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               FM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma,                 

                   Szakközépiskolája és Kollégiuma 

7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1. 

Telefon: (73) 570-107,   Tel./fax: (73) 371-035 

e-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com 

web: ujhelyiszki.sulinet.hu 

 

A kollégium szervezeti és működési szabályzata 

 

1. A kollégium szervezeti rendszere, irányítása 

 

1.1. A kollégium szervezete: 

 

A kollégium vezetését az intézmény (FM DASzK, Szakképző Iskola – Ujhelyi 

Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma) igazgatója, 

valamint közvetlen munkatársa, a kollégium vezetője alkotja. 

A kollégiumvezető munkáját munkaköri leírása alapján, valamint az igazgató 

közvetlen irányítása alapján végzi. A kollégiumvezető a hét minden munkanapján 

elérhető 8-16 óráig az iskola igazgatóhelyettesi irodájában. A kollégiumvezető 

akadályoztatása, kollégiumon (intézményen) kívüli tartózkodása esetén az ügyeletes 

nevelők jogosultak a működéssel, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő, 

azonnali döntést igénylő ügyekben intézkedni. Rendkívüli esetben értesítik a 

kollégiumvezetőt vagy az intézmény vezetőjét. 

Amennyiben távol van, illetve nincs kinevezett kollégiumvezető, ezeket a 

feladatokat az intézmény igazgatója látja el. 

 

1.2. A kollégium dolgozói: 

 

A kollégium dolgozói az idevonatkozó jogszabályok előírásai és a fenntartó 

engedélyezése alapján a következők: 

1. kollégiumvezető, 

2. nevelőtanárok, 

A kollégium dolgozói munkájukat munkaköri leírások alapján végzik. 

Kollégiumunk diákjainak felügyeletét a törvényi előírásoknak megfelelően a 

tanulói létszám és a kialakítható tanulócsoportok maximális létszámának figyelembe 

vételével nevelőtanárok látják el a kollégiumvezető irányításával. 
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A kollégisták étkeztetési ellátását az iskola biztosítja. 

 

2. A kollégium közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 

 

2.1. A kollégiumi közösséget a kollégista tanulók, az alkalmazottak és a szülők alkotják 

 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott 

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

A kollégiumi közösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat e fejezet 6. pontjában 

felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 

 

2.3. A kollégiumi alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló dolgozókból áll 

 

A kollégiumi alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán 

belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a jogszabályok (Mt., Kjt. és ezekhez kapcsolódó 

rendeletek) valamint az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata.  

A kollégiumban a pedagógus munkakörben alkalmazottat titoktartási 

kötelezettség terheli a nevelőtestület belső ügyei, a nevelőtestületi értekezleteken 

elhangzottak és ama tények, adatok tekintetében, amelyek a tanulók iskolai, illetőleg 

családi jogállásával kapcsolatosan tudomására jutottak. 

 

2.4. A kollégiumi nevelőtestület tagja a kollégium valamennyi pedagógus-munkakört 

betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület döntési jogkörei. 

 

A kollégiummal kapcsolatos véleményezési, javaslattételi, egyetértési és döntési 

ügyekben az intézmény nevelőtestülete a kollégiumi nevelőtestülettel együtt jogosult 

intézkedni, mivel az intézményi nevelőtestületnek is tagja minden kollégiumi 

pedagógus. 

A Köznevelési törvény 71.§ (1) bekezdése szerint a kollégium szakmai munkáját 

a kollégiumi munkaközösség végzi. A munkaközösség szakmai, módszertani 

kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, 
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szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A munkaközösség tagjai a kollégiumi nevelőtanárok és 

a kollégiumvezető, aki a kollégiumi munkaközösség vezetője is. 

A kollégiumi nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a kollégium 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben; sőt véleményét ki kell kérni a 

jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A tanév során tanévnyitó és tanévzáró 

értekezletet kell tartani. Rendkívüli kollégiumi nevelőtestületi értekezletet kell 

összehívni, ha a kollégiumi nevelőtestület 50 %-a kéri, vagy a kollégium vezetősége ezt 

indokoltnak tartja. A kollégium nevelőtestülete fegyelmi bizottságot hozhat létre a 

kollégisták fegyelmi vétségei kivizsgálására, illetve a fegyelmi határozat meghozatalára, 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  5. § (1) bekezdése és az iskolai SZMSZ alapján. 

 

2.5. Kollégiumunkban szülői munkaközösség nem működik, de a közös igazgatás miatt 

intézményünk szülői munkaközössége a kollégiummal kapcsolatos teendőket is ellátja.   

 

2.6. A kollégisták közösségei: 

 

Az alapközösségeket (hálókat) a szobákban elhelyezkedő kollégisták alkotják. 

A kollégiumi kötelező és szabadon választható foglalkozások megtartásakor a 

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján a kollégista tanulókat különböző csoportokba 

szervezzük.  

A kollégisták, tanulóközösségeik érdekeinek képviseletét a kollégiumi 

Diákönkormányzat (DÖK) látja el. 

A DÖK jogait annak titkára, illetve a többi választott tisztségviselője gyakorolja. 

Tevékenységét a szervezeti és működési szabályzata szerint folytatja. Az évi rendes 

diákközgyűlés összehívását a DÖK vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében 

meghatározottak szerint. 

A közgyűlés a DÖK tagjait egyenként, többéves időtartamra a kollégisták 

javaslatai alapján választja meg, összesen 7 főt. A DÖK munkáját a tanulók által felkért 

nevelőtanár segíti, aki a DÖK megbízása alapján eljárhat annak képviseletében is. 

 

2.7. A kollégium közösségeinek, intézményi egységeinek kapcsolattartása 
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Az iskola vezetése és a nevelőtestület kapcsolattartása a különböző értekezletek, 

megbeszélések révén valósul meg. 

A kollégiumvezető köteles a nevelők kérdéseit, véleményüket, javaslataikat 

szóban vagy írásban közvetíteni az iskolavezetés felé; de a nevelők szóban és írásban 

közvetlenül is fordulhatnak az iskolavezetéshez. 

A kollégiumi munkaközösség az éves munkaterv és ennek kiemelt feladatai 

alapján végzi, irányítja és ellenőrzi a tanulók fejlődését biztosító munkát. A 

munkaközösség munkáját az intézményvezető a kollégiumvezetőn keresztül ellenőrzi. 

A kollégiumi munkaközösség vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a 

nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. 

A kapcsolattartás a kollégiumi közösségek, valamint a kollégiumi vezetés között: 

a kollégisták, diákképviselőik (DÖK tagok) közvetlenül is tartják a kapcsolatot 

nevelőikkel, a kollégium- és az iskolavezetéssel, egyéni elbeszélgetések, illetve a 

szervezett véleménynyilvánítás útján a DÖK tanácskozásokon. 

 

 

 

 

3. A kollégiumi tanulók jogai és kötelességei 

 

3.1. Jogok és kötelességek: 

 

A kollégista tanulót a Köznevelési törvény 45. és a 46. §-ában meghatározott 

jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik. A kollégisták jogait és kötelezettségeit 

a jogszabályok, a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának helyi szabályait a 

kollégium házirendje tartalmazza. 

A kollégiumi házirendet a kollégiumi nevelőtestület ajánlásával az intézményi 

nevelőtestület fogadja el. A kollégiumi házirend összeállítása előtt ki kell kérni a szülők, 

nevelők és a diákönkormányzat véleményét. A kollégiumi házirend elfogadásakor 

véleményezési jogot a kollégium diákönkormányzatának vezetői és az iskolai szülői 

munkaközösség gyakorolnak. 

A kollégista tanulót kollégiumi tartózkodása idején, tevékenységei kapcsán, 

ügyei intézésében nem érheti sem hátrányos megkülönböztetés, sem zaklatás. 

 

4. A kollégisták értékelésének rendje, eljárási szabályok 

 

4.1. A kollégisták értékelése: 
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A kollégisták érékelését a csoportvezető nevelők végzik. A minősítés elsősorban 

egyéni, de értékelik az egyes csoportokban, tanulóközösségekben végzett munkát is. A 

minősítési fokozatok a visszavonásig érvényesek. 

  

4.2. Általános irányelvek: 

 

Minden kollégista legalapvetőbb kötelessége a képességei szerinti tanulás. Ezen 

kívül lehetőségeikhez mérten segítsék, támogassák egymást a tanulásban. Segítsenek a 

kollégiumi és iskolai rendezvények lebonyolításában, szervezésében. Ügyeljenek a 

kollégiumi faliújságok esztétikai és tartalmi formájára. Aktívan vállaljanak szerepet a 

kollégium által szervezett közösségi munkában. Igyekezzenek a kollégiumot és 

környékét rendben és tisztán tartani. Kollégiumi és iskolai megbízatásaiknak 

képességeiknek megfelelően tegyenek eleget. Kapcsolódjanak be minél többen a 

rendszeres tömegsport rendezvényekbe. Az előbb felsoroltak figyelembevételével 

történik meg a minősítésük, és kedvezményeik ettől függően alakulnak. 

A minősítési fokozatok: kiváló, jó, közepes és megfelelő kollégista és közösség. 

Kollégistáink munkájának értékelésénél a Jutalmazási és Büntetési Szabályzat előírásait 

alkalmazzuk. 

 

4.3. A fegyelmi eljárás részletes szabályai 

A tanuló kötelességszegésért, a Házirend és a közösségi együttélés elvárható szabályainak 

megsértéséért – fegyelmi eljárás keretében - fegyelmező intézkedéssel vagy fegyelmi 

büntetéssel sújtható. Fegyelmi eljárást az intézmény valamennyi dolgozója és tanulója 

kezdeményezhet.  

  

1. Fegyelmező intézkedések  

  

Fegyelmező intézkedést kell kezdeményezni kötelességszegésért, amennyiben nem 

alapvető tilalmakat sértettek, illetve az enyhítő körülmények mértéke jelentős. 

 

A kiszabható fegyelmező intézkedések:  

 Nevelői szóbeli figyelmeztetés, 



 6 

 Nevelői írásbeli figyelmeztetés, 

 Kollégiumvezetői figyelmeztetés  

 

A nevelőtanár nevelői figyelmeztetést saját hatáskörében adhat. A további fegyelmező 

intézkedésekre javaslattevő, illetve véleményezési joga van.  

A fegyelmező intézkedések nem egymásra épülnek, tehát ismételten is adhatók. 

  

2. Súlyos kötelességszegésnek minősülő cselekedetek:  

  

 A diáktársak és a kollégiumi dolgozók emberi méltóságának 

megsértése;  

 Szándékos károkozás, felelőtlen magatartás 

 Dohányzás  

 Hazárdjáték, szerencsejáték, pénzbeli fogadások;  

 A kollégium engedély nélküli elhagyása;  

 Ismételt nagymértékű késés a kimenőről;  

 Minden olyan esemény, amely során a tanuló súlyosan megszegi 

az intézmény szabályait, az együttélés normáit, és nagymértékben 

sérti, vagy veszélyezteti mások testi vagy lelki épségét. 

  

A súlyos kötelességszegés minősített esetei:  

 Lopás 

 Verekedés, rendkívül durva viselkedés, testi vagy lelki terror 

alkalmazása  

 Szeszes ital vagy kábító hatású szer fogyasztása a kollégium 

területén  

 Kábító hatású anyag terjesztése, birtoklása 

 

Büntetés egyének és közösségek számára is adható, azonban kollektív büntetést csak a 

legritkább esetben szabad kiszabni. Lehetőség szerint differenciáltan kell a 

felelősséget megállapítani, és egyénileg kell a büntetési fokozatokat alkalmazni. 

  

3. A fegyelmi eljárás szabályai  

  

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi 

tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.  

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 
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Súlyos kötelességszegés minősített esetében a tanuló a nevelőtestület többségi 

szavazatával a fegyelmi eljárás lezárulásáig a kollégiumi közösségben való tartózkodástól 

eltiltható, kivéve, ha a tanköteles korú diák így nem tudna eleget tenni 

tankötelezettségének. 

 

Az együttélési normák durva megsértése miatt az intézkedés célja:  

 a kollégium tanulóinak és nevelőtanárainak biztonsága, védelme,  

 az erkölcsi normák megtartása,  

 a nevelés eredményességének megőrzése.  

  

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szüleit (gondviselőjét) – a 

tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével – írásban értesíteni kell. Az értesítést 

oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt 

legalább 8 nappal megkapja. Ebben tájékoztatni kell a tanulót arról is, hogy az eljárásban 

meghatalmazott is képviselheti.  

A fegyelmi eljárást – a megindításától számított 30 napon belül – egy tárgyaláson be kell 

fejezni.  

Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelességszegéstől számítva 3 hónap eltelt. Ha 

a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem 

végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat 

közlésétől kell számítani.  

A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője (gondviselője), illetve annak 

meghatalmazottja mindig részt vehet. 

 

 

1. A tényfeltárás  

  

Szükség esetén az intézmény vezetője tényfeltárással bízza meg az eset kivizsgálására 

megalakítandó tényfeltáró bizottságot.  

A bizottság tagjai:  

 a nevelőtestület egy tagja,  

 az érintett tanuló csoportvezető nevelőtanára,  

 a diákönkormányzat egyik tagja.  

  

A tényfeltárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
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Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tényfeltárás vezetője szerint ez indokolt, 

valamint ha azt a tanuló kéri.  

A jegyzőkönyv 1-1 példányát az intézmény vezetője és az eljárás kezdeményezője kapja.  

A tényfeltárás során meg kell hallgatni az eljárás kezdeményezőjét, az érintett tanulókat, a 

tanúkat. 

 

A feltárt tények alapján a bizottság a következő döntéseket hozhatja:  

 bizonyítékok vagy fegyelemsértés hiányában a fegyelmi eljárást 

megszünteti;  

 fegyelmező intézkedést javasol;  

 fegyelmi tárgyalás megtartását javasolja. 

 

A tényfeltárást a megbízástól számított 7 napon belül jegyzőkönyvvel kell lezárni.  

A bizottság döntése ellen az eljárás kezdeményezője, a diákönkormányzat vagy a 

kollégiumvezető 3 napon belül kifogást jelenthet be az intézmény igazgatójánál.  

Az igazgató további 3 napon belül elbírálja a kifogást és amennyiben elfogadja azt, új 

bizottságot hoz létre melynek döntése végleges.  

Az új bizottságnak nem lehet tagja az előző döntésben részt vevő személy. Összetételét 

tekintve a nevelőtestületből két főt, a diákönkormányzatból egy főt kell meghívni.  

A fegyelmi jogkör gyakorlója – ha a tényállás nem egyértelmű – hivatalból vagy kérelemre 

bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő 

nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. A bizonyítás 

jegyzőkönyvezésénél a tényfeltárás szabályai érvényesek.  

  

2. Fegyelmi tárgyalás 

 

Ha a tényfeltárás következtében fegyelmi tárgyalásra kerül sor, arról a tanulót, kiskorú 

tanuló esetében a szülőt (gondviselőt) és az iskolát írásban értesíteni kell. Az értesítés 

tartalmazza a tárgyalás helyét és időpontját, valamint tájékoztatja a szülőt, hogy 

távolmaradása nem akadályozza a tárgyalás megtartását. A szülőnek az értesítést úgy kell 

eljuttatni, hogy azt a tárgyalás előtt legalább 8 nappal megkapja.  

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott 

legalább háromtagú bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja 

meg. A tárgyalás vezetője – a tanuló vagy képviselője kérésére – a nyilvánosságot 

korlátozhatja vagy kizárhatja. A fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi bizottság dönt a 



 9 

kiszabható büntetés mértékéről. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet 

kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos 

minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó 

szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint 

ha azt a tanuló, a szülő kéri.  

A tárgyalás megkezdésekor a tanulót tájékoztatni kell jogairól, majd ismertetni kell a felrótt 

kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

A tárgyalás során kérdéseket lehet intézni az érintett tanulóhoz, amelyek a kötelességszegés 

súlyosságának, a kiróható büntetés mértékének eldöntését segítik elő.  

A fegyelmi eljárás során a kollégium diákönkormányzatának véleményét be kell szerezni.  

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a 

tanuló mellett szól.  

Ezt követően a fegyelmi bizottság zárt tárgyaláson dönt a fegyelmi büntetés mértékéről. 

Amennyiben többféle büntetési javaslat is elhangzik, szavazással kell eldönteni, melyik 

fokozatot rója ki a bizottság. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, 

értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni.  

 

A fegyelmi tárgyaláson kiszabható büntetések a kollégium tagja ellen a 

kollégium rendjének megsértéséért:  

 megrovás,  

 szigorú megrovás,  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

 áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,  

 kizárás. 

 

3. A fegyelmi határozat 

 

A fegyelmi határozatot – annak rövid indoklásával – a tárgyalás végén szóban ki kell 

hirdetni.  

Ha az ügy jellege megkívánja, a határozat kihirdetését legfeljebb egy héttel el lehet 

halasztani.  

A fegyelmi eljárást megszüntető határozattal kell lezárni, ha a tárgyaláson kiderül, hogy a 

tanuló nem követett el kötelességszegést, vagy azt nem lehet minden kétséget kizáróan 

bizonyítani.  



 10 

A határozatot a kihirdetést követő 7 napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, 

kiskorú esetén a szülőnek (gondviselőnek). A „megrovás” és „szigorú megrovás” 

határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló, kiskorú tanuló 

esetében a szülő vagy képviselője is tudomásul vette, így a határozat megküldését nem kéri, 

az eljárást megindító kérelmi jogáról lemond, és mindezt aláírásával (aláírásukkal) 

igazolják.  

A „kizárás” fegyelmi büntetés a fegyelmi bizottság által meghatározott időre, de legfeljebb 

6 hónapra felfüggeszthető. Ha ez idő alatt a tanuló újabb bizonyított kötelességszegést 

követ el, úgy a korábbi kizáró határozat azonnali hatállyal életbe lép.  

A határozat rendelkező részből (kollégium megnevezése, címe, a határozat száma és 

tárgya, tanuló adatai, a büntetés, a felfüggesztés időtartama, az eljárás megindító kérelem), 

indoklási részből (kötelességszegés rövid leírása, bizonyítékok, döntés indokai, elutasítás 

oka, határozathozatal napja, aláírások) és záró részből (határozat meghozatalának helye és 

ideje, a határozatot hozó aláírása és hivatali beosztása, a nevelőtestület egy jelen lévő 

tagjának aláírása) áll.   

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) nyújthat 

be eljárást megindító kérelmet, amelyet 15 napon belül kell az iskola igazgatónak jelezni, 

s amit az igazgató 8 napon belül továbbít szolgálati út betartásával a fenntartónak. A 

felterjesztéssel együtt valamennyi iratot, az elsőfokú jogkör gyakorlójának véleményét is 

megküldésre kerül.   

Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi 

tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú 

határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

4. Kizárás a fegyelmi eljáráson való részvételből 

 

A fegyelmi eljárásban nem vehet részt a tanuló közeli hozzátartozója, továbbá az a 

személy, akit a tanuló kötelességszegésében érintett. A másodfokú fegyelmi határozat 

meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú határozat meghozatalában részt vett, 

illetve az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. Akivel szemben a kizárási ok 

fennáll, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló vagy a szülő is bejelentheti. A 

nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén a kollégium vezetője, egyéb 

esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt. 

 

5. A kollégium működésének rendje 

 

5.1. A kollégium működési rendjének célja: 
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 Ezen szabályok célja, hogy biztosítsa a kollégium zavartalan működését, nyugodt 

körülményeket, védelmet teremtsen a tanulóknak, biztosítsa a kollégium vagyoni 

védelmét. A kollégium a Köznevelési törvény 41-44. §-ában meghatározott adatokat 

nyilvántartja és kezeli, a törvényben meghatározott esetekben az adatokat továbbítja. Az 

intézményi adatkezelés és továbbítás rendje a kollégiumi SZMSZ 1. számú 

mellékletében található meg a Köznevelési törvény 43. § (1) bekezdése alapján. 

 A Köznevelési törvény 25. § (2) bekezdése alapján a kollégium házirendjében 

határozzuk meg a kollégiumi tanulói munkarendet, a kollégiumi foglalkozások rendjét, 

a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói 

magatartást, a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, a kollégiumhoz 

tartozó területek használatának rendjét, a kollégium által szervezett, a pedagógiai 

program végrehajtásához kapcsolódó, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói 

magatartást.  

 A Köznevelési törvény 25. § (3) bekezdése szerint a kollégiumi házirendben 

előírjuk a kollégiumba a tanulók által kizárólag engedéllyel behozható tárgyak 

bejelentését. A kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek 

gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges tárgyak bevitelét megtilthatjuk, 

korlátozhatjuk vagy feltételhez köthetjük.  

 

5.2. A szülők kollégiumban való benntartózkodási joga: 

 

 A szülőknek a Köznevelési törvény értelmében, jogukban áll a nevelési-oktatási 

intézményben, a kollégiumban látogatást tenni, a kollégium nyitva tartási ideje alatt. 

Ennek alapján a szabályozás szerint a felkeresett tanuló köteles az ügyeletes nevelőnek 

bejelenteni, engedélyt kérni szülője benntartózkodásához, megjelölve a látogatás célját, 

helyét és időtartamát. Hasonlóan kell eljárni, ha a tanulót más hozzátartozója keresi fel. 

 

5.3. Az intézménnyel jogviszonyban állók kollégiumban való benntartózkodásának 

szabályai 

 

 Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek a kollégium nyitva tartási ideje 

alatt az ügyeletes nevelő tudtával tartózkodhatnak a kollégiumban. 
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5.4. Az intézménnyel kapcsolatban álló más személyek benntartózkodásának szabályai 

 

 Idegenek csak a kollégiumok előterébe mehetnek be, a naposokon keresztül 

értesítik a felkeresett személyt és az ügyeletes nevelőtanárt. Idegen a felkeresett 

tanulóval együtt sem tartózkodhat a kollégium többi helyiségében. Amennyiben a 

felkeresett tanuló nem tartózkodik a kollégiumban, a látogató nem maradhat az 

épületben. Az intézménnyel kapcsolatot tartó más személyek az intézményvezetővel 

vagy a kollégiumvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján tartózkodhatnak a 

kollégiumban. 

 

5.5. A kollégium nyitva tartása, a tanulók fogadása 

 

A kollégium működésének rendje az iskola működési rendjéhez igazodik. A 

kollégiumok nyitva tartását a tanulók heti tanórai elfoglaltságához igazítjuk, tehát a 

kollégisták iskolai munkájuk befejeztével bemehetnek a kollégiumba. A tanulók iskolai 

elfoglaltsága alatt a kollégium zárva van. Az esetlegesen délelőtt kollégiumban maradó 

tanulók felügyeletét biztosítjuk. A kollégistáink a Köznevelési törvény 28.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően elhatározásuk szerint rendszeresen 

hazalátogathatnak.  

Munkaidejükben a nevelők felelősek a kollégium rendjéért, valamint ők 

jogosultak az akadálymentes, biztonságos működéshez szükséges intézkedések 

megtételére. A kollégium épületeit, helyiségeit a kollégiumban tartózkodóknak a 

rendeltetésüknek megfelelően kell használni.  

A kollégium döntéseit a jogszabályban, a Köznevelési törvény 37.§ (1) 

bekezdésében, meghatározott esetben és formában írásban közöljük a tanulóval, illetve 

a szülővel. 

 

5.6. A kollégium helyiségeinek használói felelősek: 

 

1. a kollégium tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

2. a kollégium rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

3. a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok leírásai és a 

bombariadó, továbbá rendkívüli esemény elhárításának és kezelésének szabályai 

megtartásáért,  

4. a kollégium SZMSZ-ében és házirendjében megfogalmazott előírások 

betartásáért. 
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A kollégiumban tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a tanulóknak 

szól, és az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi közéleti 

tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. A fent felsorolt 

reklámtevékenységek is csak abban az esetben folytathatók, amennyiben az intézmény 

igazgatója erre külön engedélyt adott. 

A kollégiumra vonatkozó óvó-védő előírásokat, a rendkívüli események és 

bombariadó esetén szükséges teendőket megjelölő, valamint az intézmény 

működtetésével összefüggő szabályzatokat az intézményi szabályzatok tartalmazzák a 

közös igazgatás miatt. 

A kollégisták a kollégium létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi 

felügyelettel használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója vagy a kollégiumvezető 

adhat felmentést. 

A kollégium berendezéseit, felszereléseit, eszközeit a kollégiumból kivinni csak 

igazgatói engedéllyel lehet. 

 

5.7. A kollégiumban folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: 

 

 Az intézményvezető teljes körű, átfogó ellenőrzési joggal bír. A kollégiumvezető 

ellenőrzési kötelezettsége kiterjed a nevelőtanárok munkájának átfogó ellenőrzésére. 

Ennek kapcsán havonként ellenőrzi a nevelők adminisztratív munkáját, a kötelező és 

nem kötelező foglalkozások munkatervben meghatározott megtartását, a tanulók 

tanulmányi haladásáról és fegyelmi helyzetéről a nevelők által készített írásos 

értékelések elkészítését. Ellenőrzi a házirendben és a napirendben meghatározott 

előírások betartását. A nevelőtanárok ellenőrzési jogköre kiterjed a teljes tanulói 

tevékenység ellenőrzésére (naponként, hetenként és havonként). Ellenőrzéseik 

eredményéről a kollégiumvezető kérésére írásban is beszámolnak. 

 

 6. A kollégisták rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

 

A kollégisták rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében, az 

iskola igazgatója és a Szentlőrinci Egészségügyi Központ vezetőjének megállapodása 

értelmében a kollégisták a tanév során iskolaorvosi ellátásban részesülnek. A tanulók 

szociális helyzetének feltárásában, esetleges problémák megoldásában közreműködünk 
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a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi 

Osztályával, a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a tanulók lakóhelye szerint illetékes 

polgármesteri hivatal szakszolgálataival. 

Kiemelt figyelmet fordítunk kollégistáink egészségének megóvása érdekében a 

szenvedélybetegségek megelőzésére, amely kiemelten szerepel kollégiumunk 

pedagógiai programjában is.  

A kollégiumban történt tanulói baleset esetén lehetőség szerint még aznap az 

igazgató által megbízott személy (igazgatóhelyettes) a KIR-ben a megfelelő felületen 

feljegyzi a sérülés körülményeit.  

 

7. A kollégiumi testedzés formái 

 

A kollégium a kollégisták számára a testedzést, délutáni sportfoglalkozást a 

kollégiumban és az iskolánk iskolasportkörének keretein belül is biztosítja. 

Az iskolai sportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai munkatervben 

meghatározott napokon és időben az iskolánk igazgatója által megbízott testnevelő tanár 

vezeti. Lehetőséget adunk kollégistáink számára más sportegyesületek látogatására is. 

 

8. Tanórákon kívüli foglalkozások szervezeti formája rendje 

 

Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet előírásai alapján a kollégiumban a 

stúdiumokon, kötelező csoportfoglalkozásokon kívül szervezünk felzárkóztató, 

tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos 

foglalkozásokat, valamint közösségi fejlesztést megvalósító és a szabadidő eltöltését 

szolgáló csoportos foglalkozásokat.  

A kollégium keretein belül szervezünk tanulmányi, szakmai, kulturális és 

sportversenyeket. 

A kollégiumban biztosítani tudjuk a kollégisták részére az ingyenes internet 

elérést a kollégium számítógépein, illetve a Wifi hálózaton keresztül, TV, videomagnó, 

DVD- és CD-lejátszó, hi-fi torony, asztalitenisz és asztalifoci, valamint társasjátékok 

igénybevételét. A tanulók emellett a számítógépes kabineteket, az intézményi könyvtár 

kihelyezett gyűjteményét (az iskolai könyvtár nyitva tartásán túl) mint kézikönyvtárat 

használhatják, amelyek a felkészülésben segítik a munkájukat.  
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9. A kollégiumi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Közös igazgatású kollégiumként iskolánk zászlaja, címere a kollégistáké is. Igaz 

ez az iskola jelvényére is. 

 

Hagyományaink ápolása a következők szerint valósul meg: 

 

Október első felében játékos szecskaavató 

Mikulásnap, játékos vetélkedő, ajándékozás 

Karácsonyi ünnepség – ünnepi műsor 

Ujhelyi-napon való részvétel (a szervező, lebonyolító munkában is) 

Együttműködünk az iskolával és egyéni ötletekkel fűszerezzük a 

hagyományos szalagavatót, ballagást és egyéb ünnepségeket. 

Az állami ünnepek és megemlékezések megszervezéséről a kollégiumi 

közösség és a diákvezetők a nevelőtanárokkal együtt minden évben 

gondoskodnak az éves munkaterv alapján, részt vesznek az 

intézményünk által szervezett közös ünnepeken, megemlékezéseken is.  

 

 

10. A kollégium létesítményeinek kezelésével és megóvásával kapcsolatos feladatok 

 

A kollégiumunk épülete címtáblával van ellátva. Az intézmény Szentlőrincen, a 

Megye u. 1. alatt működik. Ünnepeken a kollégiumot fellobogózzuk, ami az intézmény 

gondnokának feladata. 

 

A kollégium minden dolgozója, tanulója és használója felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

 a kollégium rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energia felhasználásával való takarékoskodásért, 

 tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 
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A kollégium dolgozói, tanulói és használói a kollégium helyiségeit, 

létesítményeit rendeltetésszerűen használhatják. Nem iskolai célra csak az igazgató 

engedélyével vehetők igénybe a helyiségek, létesítmények. 

 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit 

elvinni csak az igazgató írásbeli engedélyével lehet. 

 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseinek, felszereléseinek épségéért, 

rendjéért a használatba vevő anyagilag felel. 

A kollégiumot, amennyiben az ott folyó munkát nem zavarja, szálláshelyként 

kiadható diákturizmus céljára, volt diákjaink találkozóin résztvevők, továbbá az 

intézmény vendégei számára. 
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 számú melléklet 

 

A Köznevelési törvény 44.§ (5) bekezdése értelmében a tanulói nyilvántartás a tanuló alábbi 

adatait tartalmazza: 

a) nevét, 

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét, 

g) akóhelyét, tartózkodási helyét, 

h) állampolgárságát, 

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

j) diákigazolványának számát, 

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, 

q) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

r) évfolyamát. 

 

A Köznevelési törvény 44.§ (6) bekezdésének megfelelően a tanulói nyilvántartásból 

személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás 

jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az 

igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve részére. 
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A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 

bejelentik a nyilvántartásba.
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Kollégiumi Házirend 

 

 

A fenntartói jóváhagyás időpontja: 

 

A Kollégiumi Házirend hatálybalépésének dátuma: 

 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

I. A Házirend alapja, hatálya 

II. A Kollégium alapdokumentumaihoz való hozzáférés rendje 

III. A Kollégiumban érvényesíthető jogok és kötelezettségek 

IV. A kollégiumi tagság 

IV.1. A kollégiumi tagság létesítése 

IV.2. A kollégiumi tagság megszűnése, megszüntetése 

IV.3. A kollégiumi szolgáltatás és ellátás díjának befizetési és visszatérítési rendje 

IV.4. A kollégiumi kulturális alap és működésének rendje 

V. A Kollégium igénybevételének, használatának szabályai 

VI. A kollégista tanuló jogai 

VII. A kollégista tanuló kötelességei 

VII.1. Elvárt magatartás a kollégiumon belül 
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VII.2. A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli elvárt tanulói magatartás, 

beleértve a kollégium által szervezett kollégiumon kívüli rendezvényeken való részvételt 

VIII. A kollégium helyiségei és berendezési tárgyai, eszközei és a kollégiumhoz tartozó 

területek használatának rendje 

1. számú melléklet: A Kollégium Jutalmazási és Büntetési Szabályzata 

2. számú melléklet: Tájékoztató az étkezési díj befizetésének és távollétek bejelentésének 

rendjéről 

3. számú melléklet: A Kollégium Napirendje 
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Kollégiumi Házirend 

 

I. A Házirend alapja, hatálya 

 

A Kollégiumi Házirend (továbbiakban: Házirend) a kollégiumi közösség életét szabályozó 

dokumentum, amely az intézményünk kollégiumában lakó tanulókra vonatkozik. Betartása 

minden tanuló és intézményi dolgozó számára kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel 

jár. 

 

A Házirend nem szabályozza azokat a kérdéseket, amelyek a Nemzeti Köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben, ill. annak módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. törvényben, a 

20/2012 EMMI rendeletben és egyéb magasabb szintű jogszabályokban szabályozásra 

kerültek.  

 

II. A Kollégium alapdokumentumaihoz való hozzáférés rendje 

 

A Házirendből egy saját példányt minden kollégista kézhez kap az első beköltözésének napján. 

Kollégiumunk Nevelési Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtanári 

szobában helyeztük el, melyekről a kollégisták a kötelező foglalkozásokon túli időben, illetve 

a kollégiumba látogató szüleik a nevelőtanárok, a kollégiumvezető segítségével kaphatnak 

tájékoztatást, illetve tekinthetik meg. 

 

III. A Kollégiumban érvényesíthető jogok és kötelezettségek 

 

Az egyenlő bánásmód elvét, követelményeit érvényesíteni kell a kollégiumi elhelyezés, 

ellátás során is. A kollégium minden tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel bír. 

A kollégiumban nem sérülhetnek a diákok alkotmányos jogai és emberi méltósága. A 

kollégiumban a diákokat semmiféle diszkrimináció nem érheti. 

A kollégium – jogszabályban meghatározott esetben – a kollégista diákokkal kapcsolatos 

döntéseit írásban közli a szülővel. 

A kollégium tiszteletben tartja a diákok családi kapcsolatait, és védi a névviseléshez való 

jogosultságát. 

A kollégium a diákok személyes adatait csak jogszerű célra és a törvény által meghatározott 

módon kezeli. 
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A kollégista diákok érdekképviseletét a kollégiumi DÖK látja el, melyet a kollégiumi 

közösség demokratikus választás útján hoz létre. A kollégiumban a DÖK vezetőségének 

7 fő tisztségviselője van. A DÖK munkájában a kollégiumvezető által megbízott 

nevelőtanár mint segítő működik közre. A DÖK-nek a törvényi előírásoknak 

megfelelően döntési, egyetértési és véleményezési joga van. A DÖK titkára 

(távollétében a DÖK egyik tisztségviselője) a fegyelmi tárgyalásokon képviseli a 

kollégiumi közösséget. 

A kollégium életével kapcsolatos ügyekben a tanulók folyamatos tájékoztatását a 

kollégiumvezető és nevelőtanárok végzik, rendszeres megbeszélések és a faliújság 

segítségével. A szervezett véleménynyilvánítás a kollégium megbízott diákképviselői 

(a DÖK egyes reszortfelelősei) révén, a kollégiumi közgyűlésen és a diákparlamenten 

valósul meg. 

A kollégisták levelezését családdal, barátokkal tiszteletben tartjuk, a levelezést nem érheti 

cenzúra. 

A kollégium gondoskodik a tanulók egészségügyi felügyeletéről, melyet a város 

iskolaorvosai és a délutáni ügyelet lát el. A kollégisták tájékoztatására az iskolaorvosok 

és egyéb szakorvosok elérhetőségét, telefonszámát, rendelési idejét a kollégium 

faliújságra kifüggesztjük. 

 

IV. A kollégiumi tagság 

 

1. A kollégiumi felvétel rendje  

 

A megelőző tanévben kollégiumi jogviszonyban álló tanulóknak a kollégiumi elhelyezés 

iránti kérelmüket az osztályfőnöktől kapott nyomtatvány kitöltésével, írásban kell 

benyújtaniuk a kollégium vezetőjéhez, aki az intézmény igazgatójának egyetértésével 

dönt a felvételről. A kérelem benyújtásának határideje minden év május 15-e. A 

felvétel egy tanévre szól. A tanév közbeni felvételi kérelmet szintén írásban, a 

kollégium vezetőjéhez kell benyújtani. 

 

A 9. osztályba felvett tanulók az intézménybe való beiratkozáskor kérhetik kollégiumi 

felvételüket. A kollégiumi jogviszony a beköltözéssel jön létre.  

 

A felvételi döntésnél figyelembe veendő szempontok:  

– a lakóhely távolsága  

– a család szociális helyzete  

– tanköteles kor  

A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell 

venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, 

akinek gyermekotthoni elhelyezése nagykorúsága miatt szűnt meg. (Nkt.52.§(3))  
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A felvételi kérelem esetleges elutasításáról a szülő vagy a nagykorú tanuló határozatban 

kap értesítést. 

 

A kollégiumi jogviszony megszűnik… 

a. …a tanév végén, ha a tanuló annak meghosszabbítását a fentiek szerint nem kéri;  

b. …a kiskorú tanuló szülőjének vagy gyámjának írásbeli kérelmére, ill. a nagykorú 

tanuló saját írásbeli kérelmére;  

c. …fegyelmi határozattal jogerős „kizárás” esetén. 

d. …a tanuló kollégiumi jogviszonya megszűnik, amennyiben az iskolai jogviszonya 

megszűnik. 

e. …ha a tanuló a fennálló kollégiumi díjtartozását az írásbeli felszólítás ellenére nem 

rendezi. 

 

Az a tanuló, akit a tanév során fegyelmi úton kizárnak a kollégiumból, büntetésének 

leteltével ismét kollégiumi elhelyezést kaphat, de súlyos, minősített vétség esetén 

véglegesen is kizárható 

 

2. A kollégiumi tagság megszűnése, megszüntetése 

 

A kollégista csak a szülő írásbeli kérelme alapján szüntetheti meg kollégiumi tagsági viszonyát, 

jellemzően az adott hónap utolsó napján. Ebben az esetben köteles a megőrzésre átvett 

használati tárgyait hiánytalanul leadni, elszámolni velük. A kijelentkezést szabályszerűen 

köteles lerendezni az erre kialakított formanyomtatványon, melyen a csoportvezető nevelőtanár 

és az élelmezésvezető aláírással igazolja, hogy a távozó kollégistának nincs tartozása. A 

kollégiumi tagsági viszony megszűnésekor a Nemzeti köznevelési törvény 53. § (8)-(11) 

bekezdése alapján kell eljárni. 

 

3. A kollégiumi kulturális alap és működésének rendje 

 

A kollégisták a tanév kezdetekor (beköltözésük napján) a DÖK által ajánlott összeget (jelenleg 

2500 Ft-ot) fizetnek be a kollégium kulturális alapjába. Az összeg tanév során történő 

felhasználásáról szintén a diákönkormányzat dönt a tanév elején elkészített éves költségvetési 
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terv alapján. A kulturális alap pénzkezelését a kollégiumvezető által megbízott nevelőtanár 

végzi a pénzkezelés szabályainak megfelelően. 

 

V. A Kollégium igénybevételének, használatának szabályai 

 

Tanulás – kollégiumi foglalkozások 

 

1. A kollégista tanuló köteles pontosan megjelenni és részt venni a tanulószobai 

foglalkozásokon, a tematika szerint meghatározott csoportfoglalkozáson, és hetente egy 

választható foglalkozáson, valamint a kollégiumi rendezvényeken és ünnepi 

megemlékezéseken. A kollégiumi foglalkozásokra ételt és italt bevinni nem szabad. 

2. A stúdiumot rádiózással, tévézéssel, zenehallgatással, mobiltelefon használatával, vagy 

bármilyen hangoskodással nem zavarhatják a diákok. 

3. A napirendben meghatározott tanulási időszakot minden kollégistának a következő 

napra (napokra) való felkészüléssel kell eltöltenie. Ez azokra a tanulókra is vonatkozik, 

akiknek a következő nap gyakorlati oktatásuk van. 

4. Ha a tanulónak az iskolai elfoglaltsága egybeesik a kötelező kollégiumi 

elfoglaltságokkal, azt a tanulónak előre jeleznie kell az ügyeletes nevelőnek, és az 

iskolai elfoglaltság után haladéktalanul köteles megjelenni a kollégiumban, 

pótstúdiumon pedig pótolni a tanulnivalókat. 

5. A tanulószobai foglalkozásokon, vagy azt követően, ha erre a kollégista felszólítást kap, 

köteles végzett munkájáról beszámolni. Pótstúdiumot a nevelőtanár bármelyik 

tanulónak elrendelhet, ha annak szükségességét indokoltnak látja. A tanuló a 

nevelőtanártól maga is kérheti a beszámoltatást. A pótstúdium helyét és időtartamát az 

ügyeletes nevelő határozza meg. 

6. A tanulószoba látogatása alól a tanulmányi eredménytől függően, illetve a tanuláshoz 

való jó hozzáállás alapján (az egyéni képességeket is figyelembe véve) a tanuló részben 

vagy kivételes esetben teljesen felmentést kaphat a csoportvezető nevelőtanártól. A 

döntés felülvizsgálatára legalább félévente sor kerül. 

7. A szabadstúdiumos kollégisták stúdiumi időben semmiféle tevékenységgel nem 

zavarhatják a stúdium rendjét. Ezt az időszakot ők is kizárólag tanulással tölthetik.  

8. A felsőbb évesek a tanulásban és más munkában segítsék az alsóbb éveseket, főleg a 

kilencedikeseket! 

 

Eltávozás, kimenő: 

 

9. A tanuló a kollégiumba érkezését, illetve a kollégiumból való távozását minden esetben 

köteles az ügyeletes nevelőnek bejelenteni. A diák a kollégium épületét csak az 

ügyeletes nevelő tudtával és engedélyével hagyhatja el.  

10. Ha a tanuló hétköznap Szentlőrincet el akarja hagyni, köteles előzetes szülői írásbeli 

kérést, indoklást bemutatni az ügyeletes nevelőtanárnak. Kivételes esetben telefonon is 
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el lehet kérni a diákot, de a szülőnek ekkor is utólagosan írásban igazolnia kell a 

távollétet. Az ötödéves tanuló ilyen esetben bejelentési kötelezettséggel tartozik. 

11. A kollégiumi foglalkozások idejére szóló kikérőt csak különösen indokolt esetben 

fogadunk el. 

12. Ha a kollégista bármilyen oknál fogva a napirendben meghatározotthoz, illetve az 

előzetesen engedélyezetthez képest késve érkezik vissza a kollégiumba, 

megérkezésekor azonnal köteles jelentkezni az ügyeletes nevelőnél és igazolni 

késésének okát. A késés tényét és okát lehetőség szerint telefonon előre is jelezze! 

13. Amennyiben a tanuló a kollégiumból igazolatlanul marad távol, úgy a kollégiumi 

fegyelmi szabályzatban előírtak alapján kell vele szemben eljárni. 

14. Ha egy tanuló rendszeresen és azonos időpontokban kér eltávozást a kollégiumból (pl. 

sportköri elfoglaltság, KRESZ), akkor az írásbeli szülői hozzájáruláson kívül az adott 

tevékenységet szervező egyesülettől, társaságtól, személytől is be kell szereznie egy 

hivatalos igazolást (ez nem vonatkozik az iskola által szervezett és az iskolában tartott 

foglalkozásokra). 

15. A kollégiumunk munkarendje iskolánk munkarendjéhez igazodik (a közös igazgatás 

miatt). A tanulói munkarend szabályozása kiterjed a tanulók hazautazásának rendjére 

is. A tanítási évben a tanulók igénye alapján a hazautazást a 2011. évi CXC. KT. 28§ 

(3) bekezdése alapján szabályozzuk. A rendszeres hétvégi hazautazást nem korlátozzuk, 

tehát a kollégisták a hétvégét, elhatározásuk szerint, otthon tölthetik. Nem utazhatnak 

haza a tanulók, ha a kollégium általános munkarendje változik, illetve a munkatervben 

szereplő eseményeken való részvétel egyébként kötelező. Megtiltható a hazautazás 

abban az esetben is, ha a kollégista közvetlen veszélynek van kitéve (pl. rossz idő, késői 

időpont, bizonytalan közlekedési viszony stb.). 

16. A kollégista kiemelkedő munkájáért jutalomként rendkívüli kimenőt kaphat. 

17. Tanítási idő alatt a tanuló csak indokolt esetben, kollégiumvezetői engedéllyel 

tartózkodhat a kollégiumban. 

 

Egészségvédelem, orvosi ellátás: 

 

18. A kollégium épületébe állatot behozni, tartani tilos. 

19. Tűzveszélyes, az egészségre káros anyagok behozatala, tárolása és használata tilos. 

20. Ha a tanuló beteg, köteles az ügyeletes nevelőtanárnál jelentkezni, aki a tanulót a 

betegfüzettel együtt az orvoshoz küldi vagy orvost hív hozzá. A betegségről a kollégium 

a szülőt szükség esetén értesíti. 

21. A kollégista az orvosi vizsgálaton a rendszeresített betegfüzettel vesz részt. Az ebbe 

történő orvosi bejegyzés szolgál igazolásként a kollégista számára, melyet az ügyeletes 

nevelőnek be kell mutatnia. A kisebb egészségügyi panaszok ellátására mód van az 

egészségügyi törvény által meghatározott felszerelés (egészségügyi doboz) 

segítségével. Ha a tanuló betegsége fertőző, illetve a felgyógyulás hosszabb időt venne 

igénybe, úgy orvosi javaslatra a kollégiumvezető vagy az ügyeletes nevelő a tanulót a 

szülői háznak kiadja. Indokolt esetben kollégiumvezetői engedéllyel a tanuló a 

kollégiumban tartózkodhat a legközelebbi hazautazási lehetőségig. Szükség esetén az 

ügyeletes nevelő éjszakára a betegszobába költöztetheti a beteg tanulót, ha este már nem 

tud hazautazni. 

22. A kollégium tisztasága és egészségvédelme érdekében a hálószobákban és a 

szekrényekben romlandó ételt tilos tartani. A közös hűtőszekrényben tartott 

élelmiszerek eltarthatóságát a tanulók kísérjék figyelemmel, a hűtőszekrényeket 
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lehetőség szerint hétvégére ürítsék ki. A hűtőszekrényben tartott ételes dobozokon a 

tulajdonos nevének rajta kell lennie. 

23. A tanulóknak minden héten, hazautazás előtt el kell távolítaniuk a hűtőszekrényekből 

az általuk hozott romlandó ételeket. 

24. A tanuló rendszeres gyógyszerfogyasztásáról a nevelőtanárát tájékoztathatja. 

25. A tanulók számára a kollégiumban mosási lehetőséget biztosítunk. 

26. A kollégiumba szeszes italt, kábítószert behozni, az épületben fogyasztani, másoknak 

fogyasztásra felkínálni, illetve ittas, kábítószeres állapotban beérkezni szigorúan tilos. 

27. Ha a tanuló a kollégiumba ittas vagy bódult állapotban jön be, az ügyeletes nevelő 

értesíti a szülőt. Az ittas diákot a szülőnek lehetőség szerint haza kell szállítania. 

 

A kollégium rendjének megtartása: 

 

28. Beköltözéskor a tanuló a nevére kiadott párna, paplan, takaró és szekrénykulcs aláírással 

igazolt átvétele után a nevelőtanárok által kijelölt hálóban köteles helyét elfoglalni. A 

hálóbeosztások elkészítésekor a tanulók kéréseit figyelembe lehet venni. Az elhelyezés 

későbbi módosítására lehetőség van. Problémás esetekben a csoportvezető nevelőtanár 

dönt a kollégiumvezető egyetértésével. A tanuló hozza magával a ruhaneműit, 

tisztálkodási eszközeit, ágyneműhuzatát, valamint egyéb szükséges használati tárgyait! 

29. Ruháját, cipőjét, tanszereit és egyéb holmiját minden tanuló köteles rendben tartani és 

a nevelőtanár ellenőrzésére bemutatni. Minden tanuló annyi személyes holmit tarthat a 

kollégiumban, amennyit a szekrényében rendezetten tárolni tud! A személyes holmit 

áttekinthetően (vállfára akasztva, összehajtogatva, a szennyes ruhától elkülönítve) kell 

tárolni.  

30. Az a tanuló, aki szekrénykulcsát elvesztette, az ügyeletes nevelőtől pótkulcsot vehet fel, 

amelyet kötelessége a saját költségén minél előbb lemásoltatni. Amennyiben a tanuló a 

pótkulcsot is elveszíti, szintén saját költségén kell gondoskodnia a szekrényzár 

cseréjéről. 

31. Idegenek a kollégiumban nem tartózkodhatnak. Szülők és hozzátartozók az ügyeletes 

nevelő tudtával és engedélyével léphetnek be a kollégiumba. A másik nemhez tartozó 

kollégisták és az iskola nem kollégista tanulói csak az ügyeletes nevelő engedélyével, 

és csak a megjelölt helyiségben tartózkodhatnak a kollégium épületében. 

32. A takarodó utáni időszakot rádiózással, tévézéssel, zenehallgatással, mobiltelefon 

használatával, vagy bármilyen hangoskodással nem szabad megzavarni. Az esti 

televíziózást a napirend figyelembevételével az ügyeletes nevelő határozza meg. 

33. A kollégista a szolgálatát a beosztása szerint kijelölt helyen és meghatározott időben az 

előírásoknak megfelelően végzi el. A szolgálati kötelezettség önkényesen nem 

ruházható át másra. A kollégista a szolgálat helyét engedély nélkül nem hagyhatja el. A 

tanuló egyéni elfoglaltsága figyelembe vehető az ügyeleti rend összeállításában.  

34. A tanuló ébresztése az ügyeletes nevelőtanár által történik. Az ébresztés elhangzása után 

a kollégista köteles külön felszólítás nélkül is haladéktalanul felkelni, majd tisztálkodás 

után ágyát, szekrényét, szobáját rendbe tenni. A tisztasági szemle ideje alatt a tanuló 

köteles a szobájában tartózkodni. Csak a napos és a nevelőtanár ellenőrzése után 

hagyhatja el hálóját, illetve a kollégiumot. 

35. A tanulók kötelesek napi rendszerességgel a hálószobájukat, a szekrényüket, a 

mosdókat és mellékhelyiségeket, szűkebb és tágabb környezetüket rendben tartani, a 

takarítók munkáját elősegíteni. A folyosók és a közösen használt helyiségek 

tisztaságáért a tanulók közösen felelnek. 



 27 

36. A tanulói hálók rendjét, tisztaságát reggel és délután az ügyeletes nevelőtanárok 

ellenőrzik, értékelik. A tanulók holmijának elhelyezésére szolgáló bútorok (szekrény, 

íróasztal) rendjét az ügyeletes vagy csoportvezető nevelő – a tanuló jelenlétében és 

közreműködésével – naponta egyszer (általában délután), ill. a rendeltetéstől eltérő 

használat vélelme esetén bármikor ellenőrizheti. 

37. Az étkezések az előírt időpontokban történnek. Azokról a tanulónak késnie nem szabad. 

A tanuló az étkezésről való távolmaradását köteles jelezni az ügyeletes nevelőnek. Az 

étkezési jegy (jogosultság) esetenként átruházható más kollégistára, erről azonban a 

konyhai személyzetet tájékoztatni köteles a tanuló. Az ebédlőben csak utcai ruhában és 

cipőben szabad megjelenni. Ruházat használata még a legnagyobb melegben is 

kötelező. Az ebédlőből élelmet, evőeszközt, felszerelési tárgyat kizárólag csak 

engedéllyel szabad kivinni. A kollégista az ebédlőben kulturáltan viselkedjen és 

étkezzen. 

38. A kollégisták a zárt helyiségekhez és az elzárt technikai berendezésekhez – aláírás 

ellenében – az ügyeletes nevelőtől kaphatnak kulcsot. A nevelői szobában tárolt 

eszközöket ugyancsak aláírás után lehet elkérni a nevelőtanártól. Az eszközök 

rendeltetésszerű használatát esetenként külön szabályzat határozza meg (pl. konditerem 

használata). A rendelkezésre bocsátott eszközöket a tanuló nem hagyhatja őrizetlenül, 

azokért anyagi felelősséggel tartozik. Az adott helyiségben rajta kívül más csak az 

ügyeletes nevelőtanár engedélyével tartózkodhat. A felelősség nem ruházható át. 

39. A kollégium berendezési tárgyait, bútorait a kijelölt helyükről nevelői engedély nélkül 

elvinni nem szabad. 

40. A tanuló érkezett postáját a tanítás befejezése után a nevelőtanári szobában veheti át. 

41. A kollégista a szolgálatát a beosztása szerint kijelölt helyen és meghatározott időben az 

előírásoknak megfelelően végzi el. A szolgálati kötelezettség önkényesen nem 

ruházható át másra. A kollégista a szolgálat helyét engedély nélkül nem hagyhatja el. A 

tanuló egyéni elfoglaltsága figyelembe vehető az ügyeleti rend összeállításában. 

42. A kollégisták az épületen belül csak a saját hálójukban vagy a kollégium közös 

helyiségeiben tartózkodhatnak, más tanulók szobáiba bemenni csak az ott lakók 

együttes beleegyezésével lehetséges, mert a kollégium minden diákját megilleti a 

magánlakhatáshoz való jog. 

43. A takarodó után a szobákban le kell oltani a villanyt, és nyugovóra kell térni! 

44. A mobiltelefon használata 22.30-ig engedélyezett, oly módon, hogy másokat ne 

zavarjon! 

 

Óvó-védő előírások: 

 

45. Az intézmény minden tanév elején tűz-, baleset- és katasztrófavédelmi oktatást tart, 

melyen minden tanulónak részt kell venni, az ott szerzett ismeretek elsajátítását az 

oktatási íven aláírással igazolni kell. 

46. A tanulók kötelesek a baleset megelőzését szolgáló utasításokat, a tűzvédelmi és a 

bombariadó esetére meghatározott szabályokat betartani, illetve társaikkal betartatni. A 

kollégium épületében nyílt láng használata szigorúan tilos! 

47. Az épületen belül vagy annak közelében történő bármilyen rendkívüli eseményt, mely 

fenyegeti a benntartózkodók biztonságát, testi épségét (pl. bombariadó, közmű- 

meghibásodás, gáz- vagy elektromos vezeték hibája), a kollégisták haladéktalanul 

kötelesek jelenteni az ügyeletes nevelőnek. 
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48. A kollégium elektromos eszközeit szétszedni, javítani tanulónak tilos. A meghibásodást 

az ügyeletes nevelőtanárnak kell haladéktalanul jelenteni. 

49. Tilos a kollégiumba olyan tárgyat behozni, amely a tanulók sérülését vagy 

egészségkárosodását okozhatja! 

50. Elektromos berendezést (kávé-, teafőző, vízmelegítő, kenyérpirító, stb.) a tűzveszély 

miatt kizárólag a teakonyhában lehet használni! Vasalni a kollégiumi nevelő 

engedélyével, az általa kijelölt helyiségben szabad. 

 

Biztonsági előírások: 

 

51. A kollégiumba behozott személyes értéktárgyakért, és ezeknek biztonságos tárolásáért 

kizárólag a tanuló felel.  

52. A tanuló nagy értékű műszaki cikket (laptop, táblagép, hangfal, konyhai eszközök stb.), 

ékszert vagy egyéb értékes tárgyat csak szülői írásbeli kérésre, kollégiumvezetői 

engedéllyel hozhat be a kollégiumba. Az engedély nélkül behozott ilyen jellegű 

tárgyakat a tanuló köteles átmenetileg a nevelői szobában tároltatni, és azokat nem is 

használhatja az engedélyeztetésig vagy a hazavitelig. Az engedéllyel behozott 

eszközöket a tanuló használaton kívül köteles a szekrényében tartani. Őrizetlenül hagyni 

azokat tilos. A kollégium az értéktárgyakért anyagi felelősséget nem vállal. 

53. Pénzt, értéktárgyat megőrzésre a kollégium nevelői szobájában lehet leadni. Egyéb 

esetekben a pénz vagy értéktárgy eltűnéséért, megrongálódásáért felelősséget nem 

vállalunk. 

54. A tanuló köteles a mobiltelefonját magánál vagy a szekrényében tartani. Az őrizetlenül 

hagyott telefon elvesztéséért vagy megrongálódásáért a tanulónak kell viselnie a 

felelősséget. Használata minden kollégiumi foglalkozáson tilos! 

55. A kollégista tanuló saját gépkocsival, motorkerékpárral a kollégiumba való érkezését 

köteles jelenteni az ügyeletes nevelőnek, kollégiumvezetőnek. A saját járművet a 

kollégium lakhatási ideje alatt a diák csak a szülő írásbeli kérése alapján, a 

kollégiumvezető hozzájárulásával és az ügyeletes nevelőtanár tudtával használhatja. 

Diáktársak szállítása csak kivételes esetben, a szállítandó személy szülőjének írásbeli 

kérése alapján, a kollégiumvezető hozzájárulásával és az ügyeletes nevelőtanár tudtával 

történhet. A gépjármű indítókulcsát a kollégiumba való megérkezést követően 

haladéktalanul le kell adni a nevelőtanárnak és a tanuló kollégiumban tartózkodásának 

ideje alatt is a nevelői szobában kell az indítókulcsot elhelyezni. 

 

Állagmegóvás: 

 

56. A kollégista köteles a kollégium eszközeiben, berendezéseiben észlelt károkat a 

nevelőtanároknak jelenteni, az eszközök és berendezések rongálását megakadályozni, a 

károkozással kapcsolatos körülmények felderítésében együttműködni. Az általa okozott 

kárt meg kell térítenie. 

57. A kollégista köteles az energiával takarékoskodni, használat után a helyiségek 

villanyvilágítását, elektromos készülékeit kikapcsolni, a vízcsapokat elzárni. 

58. A használatra átvett tárgyakért (pl. könyvtári könyvek, sportszerek, ágynemű) a 

használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. 
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Vegyes rendelkezések: 

 

59. A tanév közben vagy tanév végén (kiköltözés esetén) a kollégiumban maradt ruhákat, 

cipőket, egyéb személyes holmikat nem áll módunkban tárolni. A bent felejtett tárgyak 

eltűnéséért vagy megrongálódásáért a kollégium semmilyen felelősséget nem vállal. 

60.  A kollégium dolgozói munkavégzés céljából az épület valamennyi helyiségébe 

jogosultak belépni. 

61. Az intézmény időnként működtetői vagy egyéni kérésre vendégek számára szállást 

biztosít. Vendégfogadás esetén a tanuló köteles a szobájában elpakolni, az összes 

holmiját elzárni, esetleg a kijelölt szobába átköltözni. 

62. A szállásadással kapcsolatos káresetekről a visszaérkező tanuló köteles haladéktalanul 

értesíteni az ügyeletes nevelőtanárt, aki arról feljegyzést készít. A feljegyzést a 

vendégfogadás utáni első munkanapon át kell adni a gondnoknak. 

63. Rendelt ételt (pl. pizza) az ügyeletes nevelőtanárral előzetesen egyeztetve csak tanulási 

időn kívül, 21 óra előtt lehet átvenni. 

 

VI. A kollégista tanuló jogai 

 

1. Minden kollégista alapvető joga az önazonosságát kifejező saját név viselése. A 

kollégium a diák család- és utónevét nem változtathatja meg, nem rövidítheti le, nem 

alakíthatja át becenévvé. A tanulót szükség esetén védelemben kell részesíteni, ha e 

jogait más tanuló megsérti. 

2. A tanulónak joga van minden rá vonatkozó adatot megismerni, amely a kollégium 

birtokában van. Emellett jogosult megismerni a kollégium dokumentumait, pedagógiai 

programját, működési szabályzatát, házirendjét és napirendjét. A kollégiumi 

beiratkozáskor a tanuló és szülei kapnak egy példányt a házirendből és a napirendből.  

3. A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett véleményt 

nyilvánítson minden kérdésről (pl.: a kollégiumi nevelők munkájáról), valamint hogy a 

kollégium működéséről tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekről, illetve e tárgykörben kérdést, javaslatot intézzen a kollégium vezetőjéhez, 

pedagógusaihoz, és arra 30 napon belül érdemi választ kapjon. 

4. A kollégium tiszteletben tartja a diákok világnézeti meggyőződését, és nem korlátozza 

a diákokat vallásuk szabad gyakorlásában. A kollégium nem elkötelezett egyetlen vallás 

vagy világnézet mellett sem. A tanulónak joga van, hogy hit- és vallásoktatásban vegyen 

részt. 

5. A tanulónak joga, hogy tagja legyen iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek, részt 

vehet e szervezetek tevékenységében, azzal a megkötéssel, hogy a részvétel nem sértheti 

a kollégiumi foglalkozások rendjét, illetve a szülő írásban engedélyezi a tanuló 

egyesületi részvételét és vállalja érte a felelősséget. 

6. Minden kollégista joga és egyben erkölcsi kötelessége a kollégiumi hagyományok 

ápolása. 

7. A kollégista joga, hogy igénybe vegye az iskolában, és a kollégiumban rendelkezésre 

álló eszközöket, az iskola és a kollégium létesítményeit: könyvtárat, laboratóriumot, 

számítástechnikai központot, sport- és szabadidős létesítményeket. 
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VII. A kollégista tanuló kötelességei 

 

A kollégiumban lakó tanulók az együttélés alapelveiből adódóan tartsák be a 

Kollégiumi Házirendet. Csak a Házirend következetes megtartása és megtartatása 

mellett biztosítható a gondtalan tanulás, zavartalan közösségi élet.  

 

 

VII.1. Elvárt magatartás a kollégiumon belül 

 

1. A kollégisták kötelesek az érvényben lévő munkanapi vagy ünnepnapi napirendet 

pontosan, fegyelmezetten betartani. Az attól való eltérésről a DÖK javaslatára 

kollégiumvezető, ill. nevelőtanárok rendelkezhetnek. 

2. A kollégista magatartása mindenkor legyen kulturált, alkalmazkodjon a kollégium és az 

iskola értékrendjéhez, együttélési szabályaihoz és tartsa tiszteletben a kollégium 

dolgozóinak, diákjainak jogait, emberi méltóságát. 

3. Tartózkodjon minden olyan magatartástól, cselekvéstől, amely másokat sért vagy a 

környezetét megbotránkoztatja. 

4. Tilos az olyan öltözet, ruhadarab viselete, amely sértheti mások vallási meggyőződését, 

illetve kirekesztő szövegeket tartalmaz, beleértve az idegen nyelvű nyomatokat is. A 

kollégista viselkedésével és öltözködésével a közéleti normákat nem szegheti meg. 

5. Szigorúan tilos a felsőbb osztályos tanulóknak az alsóbb évesektől különböző 

szolgáltatásokat megkövetelni! Ugyanez vonatkozik az azonos évfolyamú kollégistákra 

is! 

6. Tilos a kollégiumban verekedni, egymásnak bármilyen módon sérülést okozni, 

káromkodni, hangoskodni, a foglalkozásokat zavarni! 

7.  Tilos az ablakokban való társalgás! 

8. A diákoknak a kollégium közös helyiségeiben kulturáltan kell viselkedniük! 

9. A kollégisták önvédelmi eszközöket nem hozhatnak be, és nem tarthatnak a 

kollégiumban! 

10. A kollégium épületében tilos a dohányzás! 

11. A tanulónak mind a kollégium épületében, mind azon kívül tilos alkoholt és kábítószert 

fogyasztania, illetve magánál tartani! 

12. A közösségi élettel a baráti és párkapcsolatok kialakulása is együtt járhat. Ezek a 

kapcsolatok azonban nem vezethetnek mások kirekesztéséhez, elszigeteléséhez. A 

magánélethez való jogot a közösség érdekeinek figyelembevételével lehet csak 

gyakorolni, a párkapcsolatok nem léphetik át a jó ízlés határát. 

13. A tanuló tanáraival, nevelőivel és a felnőttekkel szemben tisztelettudóan viselkedjen. 

14. A kollégisták tiszteljék egymást, az alsóbb évesek a felsőbb évesek segítségét és jó 

tanácsait fogadják el. 
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VII.2. A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli elvárt tanulói magatartás, 

beleértve a kollégium által szervezett kollégiumon kívüli rendezvényeken való részvételt  

 

A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tiltott tanulói magatartás kapcsán a 

kollégista az alábbiakat köteles betartani: 

 

1. Köteles a kollégiumon kívül is kulturáltan – intézményünk jó hírét képviselve – 

viselkedni. A kollégium területén kívül is tilos a drog, a szeszes ital fogyasztása. Nem 

megengedett a közterületen való dohányzás sem (kivétel a 18. életévét betöltött diák). 

2. Közlekedésre a település elhagyásakor a lakhatás ideje alatt csak a tömegközlekedési 

járműveket veheti igénybe, más idegen járművel nem utazhat. 

3. Nem látogathat kizárólag alkoholt árusító helyeket (kocsmákat), játéktermeket. 

4. Nem tartózkodhat olyan helyen, ahol testi épsége veszélyben van, fokozott 

balesetveszélynek van kitéve. 

5. A kollégium bejárata előtt a tanuló kollégista társaival, más idegenekkel csoportosulva 

nem akadályozhatja a kollégium közelében élők közlekedését. Tilos a szemetelés, a 

környéken lakók nyugalmának bármilyen módon történő zavarása! 

6. Párkapcsolatával a kollégista nem szegheti meg a közösségi normákat! 

7. A kollégium által szervezett kollégiumon kívüli rendezvényeken a kollégista köteles a 

kísérő tanár utasításait betartani. Az adott programról, rendezvényről nem távozhat el, 

nem maradhat távol, arra idegen személyt nem hívhat meg. Nevelőtanárával, 

csoportjával mindvégig köteles együtt maradni. Viselkedésével nem hozhatja sem 

nevelőtanárát, sem diáktársait kellemetlen helyzetbe. 

 

 

VIII. A kollégium helyiségei és berendezési tárgyai, eszközei és a kollégiumhoz tartozó 

területek használatának rendje 

 

A tanuló joga, hogy igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket és a 

kollégium létesítményeit. Kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak és a 

rendeltetésnek megfelelően használja a rábízott eszközöket, óvja az intézmény 

berendezéseit, felszereléseit, tisztaságukat megőrizze. 

 

 Kondicionáló terem használata: 

 A kondicionáló terem a kollégisták sport- és mozgásigényének kielégítésére szolgál. 

Használata a balesetveszély miatt fokozott figyelmet és óvatosságot igényel. Az edzést 

végző tanulóknak fokozottan kell vigyázniuk saját maguk és társuk testi épségére. 

 A kondicionáló teremben egyedül tartózkodni, illetve ott tevékenységet végezni nem 

szabad! 

 A kondicionáló teremben csak sportruházatban szabad tartózkodni. 
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 A teremben mindenki csak a felkészültségének, fizikai állapotának megfelelő 

gyakorlatokat végezzen, fokozott figyelemmel a nagyobb súlyok használatára. 

 Ételt, italt bevinni, illetve fogyasztani tilos! 

 Az eszközöket a gyakorlatok végeztével vissza kell tenni a helyükre. 

 A termet csak nevelői engedéllyel, aláírás után lehet használni. 

 

Számítógépterem használata: 

 A számítógépes teremben elhelyezett eszközöket csak a kollégisták használhatják. 

 A gépteremben biztosítani kell a folyamatos munkavégzéshez szükséges tisztaságot, 

rendet, s kerülni kell mások zavarását (pl. nagy hangerő). 

 A gépterembe ételt, italt bevinni, illetve ott fogyasztani szigorúan tilos! 

 A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni, bármilyen – nem a 

gépkezeléssel összefüggő – beavatkozást csak az intézmény rendszergazdája végezhet. 

A rendellenességet azonnal jelenteni kell. 

 A teremben nyilvántartó füzetet tartunk, melyben minden tanulónak fel kell tüntetnie a 

géphasználat időpontjának kezdetét és végét, nevével és a gép számával együtt. 

 Egy számítógépet csak egy fő használhat, ettől eltérni csak nevelői engedéllyel lehet. 

 A teremben a géphasználókon kívül más diák nem tartózkodhat. 

 

 

Konyha használata:  

 A konyha tulajdonát képező edényeket, eszközöket csak helyben lehet használni. Tilos 

onnan bármilyen eszközt kivinni! 

 Használat után a helyiséget tiszta állapotban kell átadni. 

 A villanytűzhelyen vagy a tűzhely sütőjében sütni csak a nevelő engedélyével szabad. 
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1. számú melléklet 

A Kollégium Jutalmazási és Büntetési Szabályzata 

 

Készült a 2011. CXC. törvény, a 2012. évi CXXIV. törvény, a 20/2012. EMMI rendelet, 

illetve a kollégium hatályos Házirendje alapján. 

 

A közösségi normák, szabályok kialakítása, fenntartása, betartása és betartatása a közösség – 

így az egész intézmény, kollégium – minden tagjának érdeke, egyúttal kötelessége is, az 

együttélés és a közös munka feltétele. A normák, szabályok rendszere összetett: tartalmazza a 

közös célok, értékek rendszerét, a korlátozások, tiltások szabályait. E normák követésében a 

közösség tagjai segítik, bátorítják egymást, a kiemelkedő erőfeszítéseket, teljesítményeket 

visszajelzik egymás számára, a norma sérülése esetén erről is visszajelzést adnak, és keresik a 

helyreállítás, a sérelmek jóvátételének módját. 

 

 

 I. Alapelvek 
 A jutalmazás, büntetés alkalmazásakor az alábbi alapelveknek kell érvényt szerezni: 

 Fokozatosság elve: 

A jutalmazás, büntetés megállapításakor a fokozatok betartása az 

azonos jellegű esetekben kötelező, ám a jelentősebb esetekben a 

fokozatok átugorhatók. 

 Életkori sajátosságok elve: 

A jutalmazás, büntetés alkalmazásakor a serdülő korra jellemző 

tulajdonságok, valamint a cselekményt elkövető tanuló teljes 

személyiségének ismeretében kell állást foglalni, dönteni. 

 Arányosság elve: 

A jutalmazás, büntetés az elismerendő tevékenység, illetve a 

vétség súlyának megfelelő legyen. 

 Közösségi elv: 

Szem előtt kell tartani, hogy a jutalmazás, büntetés alapját képező 

cselekmény, tett milyen hatással van a közösségre. 

 Nevelési elv: 

A jutalmazás, büntetés nevelő hatású legyen, ne csak a 

cselekményt, hanem a személyt is vegye figyelembe. 

 Egyenlő bánásmód elve: 

A jutalmazás és büntetés nem lehet megalázó vagy megtorló. A 

kollégium diákja jutalmazáskor, illetve a büntetés kiszabásakor 

nem részesülhet sem kedvezőbb, sem kedvezőtlenebb 

bánásmódban. 



 34 

 

II. Jutalmazási szabályok 

Általános irányelvek: 

 minden kollégista legalapvetőbb kötelessége a képessége szerinti tanulás 

 lehetőségeikhez mérten segítsék, támogassák egymást a tanulásban 

 aktívan vállaljanak szerepet a kollégiumi közösségi élet szervezésében, a programok 

végrehajtásában 

 segítsenek a kollégiumi és iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában 

 kapcsolódjanak be minél többen a rendszeres sporttevékenységbe 

 a kollégiumi és az iskolai vállalt megbízatásaiknak képességeik szerint tegyenek 

eleget 

 

A kollégisták értékelésébe, jutalmazásába bevont területek: 

 tanulmányi munka 

 kulturális munka 

 közösségi munka 

 sporttevékenységek 

 kollégiumi megbízatások 

 

Javaslattétel jutalmazásra: 

 A jutalmazás különböző fokozatainak megadására a kollégiumvezető, a kollégiumi 

 nevelők és a kollégiumi diákönkormányzat egyaránt javaslatot tehet. 

 

A tanuló dicséretben, jutalomban részesíthető, ha  

… a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt nyújt,  

… alkalomszerűen vagy huzamosabb időn át jelentős többletmunkát vállal,  

… kötelességeit, feladatait, vállalásait tartósan kiemelkedően teljesíti,  

… tanulmányi munkájával példát mutat kollégista társainak, 

… kiemelkedő sportteljesítményéért. 

   

Dicséretek: 

– nevelői dicséret  

– kollégiumvezetői dicséret  
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– igazgatói dicséret  

  

Jutalmak: 

– oklevél, emléklap, tárgyjutalom 

A dicséretet a kollégista szóban – valamint írásban a szülővel közölve – kapja meg a 

kollégium nevelőtestületétől, ami a fent említetteken kívül kedvezménnyel, kirándulással, 

egyéb rendezvényen való részvétellel egészülhet ki. 

 

Értékelési és minősítési rendszer  

 Minősítési fokozatok: 

 Kiváló kollégista 

b) Aki tanulmányi munkáját kiválóan végzi, tanulmányi átlaga 4,2 fölött van 

c) Az a tanuló, aki a kollégiumi közösség érdekében önként vállal feladatot, és 

azt maximálisan el is végzi 

d) Aki nevelőivel, társaival szemben tisztelettel, a közösséget építő módon 

viselkedik. 

e) Akinek magatartásával kapcsolatban semmiféle probléma nem merül fel. 

f) Aki képessége maximumát nyújtja, de nem éri el a 4,2-es átlagot, azonban 

rendkívül szívesen vesz részt a kollégium életének szervezésében. 

 Jó kollégista 

g) Aki tanulmányi munkáját képességei szerint végzi, 3,6-es átlag felett. 

h) A kollégiumi közösség érdekében önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, 

de nem olyan gyakorisággal és aktivitással, mint a kiváló kollégista. 

i) Magatartásával kapcsolatban nem merül fel probléma. 

j) Nevelőivel, társaival szemben tisztelettel viselkedik, ezzel is segítve a 

közösségi magatartás kialakítását. 

 Közepes kollégista 

k) Aki képességei szerint végzi tanulmányi munkáját és 3,0 feletti az átlaga. 

l) Nem bukott. 

m) A rábízott feladatokat teljesíti. 

n) Magatartásával kapcsolatban nem merül fel különösebb probléma. 

 Megfelelő kollégista 

o) Aki általában képességei alatt teljesíti tanulmányi kötelességeit, 3,0 alatt marad 

a tanulmányi átlaga. 

p) Aki a közösségi munkát hanyagul teljesíti, vagy nem vállal feladatot. 

q) Akinek magatartásával kapcsolatban több probléma merül fel. 

 

 A minőségi fokozatok kedvezményei, elmarasztalásai 

 Kiváló kollégista 

1. Általában a szobájában tanulhat a stúdiumidő alatt. 

2. Rendkívüli kimenőt kérhet. 
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 Jó kollégista 

1. Időnként a szobájában tanulhat, a tanulmányi eredményétől függően. 

 Közepes kollégista 

1. A stúdiumot a stúdiumteremben köteles tölteni, hacsak rendkívüli engedélyt nem 

kap. 

2. Kikérdezése során nyújtott teljesítménye alapján pótstúdiumra kötelezhető. 

 Megfelelő kollégista 

1. A stúdiumot a stúdiumteremben köteles tölteni. 

2. Kikérdezése során nyújtott teljesítménye alapján pótstúdiumra kötelezhető. 

 

 A minősítés rendje 

1. Az értékelés évi két alkalommal a csoportvezető nevelők által történik. 

2. A minőségi fokozatok a következő felülvizsgálásig érvényesek. 

  

 III. Büntetési szabályok  

 A tanuló kötelességszegésért, a Házirend és a közösségi együttélés elvárható 

szabályainak  megsértéséért – fegyelmi eljárás keretében – fegyelmező intézkedéssel vagy 

fegyelmi  büntetéssel sújtható. Fegyelmi eljárást az intézmény valamennyi dolgozója és 

tanulója  kezdeményezhet.  

  

 Fegyelmező intézkedések  

  

Fegyelmező intézkedést kell kezdeményezni kötelességszegésért, amennyiben nem 

alapvető tilalmakat sértettek, illetve az enyhítő körülmények mértéke jelentős. 

 

A kiszabható fegyelmező intézkedések:  

1. Nevelői szóbeli figyelmeztetés, 

2. Nevelői írásbeli figyelmeztetés, 

3. Kollégiumvezetői figyelmeztetés  

 

A nevelőtanár nevelői figyelmeztetést saját hatáskörében adhat. A további fegyelmező 

intézkedésekre javaslattevő, illetve véleményezési joga van.  

A fegyelmező intézkedések nem egymásra épülnek, tehát ismételten is adhatók. 

  

 Súlyos kötelességszegésnek minősülő cselekedetek:  

  

1. A diáktársak és a kollégiumi dolgozók emberi méltóságának megsértése;  
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2. Szándékos károkozás, felelőtlen magatartás 

3. Dohányzás  

4. Hazárdjáték, szerencsejáték, pénzbeli fogadások;  

5. A kollégium engedély nélküli elhagyása;  

6. Ismételt nagymértékű késés a kimenőről;  

7. Minden olyan esemény, amely során a tanuló súlyosan megszegi az intézmény szabályait, 

az együttélés normáit, és nagymértékben veszélyezteti mások testi vagy lelki épségét. 

  

A súlyos kötelességszegés minősített esetei:  

4. Lopás 

5. Verekedés, rendkívül durva viselkedés, testi vagy lelki terror alkalmazása  

6. Szeszes ital vagy kábító hatású szer fogyasztása a kollégium területén  

7. Kábító hatású anyag terjesztése, birtoklása 

 

Büntetés egyének és közösségek számára is adható, azonban kollektív büntetést csak a 

legritkább esetben szabad kiszabni. Lehetőség szerint differenciáltan kell a 

felelősséget megállapítani, és egyénileg kell a büntetési fokozatokat alkalmazni. 

  

 A fegyelmi eljárás szabályai  

  

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi 

tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.  

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

Súlyos kötelességszegés minősített esetében a tanuló a nevelőtestület többségi 

szavazatával a fegyelmi eljárás lezárulásáig a kollégiumi közösségben való tartózkodástól 

eltiltható, kivéve, ha a tanköteles korú diák így nem tudna eleget tenni 

tankötelezettségének. 

 

Az együttélési normák durva megsértése miatt az intézkedés célja:  

 a kollégium tanulóinak és nevelőtanárainak biztonsága, védelme,  

 az erkölcsi normák megtartása,  

 a nevelés eredményességének megőrzése.  

  

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szüleit (gondviselőjét) – a 

tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével – írásban értesíteni kell. Az értesítést 

oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló és a szülő külön-külön, a tárgyalás előtt 
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legalább 8 nappal megkapja. Ebben tájékoztatni kell a tanulót arról is, hogy az eljárásban 

meghatalmazott is képviselheti.  

A fegyelmi eljárást – a megindításától számított 30 napon belül – egy tárgyaláson be kell 

fejezni.  

Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelességszegéstől számítva 3 hónap eltelt. Ha 

a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem 

végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat 

közlésétől kell számítani.  

A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője (gondviselője), illetve annak 

meghatalmazottja mindig részt vehet. 

 

 3.1. Tényfeltárás  

  

Szükség esetén az intézmény vezetője tényfeltárással bízza meg az eset kivizsgálására 

megalakítandó tényfeltáró bizottságot. 

A tényfeltárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tényfeltárás vezetője szerint ez indokolt, 

valamint ha azt a tanuló kéri.  

A jegyzőkönyv 1-1 példányát az intézmény vezetője és az eljárás kezdeményezője kapja.  

A tényfeltárás során meg kell hallgatni az eljárás kezdeményezőjét, az érintett tanulókat, a 

tanúkat. 

 

A feltárt tények alapján a bizottság a következő döntéseket hozhatja:  

 bizonyítékok vagy fegyelemsértés hiányában a fegyelmi 

eljárást megszünteti;  

 fegyelmező intézkedést javasol;  

 fegyelmi tárgyalás megtartását javasolja. 

 

A tényfeltárást a megbízástól számított 7 napon belül jegyzőkönyvvel kell lezárni.  

A bizottság döntése ellen az eljárás kezdeményezője, a diákönkormányzat vagy a 

kollégiumvezető 3 napon belül kifogást jelenthet be az intézmény igazgatójánál.  

Az igazgató további 3 napon belül elbírálja a kifogást, és amennyiben elfogadja azt, új 

bizottságot hoz létre, melynek döntése végleges.  
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A fegyelmi jogkör gyakorlója – ha a tényállás nem egyértelmű – hivatalból vagy kérelemre 

bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő 

nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. A bizonyítás 

jegyzőkönyvezésénél a tényfeltárás szabályai érvényesek. 

 

  

3.2. Fegyelmi tárgyalás 

 

Ha a tényfeltárás következtében fegyelmi tárgyalásra kerül sor, arról a tanulót, kiskorú 

tanuló esetében a szülőt (gondviselőt) írásban értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza a 

tárgyalás helyét és időpontját, valamint tájékoztatja a szülőt, hogy távolmaradása nem 

akadályozza a tárgyalás megtartását. A szülőnek az értesítést úgy kell eljuttatni, hogy azt a 

tárgyalás előtt legalább 8 nappal megkapja.  

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A tárgyalást az intézményvezető által írásban megbízott, 

a nevelőtestületből választott legalább háromtagú bizottság folytatja le. A bizottság az 

elnökét saját tagjai közül választja meg. A tárgyalás vezetője – a tanuló vagy képviselője 

kérésére – a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja. A fegyelmi tárgyaláson a 

fegyelmi bizottság dönt a kiszabható büntetés mértékéről. A tárgyalásról és a bizonyítási 

eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és 

idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok 

főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője 

szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.  

A tárgyalás megkezdésekor a tanulót tájékoztatni kell jogairól, majd ismertetni kell a felrótt 

kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

A tárgyalás során kérdéseket lehet intézni az érintett tanulóhoz, amelyek a kötelességszegés 

súlyosságának, a kiróható büntetés mértékének eldöntését segítik elő.  

A fegyelmi eljárás során a kollégium diákönkormányzatának véleményét be kell szerezni.  

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a 

tanuló mellett szól.  

Ezt követően a fegyelmi bizottság zárt tárgyaláson dönt a fegyelmi büntetés mértékéről. 

Amennyiben többféle büntetési javaslat is elhangzik, szavazással kell eldönteni, melyik 

fokozatot rója ki a bizottság. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, 

értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni.  
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A fegyelmi tárgyaláson kiszabható büntetések a kollégium tagja ellen a 

kollégium rendjének megsértéséért:  

3. megrovás,  

4. szigorú megrovás,  

5. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

6. áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,  

7. kizárás. 

 

3.3. A fegyelmi határozat 

 

A fegyelmi határozatot – annak rövid indoklásával – a tárgyalás végén szóban ki kell 

hirdetni.  

Ha az ügy jellege megkívánja, a határozat kihirdetését legfeljebb egy héttel el lehet 

halasztani.  

A fegyelmi eljárást megszüntető határozattal kell lezárni, ha a tárgyaláson kiderül, hogy a 

tanuló nem követett el kötelességszegést, vagy azt nem lehet minden kétséget kizáróan 

bizonyítani.  

A határozatot a kihirdetést követő 7 napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, 

kiskorú esetén a szülőnek (gondviselőnek). A „megrovás” és „szigorú megrovás” 

határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló, kiskorú tanuló 

esetében a szülő vagy képviselője is tudomásul vette, így a határozat megküldését nem kéri, 

a fellebbezési jogáról lemond, és mindezt aláírásával (aláírásukkal) igazolják.  

A „kizárás” fegyelmi büntetés a fegyelmi bizottság által meghatározott időre, de legfeljebb 

6 hónapra felfüggeszthető. Ha ez idő alatt a tanuló újabb bizonyított kötelességszegést 

követ el, úgy a korábbi kizáró határozat azonnali hatállyal életbe lép.  

A határozat rendelkező részből (kollégium megnevezése, címe, a határozat száma és 

tárgya, tanuló adatai, a büntetés, a felfüggesztés időtartama, az eljárás megindító kérelem), 

indoklási részből (kötelességszegés rövid leírása, bizonyítékok, döntés indokai, elutasítás 

oka, határozathozatal napja, aláírások) és záró részből (határozat meghozatalának helye és 

ideje, a határozatot hozó aláírása és hivatali beosztása, a nevelőtestület egy jelen lévő 

tagjának aláírása) áll. 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) nyújthat 

be fellebbezést, amelyet 15 napon belül kell az igazgatónak jelezni, s amit az igazgató 8 

napon belül továbbít a tankerületi igazgatónak. A felterjesztéssel együtt valamennyi iratot, 

az elsőfokú jogkör gyakorlójának véleményét is meg kell küldeni a tankerületi igazgatónak. 
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Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi 

tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú 

határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

3.4. Kizárás a fegyelmi eljáráson való részvételből 

 

A fegyelmi eljárásban nem vehet részt a tanuló közeli hozzátartozója, továbbá az a 

személy, aki a tanuló kötelességszegésében érintett. A másodfokú fegyelmi határozat 

meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú határozat meghozatalában részt vett, 

illetve az ügyben tanúvallomást tett, vagy szakértőként eljárt. Akivel szemben a kizárási 

ok fennáll, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló vagy a szülő is bejelentheti. A 

nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén a kollégium vezetője, egyéb 

esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt. 

 

 IV. A kártérítési felelősség  

 

Ha a tanuló a kollégiumnak kárt okozott, a kollégium köteles a károkozás körülményeit 

kivizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és – ha lehetséges – a károkozó és annak 

felügyeletét ellátó személy kilétét megállapítani.  

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a kollégium tagja okozta, a vizsgálat 

eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt (gondviselőt) haladéktalanul 

tájékoztatni kell. Ezzel egy időben a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. 

 

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg  

 gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 

50%-át;  

 szándékos károkozás esetén az okozott kár teljes összegét, de legfeljebb a 

kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét. 

 

Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő vagy a tanuló a károkozás tényét nem 

ismeri el, a kollégium vezetője a tanuló, illetve a szülő ellen polgári pert indíthat.  

A kollégium a tanulónak a kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggésben okozott kárért 

vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel.  
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A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-

oktatási intézmény mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén 

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  

Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.  

 

 V. Vegyes rendelkezések  

 

Ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmező intézkedés vagy fegyelmi büntetés 

szabható ki.  

Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi 

büntetés megállapításának, a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának 

hiányában a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet 

megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult. 

A fegyelmező intézkedés vagy a fegyelmi büntetés hatálya a tanév végén érvényét veszti, 

a következő tanévben elkövetett kötelességszegések esetén azok nem hozhatók fel a tanuló 

ellenében, de a következő évi felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe lehet venni.  

A Jutalmazás és Büntetési Szabályzatot – az előterjesztett Házirend megtárgyalásával egy 

időben – az intézményi egységekben működő diákönkormányzatok véleményezték és 

elfogadták. 

2. számú melléklet 

Tájékoztató az étkezési díj befizetésének és a távollétek 

bejelentésének rendjéről 

A díjbefizetés rendje: 

 

A kollégiumi étkezési díjat szeptember hónapra a tanévnyitó napján kell befizetni, a 

továbbiakban pedig a hónap harmadik hetének első és második napján a soron következő 

hónapra, továbbá a januári díjat az első januári tanítási napon. Az aktuális hónap minden 

hétfői napján pótbefizetést tartunk. Aki a normál befizetési időpontban nem tudta behozni 

a díjat, az még a pótbefizetés napjain ezt következmény nélkül megteheti. Aki a 

pótbefizetés idején sem tudja a díjat rendezni, annak írásban az igazgatótól kell kérnie a 

befizetés halasztását. 

Az előírt befizetési, illetve pótbefizetési időtől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet. 
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A kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a kollégiumi tagsági viszony felfüggesztését 

vagy akár a megszüntetését vonhatja maga után! 

 

Hiányzás bejelentése: 

 

Előre nem tervezhető hiányzás esetén (pl. betegség) ennek bekövetkeztét az adott nap 7.30-

ig kell jelezni vagy a kollégium, vagy az élelmezésvezető felé. Ezen időpont után befutó 

jelzéseket már nem áll módunkban tekintetbe venni. Azokban az esetekben, amikor a 

hiányzás előre tudható (pl. hivatalos elfoglaltság, orvosi vizsgálat, szülői kikérő stb.), a 

kollégium és a konyha felé a bejelentés minél előbb, de legkésőbb egy nappal azt 

megelőzően történjen meg! 

A távollét idejére érvényes étkezési jegyeket az élelmezésvezetőnek (esetleg a kollégiumi 

nevelőknek) kell leadni, legkésőbb a tárgy hó utolsó napjáig, illetve ha a hiányzás ezen 

túlnyúlik, akkor a következő befizetés időpontjáig. Amennyiben a jegyek nem kerülnek 

leadásra, úgy a hiányzás nem számolható el!  

 

Egyebek: 

 

Igazolt távollét esetén a távol töltött napok már befizetett díját a következő hónap 

befizetésénél oly módon beszámítjuk, hogy a hiányzás mértékével csökkentett díjat kell 

fizetni. Amennyiben a hiányzás a befizetés utáni napokban következik be, úgy beszámítása 

csak a következő befizetés utáni hónapra lehetséges. 

A tárgyhóra befizetett étkeztetési térítési díj visszafizetésére csak rendkívüli esetben 

(tanulói jogviszony vagy kollégiumi tagsági viszony előre nem tervezhető ok miatti 

megszűnése) van lehetőség a még hátralévő napok vonatkozásában.  

A kollégisták számára az étkezés kötelező és csak igazolt hiányzás esetén mondható le! 
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3. számú melléklet 

Kollégiumi napirend 

6.15 Ébresztő 

6.15 – 6.55 Tisztálkodás, a hálószobák rendbetétele 

6.55 – 7.00 A szobák tisztaságának ellenőrzése 

7.10 Indulás az iskolába, zárás, reggeli 

7.10 – 12.00/13.00 A kollégium zárva tart, az épületben tanuló csak engedéllyel tartózkodhat 

12.00 – 14.00 Ebéd az iskola ebédlőjében, az órák közötti szünetben 

12.00 Nyitás (a hét utolsó tanítási napján) 

13.00 
A kollégium nyitása, egyéni foglalkozások, programok szervezés szerint, 

szabadidős elfoglaltságok 

15.45 Kapuzárás 

15.45 – 16.00 A szobák tisztaságának ellenőrzése, létszámellenőrzés 

16.00 – 18.25 
Stúdiumok I-II-III. (3x45 perc); 16.00–16.45, 16.50–17.35, 17.40–18.25; 

közöttük 5-5 perc szünet 

18.25  Vacsora az iskola ebédlőjében 

18.25 – 20.00 Kimenő, beszámoltatások, szabadidős foglalkozások 

20.00 Kapuzárás, létszámellenőrzés 

20.15 – 21.30 
Csoportfoglalkozás, választható foglalkozás, szabadidős foglalkozások, 

egyéni foglalkozás, sportversenyek, beszámoltatás, felzárkóztatás 

21.00 – 21.45 Tisztálkodás, felkészülés a takarodóra 

22.00 Takarodó, villanyoltás 

 

Szentlőrinc, 2017. augusztus 31. 

 

 

 

Szabó Zoltán 

igazgató 

 


