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• Bevezetés 

 

A kollégium mindennapi életének, működésének legfontosabb szabályait a kollégium 

tantestülete és a kollégistákat képviselő kollégiumi diákönkormányzat állította össze. A 

Házirend szervesen illeszkedik a Pedagógiai Programunkhoz és az iskolai SZMSZ-hez. 

A Házirendben foglaltak a kollégium minden lakójára egyaránt vonatkoznak, mert a 

tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának módját szabályozza az Nkt. 25. § (2). 

A Házirend legfontosabb elemei a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. § alapján 

készültek. 

 

• Általános rendelkezések 

 

• kötelező az intézmény minden dolgozójával szembeni tisztelettudó magatartás 

• felnőttkorú kollégista saját maga dönt a rá vonatkozó kérdésekben 

• a kollégiumi tagság az aktuális tanévre szól, a felvételt minden tanévben kérni kell 

• a kollégiumi tagság megszűnhet a kollégiumból való kiiratkozással, vagy a 

kollégiumból való kizárással 

• a kollégium egész területén tilos a dohányzás, szeszesitalt, drogot a kollégiumba 

behozni és fogyasztani szintén tilos, kizárást eredményezhet 

• minden kollégistának joga van igénybe venni a kollégiumi egészségügyi ellátást 

• a kollégistának kötelessége a szabályozott tanulószobai, illetve kötelező kollégiumi 

foglalkozásokon részt venni 

• a kollégistának részt kell venni a tűz - és balesetvédelmi oktatáson, illetve gyakorló 

foglalkozáson, továbbá tűz esetén kötelessége elvégezni a rá háruló feladatokat 

• a kollégista térítéssel veheti igénybe az étkeztetési szolgáltatást, előzetes igénylés 

alapján és jegy ellenében 

• a kollégistának joga van részt venni a kollégiumi rendezvényeken, ha ettől vétség 

miatt nincs eltiltva 

• a kollégiumban a kollégista a nevelőtanár tudomásával fogadhat vendéget,20 óra 

után csak külön engedéllyel 

• fiú kollégista lány szobákban, lány kollégista fiú szobákban nem tartózkodhat 

• kollégiumunkban elvárt, hogy a kollégista aktívan részt vegyen sport, kulturális és 

közösségi tevékenységeken 

• tilos a másokat sértő, megbotránkoztató magatartás, a fizikai bántalmazás azonnali 

kizárást von maga után 

• sérelem esetén a nevelőt azonnal értesíteni kell 

• ha a koll.tanuló tudomást szerez koll. társának balesetéről,rosszullétéről vagy 

bármilyen negativ esetről a nevelő tanárt haladéktalanul értesitse 

• 8-12 óra között a koll. tanuló a koll.vezető engedélyével mehet fel a kollégiumba 

• délutáni foglalkozáson résztvevők délelőtt a kollégiumban tartózkodhatnak 

• a beteg koll.tanuló mielőbb menjen orvoshoz( koll.orvos,iskola orvos,háziorvos) és 

betegsége idején lehetőleg otthonában gyógyuljon 

• a kollégium területére a törvény szerint fegyvernek minősülő tárgyat, mérgező, 

robbanásveszélyes ill. egyéb veszélyes tárgyat, anyagot behozni szigorún tilos. A 

tiltás vonatkozik a konyhai eszközökre, késekre is. A húsipari tagozat diákjai 

(gyakorlathoz szükséges eszközeit) vágóeszközeiket kötelesek leadni az ügyeletes 

nevelőnek 

• a kollégium területére behozott értékekért minden diák maga felel, ezekért a 

kollégium felelősséget nem vállal. A tanuló leadhatja megőrzésre értékeit. Az 



értékek védelmében a szobák zárhatók és ez a következőképp kerül szabályozásra: 

- Az utolsóként szobát elhagyó diák köteles zárni a szobát 

- A kulcsot le kell adni: 1. ügyeletes nevelőnek 

                                                         2. a másik szint ügyeletesének 

                                                         3. kollégium vezetőnek 

                                                         4. takarító személyzetnek 

 

• Eltávozások, távolmaradások 

 

A kollégiumba a tanulók vasárnap 17.00 órától, vagy hétfőn reggel érkeznek vissza és 

legkésőbb pénteken 15.00 óráig távoznak. Hét közben szülői kikérővel távozhatnak, 

illetve betegség esetén hagyhatják el a kollégiumot. Távolmaradásuk idejére az étkezést 

saját felelősségükre mondhatják le. Hét közben a tanulószoba idejére szülői kérésre 

kimenőt kaphatnak. 

 

•  Térítési díjak fizetése 

 

Az étkezési térítési díjat a kijelölt napon be kell fizetni. A lemondott étkezést a 

bejelentés napját követő naptól lehet érvényesíteni, amit a következő hónap 

befizetésekor jóváírnak.  

 

 

A lemondás szabályai: 

• a lemondás tárgynapra nem vonatkozik 

• reggel 9.00 óráig lehet lemondani a következő napot 

• 9 óra után pedig a további napokat 

• a lemondott napokra szóló étkezési jegyeket le kell adni 

• a kollégista az étkezéssel kapcsolatos ügyeit személyesen intézi az iskola 

pénztárában vagy telefonon, az intézkedéssel kapcsolatosan a kollégium 

felelősséget nem vállal. 

 

 

• A tanulók tájékoztatásának színterei 

 

Félévente diákgyűlés, esti szintgyűlés, illetve egyénileg is, ha a körülmények igénylik. 

Véleményüket a fenti esetekben kinyilváníthatják, illetve a diákönkormányzat 

képviselőin keresztül is kinyilatkoztathatják. 

 

• Fegyelmező intézkedések 

 

• az iskolai SZMSZ tartalmazza az elveket és formákat 

• legfőbb elv: fokozatosság elvét be kell tartani 

• fegyelmező intézkedések: 

• szóbeli figyelmeztetés (nevelőtanári, kollégiumvezetői) 

• írásbeli figyelmeztetés (nevelőtanári, kollégiumvezetői) 

• írásbeli intés (nevelőtanári, kollégiumvezetői) 

• fegyelmi büntetések: 

• megrovás 

• szigorú megrovás 

• kizárás 



• a fegyelmi tárgyalást az iskolai fegyelmi bizottság a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően folytatja 

 

 

• Jutalmazások elvei, formái 

 

• az iskolai SZMSZ tartalmazza az elveket és formákat 

• főbb elvek: elismerés szóban és írásban, egyéni, vagy csoportos is lehet 

• adható: kulturális, sport- ill. közösségi munkáért 

• dicséretek: nevelőtanári, kollégiumvezetői, kollégium nevelőtestületi  

 

 

• A kollégium általános napirendje 

 

Ettől eltérő a délelőtti, illetve délutáni gyakorlatra beosztott tanulóké  

5.00                 Gyakorlatosok ébresztő 

5.25                 Nyitás, zárás  

6.30   Ébresztő, szobarend 

7.30-ig  Reggeli  

7-30 – 13.55 Iskolai tevékenység, ebéd 

13.55 -15.10 Szabadidő, kulturális foglalkozás 

15.15 – 18.10 Tanulószoba 

18.10 – 18.20 Szintgyűlés 

18.20  Vacsora 

18.45 – 20.00 Szabadidő 

21.00  Kapuzárás 

21.00 - 6.00    Zárva a kollégium 

22.00  Takarodó 

 

 

• A kollégiumi tanulószobai foglalkozások időbeosztása 

 

 Hétfő Kedd - Csütörtök 

1. tanulószoba 15.15 - 16.10 15.15 - 16.10 

2. tanulószoba 16.25 - 17.15 16.30 - 17.15 

3. tanulószoba 17.25 - 18.10 17.25 - 18.10 

 

• Felmentett tanulók: az érettségi, illetve szakmunkásvizsgával rendelkező 

tanulók szabad időbeosztásban tanulhatnak, kivéve ha félévkor bukás 

történt. 

• Bukott tanulók tanulószobai idejét a nevelőtestület határozza meg. 

• Termelési gyakorlaton részt vevő tanulók a gyakorlati nap előtt, 

felmentettek, illetve aznap az 1. órában szobájukban tanulhatnak.  

• Kötelező tanulószobások: a kijelölt és félévente elbírált tanulói átlagot elérő 

tanulók a hálószobában készülhetnek, az átlagot el nem érők közös 

nevelőtanári felügyelettel tanulószobai foglalkozásokon vesznek részt. A 

jelenleg érvényben lévő átlagok: szakiskola 3,4; szakközépiskola 3,7. 

• A tanuló kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén (4,5) a tanulóidejét saját 

maga határozza meg 



• A tanulószobai kötelezettségek (DÖK, nevelői kezdeményezésre) 

módosíthatóak, ha a felkészülés sikerét növeli  

• 14 óra utáni iskolai vagy egyéb foglalkozáson részt vett tanuló tanulószobai 

foglalkozását az ügyeletes nevelő egyénre szabottan határozza meg úgy, 

hogy az Alapprogram követelményei érvényesüljenek 

 

 

• A kollégiumon kívüli tartózkodás magatartási normái 

 

• a hétvégi visszaérkezési, illetve kimenői időpontokat be kell tartani 

• a kollégiumon kívül is elvárt a törvénytisztelő, tisztelettudó magatartás 

• a kollégista tanulmányai befejezéséig képviseli iskoláját, kollégiumát és ennek az 

élet minden színterén érvényesülni kell 

•  

 

• Az iskola és kollégium területének, helyiségeinek, eszközeinek használata 

 

• minden tanulónak joga az iskola és kollégium létesítményeit (tanterem, tornaterem, 

alkönyvtár, díszterem, számítástechnikai terem, tanulószoba, teakonyha, játékterem, 

tetőtér), valamint eszközeit (TV, video, sportszerek, játékok, konyhai eszközök, 

számítógépek) használni, ha ettől nincs eltiltva 

• a létesítmények és eszközök használatának szabályait a tanév elején a tűz- és 

balesetvédelmi oktatáson ismerik meg, amit aláírásukkal igazolnak 

• élelmiszer csak a kijelölt helyen (ételtároló hűtőszekrény) tartható, étel csak a 

konyhában készíthető 

• a teakonyha eszközeinek tisztaságáról az azokat használók gondoskodnak 

• az étkezést igénybevevők egyénileg járnak az ebédlőbe 

• a számítógéptermeket a nyitvatartási időben a diákönkormányzat működteti, nevelői 

ellenőrzéssel 

• elektromos eszközöket a vonatkozó szabályoknak megfelelően lehet működtetni, 

saját eszköz szülői felelősséggel használható 

• a kollégium tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kollégiumvezetői engedéllyel 

lehet kivinni 

• szándékos károkozás esetén a tanulót anyagi felelősség terheli az NKT hatályos 

előírása alapján 

• véletlen károkozás esetén egyedi elbírálás alapján terheli anyagi felelősség a tanulót 

• a kazánházba bemenni tilos 

• a kollégiumban tilos az állattartás 

• a kollégisták szobájuk és a közös használatú helyiségek rendjéért is felelősséggel 

tartoznak; a szintek rendjéért az ügyeletes szobák rotációs rendszerben felelnek 

• a hulladék gyűjtése szelektív módon történik 

• a kollégium diákjai az iskola udvarának és egyéb helyiségeinek rendjéért is felelnek, 

ha azokat használják 

 

 

 

 

• A kollégium által szervezett kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt 

magatartási szabályai 

 



• a szervezett kollégiumon kívüli foglalkozások intézményi foglalkozások, ezeken 

kötelező részt venni, ezekről eltávozni csak nevelőtanári engedéllyel lehet 

• a magatartási elvárások ugyanazok, mint a kollégiumban (tisztelettudó magatartás, 

dohányzás, szeszesital, stb.) 

• a kollégista diákmunkát valamely intézmény, szervezet, egyesület, vállalat 

munkájában szülői és kollégiumvezetői egyetértéssel végezhet (pl. érettségi feltétel 

50 óra közérdekű munkavégzésből a kollégium 10 órát igazolhat) 

 

 

• Záradék 

 

A kollégiumi Házirend szövegét a kollégiumi nevelőtestület és a kollégiumi 

diákönkormányzat jóváhagyta. 

 

Érvénybelépés időpontja: 2016. szeptember 01. 

 

 

………………          ……………......        …………………       …………………. 
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                         Rába József                                             Hodvogner Csaba 

                     kollégium vezető                                              mb. igazgató 


