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"Agresszió az iskolában – és a jog?" 
avagy tényleg szükség van az iskolaőrökre?

Műhelykonferencia az iskolai agresszió kezelésének jogi 
eszközeiről, módszereiről.

2012. május 25. 9.00 - 14.15
Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
 
A műhelykonferencia aktualitását az is növeli, hogy 2012. július 1-től alapvetően 

új munkajogi keretekben -; 2012. szeptember 1-től pedig alapvetően új 
közoktatási („köznevelési”) jogi keretekben kell az iskoláknak az agressziós 

jogkövetkezményeket alkalmazni!

A műhelykonferenciával szeretnénk segítséget nyújtani az iskoláknak, kollégiumoknak, pedagógiai 
szolgáltatóknak, szakértőknek, közoktatási  vezetőknek és minden pedagógusnak ahhoz,  hogy  az 
iskolai  agresszióhoz  kapcsolódó  jogi,  jogalkalmazási  kérdésekben  eligazodjanak;  s 
megtalálják  a  számukra  optimális  (és  törvényes!)  válaszokat  a  testi  bántalmazás,  a  fizikai 
agresszió,  kényszerítés,  fenyegetés,  fenyítés,  megfélemlítés,  megalázás,  lelki  erőszak 
jelenségeinek kezelése és megelőzése kérdéseire egy olyan speciális társadalmi és szakmai 
közegben, mint az iskola.

Az  iskolai  agresszió  tárgyalása  során  olyan  megoldásokról,  módszerekről,  technikákról,  jogi 
eljárásokról  lesz  szó,  amelyek  az  iskolai  agressziót  megelőzik,  alkalmas  módon  szankcionálják, 
illetve következményeit enyhítik, az okozott károkat pedig legalább részben reparálják, jóváteszik. 
 
Öt szakmai blokkban,  öt  szakjogász irányításával  igyekszünk a résztvevőkkel  feldolgoztatni  az 
iskolai  agresszió  jelenségeihez  kapcsolódó  és  különböző  jogágakba  tartozó  eljárások, 
jogintézmények, jogi lehetőségek problémaköreit. Oktatási jogi, munkajogi, polgári jogi, büntető- és 
szabálysértési jogi, valamint jogpedagógiai megközelítésekben lesz szó az agressziós magatartások 
jogi következményeiről. 
 
A 2012. május 25-i agresszió-konferencia részletes programja:
 
9.00 –  9.15 Megnyitó, köszöntő, az „Agresszió az iskolában – és a jog?” című könyv bemutatása 
(Bíró Kata programigazgató, Jogismeret Alapítvány)
9.15  –  10.00 Az iskolai agresszió, az "iskolai veszélyek" - az Oktatási Jogok Biztosa vizsgálatának 
tükrében. (Gerő Márton szociológus, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 
 -  DIPA Egyesület)
10.00 – 10.45 Az iskolai magatartásszabályozás jogi eszközei. (dr. Bíró Endre ügyvéd)
10.45 – 11.00  Szünet (üdítő, kávé, aprósütemény)
11.00 – 11.45 A tanuló által elkövetett agressziós jogsértések szokásosan büntetés-típusú iskolai 
jogkövetkezményei  (fegyelmi  büntetés,  fegyelmező  intézkedések,  szabálysértési  vagy  büntető 



feljelentés?)    Figyelemmel  a  2012.  szeptember  1.  napjától  hatályos  köznevelési  törvény  új  
rendelkezéseire is! (dr. Jásper András jogász, gyermekjogi szakjogász) 
11.45 –12.30 A nem-büntetés típusú, alternatív magatartásszabályozási eszközökről. 
(dr. Karsai Orsolya ügyvéd, diákjogi szakértő)
12.30 - 12.45 szünet (üdítő, kávé, aprósütemény)
12.45 – 13.30 A pedagógusok által  elkövetett  agresszió munkajogi  megítélése; a közalkalmazott 
elleni fegyelmi eljárások tapasztalatai, a rendkívüli felmondás munkajogi megalapozása. Figyelemmel 
a 2012. július 1. napjától hatályos köznevelési törvény új rendelkezéseire is! (dr. Roth Ágnes ügyvéd) 
13.30  –  14.15 Az  agresszió  polgári  jogi  és  büntetőjogi,  szabálysértési  jogkövetkezményeinek 
áttekintése. A pedagógus különleges büntetőjogi védelme és különleges büntetőjogi felelőssége. A 
tanuló jogi felelőssége a közoktatási jogviszony kívül.  
(dr. Kovács Ervin ügyvéd, gyermekjogi szakjogász) 
 
A műhelykonferencián részt vevők térítésmentesen kapják kézhez a Jogismeret Alapítvány 
két szakkönyvét:
-         „Agresszió az iskolában – és a jog?” című tanulmánykötetet (2010.) 
-         Bíró Endre: SZÓTÁR A JOGHOZ című könyvét (2011).
 
Részvételi díj: 10.000,-Ft.
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. május 17.

JELENTKEZÉS:  A jelentkezési lap kitöltésével. 

E-mailen: jelentkezeskonferenciara@gmail.com 

Faxon: Tel./Fax.: (1) 787-4853

És napokon belül a honlapon is online: www.jogismeret.hu

A jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben történik!

 
További információkért, segítségért kérjük, forduljanak hozzánk telefonon, vagy e-mailen a 

jelentkezéshez megadott elérhetőségeken!
 

Üdvözlettel:
 
JOGISMERET ALAPÍTVÁNY 

http://www.jogismeret.hu/
mailto:jelentkezeskonferenciara@gmail.com%C2%A0
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