
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUDAPEST XXI.KERÜLETI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 

 

HÁZIREND  

2.sz.MELLÉKLET 

 
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2020. IX. 1-jén hatályba lépett változásai alapján 

 

 

 

 

 

  I. -  A mobiltelefonok és egyéb digitális, infokommunikációs eszközök tanórai és egyéb   

foglalkozásokon való használatának szabályai 

 

 

 

  II. - Az intézmény  pedagógusai  ,vagy az iskolai alkalmazottak ellen irányuló 

közösségellenes vagy azzal fenyegető esetek megelőzése, kivizsgálása és következményei 

(amik nem tartoznak a fegyelmi eljárások vagy bűncselekmények közé) 
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HÁZIREND 2.számú MELLÉKLETE  

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2020. szeptember 1-jén hatályba lépett változásai 

alapján: 

 I.  A mobiltelefonok és egyéb digitális, infokommunikációs eszközök tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való használatának szabályai (5.§ (2)h) 

--A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja.  

--A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás 

időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos.  

--Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, 

kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják. 

 --A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, 

laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve 

felszólítására használhatják. 

-- Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják. 

 

II. Az intézmény  pedagógusai  ,vagy az iskolai alkalmazottak ellen irányuló 

közösségellenes vagy azzal fenyegető esetek megelőzése, kivizsgálása és következményei 

(amik nem tartoznak a fegyelmi eljárások vagy bűncselekmények közé) 

A tanuló akkor követ el közösségellenes vagy azzal fenyegető magatartást, ha 

- az iskolai, közösségi együttélés szabályaival ellentétesen viselkedik 

- sérti az iskola normáit, szabályait 

- sérti a tanulók és pedagógusok érdekeit. 

Ha a tanuló cselekedete: 

a) a bűncselekmények közé tartozik, akkor ezt a hatóság/rendőrség felé haladéktalanul jelezni 

kell.  

b) fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, akkor a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől 

számított 8 napon belül meg kell indítani. 

 c) nem meríti ki a fenti kategóriákat, akkor az intézmény igazgatója a tudásszerzéstől 

számított 5 napon belül vizsgálatot indít a tanulóval szemben, amelybe bevonja a szülőket is. 

A vizsgálat lefolytatására 3 fős bizottság alakul az intézmény igazgatója vezetésével. A 

vizsgálat során ki kell derülnie, hogy a tanuló viselkedése közösségellenes vagy azzal 

fenyegető-e. Az elbírálásnál figyelembe kell venni, hogy az adott cselekedet: 

- milyen mértékben veszélyezteti az iskolai és osztályközösségeket,  

- az iskolában folyó nyugodt munkát,  

- kikre jelent fenyegetést (tanulók, pedagógusok, munkavállalók) 

- milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs 

eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. 

A vizsgálatnak és a meghozott intézkedéseknek célja a további hasonló cselekedetek 

megelőzése, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelése, az 

iskolai közvélemény elítélő motivációja. 


