
 

A TÁMOP-3.1.17-15-2015-0011 Reformáció az 

oktatásban 2015. pályázatának keretében elkészült 

a Panaszkezelési kézikönyv és szabályzat. A 

dokumentum megalkotásakor elsődleges célunk az 

volt, hogy az egyházunk fenntartásában lévő 

nevelési-oktatási intézmények gyakorlati segítséget 

kapjanak ahhoz, hogy az intézményekben születő 

döntésekkel kapcsolatos panaszok a lehető 

leggyorsabban, mégis szakszerűen kerüljenek 

feldolgozásra. 

A köznevelés jogszabályi kereteit rendkívül 

dinamikusan változó normarendszer szabályozza. A 

sokrétű szabályozás nem véletlen: a köznevelés 

hazánk legnagyobb ellátórendszere. Sajátos az is, 

hogy a társadalom meghatározó részét érinti, hiszen 

szülőként, gyermekként, tanulóként sok családot 

érint. Ráadásul kezelnünk kell azt a helyzetet, hogy 

a gyermekek, tanulók koruknál fogva nem mindig 

képesek önállóan érvényesíteni jogaikat. Nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem hogy a 

köznevelés intézményrendszerének tagjai, 

résztvevői – óvodák, iskolák, az ott alkalmazott 

pedagógusok, pedagógiai munkát segítők – nem 

elsősorban a jogszabályok értelmezésével 

foglalkoznak: feladatuk mindenek előtt a jövő felnőtt 

generációinak nevelése, tanítása. 

Az elkészült dokumentum három eltérő terjedelmű 

tematikus egységből áll. Az elsőben szerepel a 

panasz elvi meghatározása, a döntéshozatal, a 

döntés közlésének formája, valamint olyan, a 

köznevelés rendszerében előforduló 

panaszhelyzetek, amelyekre jogszabályok helyes és 

részletes értelmezésével érdemi válaszokat is tudunk 

adni.  

Ezt a részt nevezzük Panaszkezelési kézikönyvnek. 

Összhangban azzal, hogy alapvető cél volt a 

tényleges segítségnyújtás, a kézikönyv áttekinthető 

rendszerben csoportosítja a panaszokat. 

(Megvizsgáltunk egyes intézménytípusra jellemző 

helyzeteket, kiemeltünk olyan eseteket, amelyek 

gyakoriak egy szabályosan, magas szakmai 

színvonalon működő intézmény esetében is.) 

Hangsúlyozzuk, hogy a gyakorlatorientált 

dokumentum több konkrét, azaz példával illusztrált 

élethelyzetet is tartalmaz. Arra törekszik, hogy a jogi 

szakszöveget megtörve bárki számára értelmezhető 

legyen. Ebben a részben felhasználóként számítunk 

Kedves Testvérünk, tisztelt Olvasónk!   
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mindazokra, akik a az evangélikus fenntartású 

nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatba 

kerülnek, de számítunk természetesen 

intézményeinkre és fenntartóinkra is.  

A második tematikus egység a tulajdonképpeni 

Panaszkezelési szabályzat. Istennek hála a 

Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában 

lévő nevelési-oktatásintézmények száma az utóbbi 

években jelentősen növekedett. Így egyre nagyobb 

jelentősége van annak, hogy képesek vagyunk ezt 

az intézményrendszert szakszerű tanácsokkal, 

gyakorlatiasan összeállított mintákkal segíteni.  

Az itt közreadott panaszkezelési szabályzat 

intézményre szabható. Betölti azt a hiátust, ami a 

2011-ig előírt minőségirányítási rendszer 

megszűnése óta fennállt. Korábban ugyanis 

jellemzően az intézményi minőségirányítási 

programok (IMIP) tartalmazták a panaszkezelés 

helyi rendjét. A kirajzolódó országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és a 

hozzákapcsolódó önértékelés rendszere a szülők, 

tanulók jogainak érvényesülését csak kérdőívek, 

fókuszcsoportos interjúk segítségével vizsgálhatja, 

nem érinti a vélt vagy valós konkrét sérelmek 

elbírálását. Ezekhez ajánl segítséget az itt közzétett 

szabályzat, pontosabban szabályzat-minta. 

A harmadik – egyben legrövidebb – tematikus 

egység a fenntartói panaszkezelés rendjét 

határozza meg. Ebben az esetben olyan különös 

anomáliákat kellett kezelni, mint például azt, hogy a 

gyülekezeti fenntartók egyáltalán nem 

szükségszerűen kompetensek abban, hogy a 

felmerülő panasz megalapozott-e, vagy éppen 

egyáltalán orvosolható-e, de az intézmények 

működéséről szóló zsinati törvény is szabályozza a 

panaszkezelés egyes eseteit.  

Hogy mikor és hogyan lehet panasszal élni a tanár 

által megállapított érdemjegy, osztályzat ellen? 

Melyik az a 17 eset, amelyekben a szülő, a tanuló 

kérelemmel fordulhat az intézményhez? Elvált 

szülők esetében melyikük dönt arról, hogy a 

gyermeket melyik óvodába, iskolába írassák be? Ha 

valaki esetleg bizonytalan ezekben a kérdésekben, 

és gyermeke, családja, munkája révén életében 

szerepe van az evangélikus köznevelésnek, akkor 

reménység szerint segítséget talál a 

panaszkezelésről szóló műben. A célunk legalábbis 

ez volt.  
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