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A panaszkezelő bizottság működési szabályzata 

 
 

1. Célok 

 

A bizottság célja, hogy 

 az iskolában előforduló bármilyen konfliktus esetén segítséget nyújtson a 

konfliktus kezelésében,  

 állást foglaljon vitás ügyekben és kérdésekben, 

 hívja fel a figyelmet szabályozatlan kérdésekre,  

 segítse az igazgatóság munkáját a döntések előkészítésében. 

 

A bizottsághoz bármely iskolapolgár fordulhat, amennyiben őt sérelem éri. A bizottság 

minden ügyet pártatlan és független testületként, előre kidolgozott eljárásrend szerint 

tárgyal. 

A legalizált és intézményesített panaszkezelés módszerét és eljárásrendjét a honlapon 

tesszük nyilvánossá. 

 

2. Hatályosság 

 

A bizottságra olyan – 1 évnél nem régebbi - esetek tartoznak, amelyeket a jogszabályok 

vagy az iskola életét szabályozó dokumentumok nem szabályoznak megfelelően, illetve a 

szabályozás nem egyértelmű. 

A konfliktuskezelés eszközeivel jogalatti megoldást keres minden olyan problémára, 

amelyek nem szabályozhatók. 

Állást foglal és ajánlásokat fogalmaz meg etikai problémák esetén. 

Javaslatot tesz azoknak a kérdéseknek a megoldására, ahol joghézag van, vagy több 

ellentmondó szabály létezik egyszerre, illetve olyan működés van érvényben, amely 

jogellenes. 

 

3. Bizottság létrehozása 

 

A bizottság 3 állandó tagból áll: 1 tanár, 1 diák, 1 szülő. Mandátumuk 1 évre szól.  

A bizottság tanár tagját a tantestület választja meg titkos szavazással a tanév eleji 

értekezleten, egy tagot a diákönkormányzat, egy tagot a szülői munkaközösség delegál. 

A bizottság 3 nem állandó tagja: az eljárás során érintett felek által választott 1-1 

bizottsági tag és a vezetőség által kijelölt tag. Az állandó és választott tagok csak 

iskolapolgárok lehetnek. 

Tanár-tanár konfliktus esetén a diák és szülő tag nem vesz részt a munkában. A testületbe 

az állandó tagok mellé póttagot is választanak, arra az esetre, ha a rendes tag érintettség 

miatt kiesik a bizottságból. 



 

4. Eljárásrend 

 

Kérelem 

 

A kérelmet bármelyik állandó bizottsági taghoz írásban kell benyújtani. A 

kérelem benyújtását követő 3 napon belül a választott tagokat meg kell 

nevezni, és a bizottság összehívását meg kell kezdeni. A kérelem benyújtását 

követő 5 munkanapon belül a bizottságot (állandó és választott tagokat) össze 

kell hívni. 

  

 

Alakuló megbeszélés: hatáskör megállapítása 

 

 A bizottság megállapítja, hogy mely tagok vesznek részt az ügy 

tárgyalásában. 

 A tagok közül az ügy lezárásáig a bizottság állandó tanár tagja látja el az 

elnöki teendőket: 

 tájékoztatja a feleket 

 vezeti a megbeszéléseket 

 felelős az ülések megszervezéséért, a jegyzőkönyvek elkészüléséért. 

 A bizottság megvizsgálja, hogy az adott ügy a jelen szabályozással 

összeegyeztethető (ez a kérdés jogilag nem szabályozott, vagy a 

szabályozás nem egyértelmű, az előterjesztő személyek érintettjei a 

konfliktusnak, benyújtották írásbeli kérelmüket). 

 Amennyiben a bizottság javaslatokat fogalmaz meg a házirend, az SZMSZ 

módosítására, ezeket az elnök köteles előterjeszteni. 

 

 

A bizottsági munka lépései 

 

 A bizottság a kérelem benyújtását követő tíz napon belül meghallgatja a 

felek álláspontját, és feltárja az ügy körülményeit, és tájékoztatja a feleket a 

lehetőségekről. 

 Amennyiben a felek tárgyalásos formában megtalálják az ügy megoldását, 

a bizottság erről emlékeztetőt készít. 

 Amennyiben a felek nem képesek tárgyalásos úton rendezni a konfliktust, a 

pozíciók eltérnek egymástól, a bizottság külső közvetítő személyt kér fel, 

aki facilitálja a felek tárgyalását. 

 Amennyiben a felek a közvetítő bevonása után sem jutottak megoldásra, a 

bizottság javaslatot tesz a felek vagy az iskolavezetés felé. 

 Amennyiben az ügynek általánosan levonható tapasztalatai vannak, a 

bizottság javaslatokat fogalmaz meg az iskolai szabályok módosítására. 

 Az ügy lezárásaként született határozatot, javaslatot megismerik a felek, az 

iskolavezetés, illetve ha szabálymódosítási javaslat születik, ezt a bizottság 

nyilvánosságra hozza. 

 

 

 



5. Egyéb 

 

Beszámoló 

 

A bizottság éves beszámolójában beszámol a tantestület előtt, hogy milyen beadványok 

érkeztek hozzá, melyeket kellett elutasítania, melyekben voltak tárgyalások, milyen 

eredménnyel zárták az eseteket. Az év végi értékelésnek ki kell terjednie arra, hogy a 

bizottság milyen működési nehézségeket tapasztalt munkája során, és ezeket milyen 

szabálymódosítással lehetne kiküszöbölni.  

 

Feljebbvitel 

 

Amennyiben az érintettek úgy látják, hogy az eljárás lefolytatása után nem született kielégítő 

megoldás, vagy az nem felel meg az iskola működési szabályainak, problémájukkal a 

feljebbviteli fórumokhoz forduljanak (iskolavezetés, tankerületi központ, ombudsman…). 
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