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BEVEZETÉS 

 

A Közoktatásról szóló törvény Kt.40.§(7) bekezdésének előírása értelmében a kollégium életével 

kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A Házirend előírásai a kollégium 

tanulóira a tanulók szüleire és a kollégium dolgozóira vonatkoznak. A házirend, valamint a 

kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelesség Kt. 

12§(1)h. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló a kollégium 

felügyelete alatt áll. A házirend a tanév elején minden tanuló áttanulmányozza és az elfogadását 

aláírásával igazolja.  

Készítésekor a következő jogszabályokat vettük figyelembe: 

         - 1993.évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

         - 1999- évi XLII törvény a nem dohányzok védelméről 

         - 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről 

         - 11/1994(VI.8) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

         - 46/ 2001. (XII:22) OM rendelet a Kollégium nevelési országos alprogramjának kiadásáról 

 A kollégiumi munka irányítását a nevelőtestület és a diákönkormányzat közösen végzi. Minden 

kollégista alapvető kötelessége a kollégium munkarendjének betartása, rendezvényeken, 

foglalkozásokon való pontos, fegyelmezett és aktív részvétel, önkiszolgálási feladatok ellátása 

valamint környezetének és személyes tárgyainak rendben tartása. A kollégiumi közösség elvárja, 

hogy tagjai rá termetségükkel, képességeikkel, tapasztalatuk alapján felelősséggel, alkotó módon 

vegyenek részt a kollégium önkormányzati, közéleti munkájában, és képviseljék az intézményt. 

Minden tanuló házon kívül is a kollégium jó híréhez méltóan viselkedjen. 

A KOLLÉGIUM FELADATA 

A kollégium középiskolai tanulók és érettségi megszerzése után középiskolai képzésben 

résztvevő, 18 év fölötti tanulók kollégiumi elhelyezését biztosítja azok számára, akiknek 

lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, 

a kisebbségi oktatásra, illetve akinek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges 

körülményeket. 

A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a tanulók, akik a középiskolák valamely nappali 

tagozatára beiratkoztak, az első szakmájukat szerzik és még nem töltötték be a 22. életévüket, 

kérik felvételüket, és körülményeik kollégiumi elhelyezésüket indokolttá teszik. 

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 116. § értelmében annak, aki a huszonkettedik 

életévét még nem töltötte be és a 114.§ értelmében a nappali oktatás munkarendje szerinti 
oktatásban az első szakképesítésének megszerzése ingyenes. 

ALAPELVEK, CÉLOK 

A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, 

tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, 

kibontakoztatása. 

A kollégiumi nevelés főbb alapelvei: 

 az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; 

 demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

 a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet, és tapintat; 

 az alapvető erkölcsi normák betartása; 

 az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele; 

 a fogyatékos tanulóknál a fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembevétele; 



 a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; 

 építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; 
 a szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés. 

A TANULÓK  JOGAI  és  KÖTELEZETTSÉGEI 

Azok a tanulók, akik a kollégiumban elhelyezést nyertek, mindaddig, amíg a szervezeti és 
működési szabályzat, házirend előírásait betartják, jogosultak a kollégiumban lakni. 

A kollégiumba történő beiratkozáskor a szülő és tanuló is megismerkedik a házirenddel, 
tudomásulvételét aláírásával igazolja. 

A tanulónak joga, hogy személyiségjogait a kollégium tiszteletben tartsa, jogának gyakorlása 

azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a 

saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való 
jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. 

A tanulónak joga van bármilyen ügyben – a megfelelő formák betartásával – véleményét kifejteni, 

javaslatot tenni, védelmet és képviseletet kérni a kollégiumban működő diákönkormányzattól és a 

kollégium vezetőségétől. 

A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a diákönkormányzat szerveibe. Az 

önkormányzat funkcióját, a tanuló ifjúság képviseletet a diáktanács látja el. 

Minden diák joga igénybe venni (térítésmentesen) a kollégium által nyújtott művelődési, 

szabadidős és sportolási lehetőségeket. 

A tanulót megilleti az iskolaorvosi ellátás. A diákjaink egészségügyi felügyeletét az iskolákban 

végzik. 

A tanuló jogait felelősséggel, kötelességeinek teljesítésével összhangban gyakorolja. 

Ennek megfelelően a tanuló 

tartsa tiszteletben az emberi együttélés szabályait, becsülje társait, tisztelje nevelőit, 

érjen el képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt. 

A tanuló a kollégium közösségi munkájában aktívan vegyen részt, 

tartsa meg a kollégiumi foglalkozások, a kollégiumi helységek használati rendjét, 

óvja saját és társai testi épségét, egészségét, jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak saját magát, vagy társait veszélyeztető állapotot, illetve balesetet. 

Óvja a közösségi és személyi tulajdont, használja a kollégium felszerelési és berendezési tárgyait 

gondosan és rendeltetésszerűen, akadályozza meg a rongálást, az esetleges kárt térítse meg. 

A kollégium minden tanulója köteles a higiéniai előírásokat betartani, a tisztaságot ápolni, 

hajviseletét, ruházatát, eszközeit, felszerelési tárgyait, valamint az általa használt helységeket 

rendben tartani. 

A kollégium területén tilos a dohányzás. 

A lányok a fiúszintekre, ill. fiúk a lányszintekre csak engedéllyel mehetnek fel, 

a napirendet, a hazautazás és eltávozás előírásait köteles betartani. 
Minden tanuló diákügyeleti feladatokat lát el. 

  



Alapvető tilalmak 

Tilos az alkohol és kábítószer fogyasztása és e szerek behozatala a kollégium területére. 

Tilos fiúknak a lányhálószobában, lányoknak a fiúhálószobában tartózkodni. 

Tilos a közösségi, vagy személyi tulajdonban lévő tárgyat eltulajdonítani, vagy azokban 

szándékosan kárt tenni. 
Tilos verekedni, mások testi épségét szándékosan veszélyeztetni 

Kollégiumi foglalkozások 

Az oktatási miniszter 46/2001. (XII.22.) OM rendelete alapján a tanuló heti 12+1 órában köteles 

részt venni felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó, egyéni és csoportos 

foglalkozásokon, heti 1 órában a kollégiumi csoport nevelési feladatait, az egyéni és közösségi 

fejlesztést megvalósító csoportfoglalkozásokon, továbbá a kollégium által biztosított lehetőségek 

közül választott további heti 1 foglalkozáson (összesen heti 15 óra).  

Kollégiumi napirend 
 /Érettségi megszerzése előtt álló tanulók számára/ 

    

6:30                 Ébresztő 

6:30-7:30        Tisztálkodás 

                        Takarítás 

                        Reggeli 

 8:00                Folyósok  zárása  

12:00-14:30    Ebéd 

14:30 -16:30   Felzárkóztató, korrepetálás 

16:00-ig          Általános kimenő 

16:30-18:00    Szilencium 

18:00-18:15    Vacsoraszünet 

18:15-19:00     Szilencium     

20:00-21:00     Csoportfoglalkozások, szabadidős foglalkozások 

21:00-21:30      Szobarend kialakítás 

21:30-22:00     Tisztálkodás, ágyazás 

                         Létszám ellenőrzése 

22:00                Villanyoltás 

 
 

Kollégiumi étkezés 
 Amennyiben a kollégiumban étkezik, az étkezést a tárgyhónapot megelőző hó 25-ig kell 

megrendelnie, az étkezési díjat pedig minden hónap 10-ig kell befizetnie.  

A szülő ill. a tanuló kötelessége, hogy betegség, vagy más jellegű hiányzás esetén az étkezés 

lemondásáról értesítse az iskolatitkárt. Ellenkező esetben a megrendelt étkezést ki kell fizetni! 

 

Térítési díjkedvezmények 

A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) 

értelmében: 

 "rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az 

intézményi térítési díj 50%-át, 



 három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-

át, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, 
kedvezményként kell biztosítani." 

Hazautazás, eltávozás 

 

A kollégium elhagyása pénteken,  illetve a szüneteket megelőző nap 15.00 óráig történik. A 

hazautazásról vasárnap, illetve a szünet utolsó napján 17.00 órától 21.00 óráig kell beérkezni a 

kollégiumba. 

Hétközi hazautazás, eltávozás csak előzetes írásos szülői kérelemre engedélyezhető, kivétel 

betegség esetén. 

Amennyiben a középiskola hétvégére vagy a szünetek időtartamára iskolai programot szervez és a 

résztvevők száma meghaladja a 10 főt, a kollégium tanári ügyeletet szervez ezekre a napokra, 
minden más esetben, az őszi, téli, tavaszi szünetekben általános hazautazás van. 

Hiányzások, igazolások 

Ha a tanuló az előzetesen bejelentett időpontban nem érkezik vissza a kollégiumba, köteles a 

szülő, illetve 18 év fölött maga a tanuló 24 órán belül értesíteni a kollégiumot távolmaradásának 

okáról. A távolmaradásról igazolást (orvosi vagy szülői igazolás) kell hoznia.  

A kollégiumi foglalkozásokról - különösképpen a tanulószobáról - csak nagyon indokolt esetben, 
(betegség, vagy igazolt iskolai elfoglaltság) lehet hiányozni. A hiányzásról igazolást kell hozni. 

Dolgok bevitelére vonatkozó előírások 

Beiratkozás során minden tanuló írásban tájékoztatót kap a beköltözéshez szükségesnek tartott 

felszerelési tárgyakról. A tájékoztatón nem szereplő dolgok behozatala engedélyhez kötött. 

Megtiltható, korlátozható, vagy feltételhez köthető az összes olyan dolog behozatala, ami a 
kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem  

 

 

A tanulók jutalmazása 

 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít és folyamatosan jó tanulmányi eredményt      ér 

el, 

 a kollégium érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy bármely más módon hozzájárul a kollégium jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, a kollégium jutalomban részesíti. 

Az elismerés és a jutalmazás formái 

- szabadidő meghosszabitása 

- írásbeli dicséretek /nevelőtanári, igazgatói/ 

- kedvezmények adása  

- tárgyjutalom ( egyéni, csoportos) 

- „ Tiszteletbeli Kollégista”    cím 

- „ Jó Közösségi Munkáért „   kitüntetés 

- „ Kiváló Kollégista” cím 



A kitüntetések kiadásának elvei: 

 

 Kiváló Kollégista 

 

Tanév  végén  a ballagáskor  kerül odaítélésre végzős kollégistáknak 

Követelmények: 

      -     4.5 –es tanulmányi  átlag 

- kimagaslóan értékes közösségi magatartás és munka 

- példamutatás 

 

Jó Közösségi Munkáért 

 

   A fentiek hiányába  adható  ki a cím  a végzősöknek                           

 

Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért, valamint a kiemelkedő közösségi munkát 

végző tanulók könyvjutalmat kapnak. 

. 

 

 

 

 

A tanulókkal szembeni fegyelmezési intézkedések 

 

1.  Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt, 

 

  figyelmeztetésben  lehet részesíteni. 

 

 

 

 

 

 

2.  Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben 

részesítendő. A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: 

 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 kizárás 

 

  

3.  A kollégiumi büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „kollégiumi nevelői megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 



 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) kollégiumba hozatala, 

fogyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 a kollégium nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

5.  A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

 

6.  Az intézmény – az intézményi Szülői Szervezet és az intézményi Diákönkormányzat közös 

kezdeményezésére – biztosítja a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás 

működtetését. 

 

 Az egyeztető eljárás célja: a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása 

a sérelem orvoslása érdekében. 

 Az egyeztető eljárás rendje: 

o    A kötelességszegő tanuló – kiskorú esetén a szülő – a fegyelmi eljárás megindításáról 

szóló értesítés kézhez vételétől számított öt tanítási napon belül, írásban bejelentheti, 

ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását, abban az esetben, ha a sértett tanuló is 

egyetért azzal. 

o Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztető eljárás során megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös megegyezésükre a fegyelmi eljárás, a sérelem orvoslásához 

szükséges időre, de legfeljebb három hónapra felfüggesztésre kerül. Ha a 

felfüggesztés ideje alatt a sértett – kiskorú esetén a szülő – nem kéri a fegyelmi 

eljárás folytatását, a fegyelmi eljárás megszűnik. 

o    A sérelem orvoslására a felek között írásbeli megállapodást kell kötni. 

o Az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a 

kötelességszegő tanuló osztályában az osztályfőnök irányításával meg lehet vitatni. 

o A fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá, ha a kérés intézménybe történő megérkezésétől számított tizenöt napon 

belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre. 

 

7. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személyek: 

 az igazgató vagy helyettese 

 az igazgató által megbízott személy(ek) 

 az intézményi Szülői Szervezet képviselője 

 az intézményi Diákönkormányzat képviselője 

 az intézmény Ifjúságvédelmi felelőse 

 

 

8.  A fegyelmi eljárás során lebonyolított fegyelmi tárgyalás nyilvános, melynek korlátozását az 

igazgató – a  tanuló   ill. törvényes képviselője kérésére – elrendelheti. 

 

9.  A fegyelmi tárgyalás során a fegyelmi bizottság fegyelmi büntetési határozatot hoz, melyet a 

nevelőtestület véglegesít. 

 

10.  A fegyelmi bizottság tagjai 

 az igazgató vagy helyettese 

 a tanuló osztályfőnöke 



 a diákönkormányzat képviselője 

 az igazgató által megbízott pedagógus 

 

Kollégiumi tagság megújítása 

A kollégiumi tagság egy évre szól, melynek meghosszabbítását a következő tanévre minden 

évben május 15-ig írásban kell kérni (Felvételi kérelem). 

A kérelmeket a nevelőtestület és a diákönkormányzat felülvizsgálja, döntéséről a tanulót és a 

szülőt értesíti. A kérelmek elbírálásának szempontjai: 
A tanulónak 

 a tanulmányi munkaképesség szerinti eredménye, 

 az előző tanévben tanúsított magatartása, 

 a szociális helyzete, 
 a közösségi munkájának színvonala. 

 

 

Kollégiumi felvétel 

A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a tanulók, akik a középiskolák valamely nappali 

tagozatára beiratkoztak, kérik felvételüket, és körülményeik kollégiumi elhelyezésüket indokolttá 

teszik.  

A kollégiumba való felvételt a 18 év alatti tanuló szülői kérelemmel, 18 év feletti tanuló saját 

kérelemmel, vagy az iskola útján kérheti.  

A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a tanulók, akik a középiskolák valamely nappali 

tagozatára beiratkoztak, az első szakmájukat szerzik és még nem töltötték be a 22. életévüket, 

kérik felvételüket, és körülményeik kollégiumi elhelyezésüket indokolttá teszik. 

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 116. § értelmében annak, aki a huszonkettedik 

életévét még nem töltötte be és a 114.§ értelmében a nappali oktatás munkarendje szerinti 

oktatásban az első szakképesítésének megszerzése ingyenes.  
A felvételről az igazgató dönt. 

A kollégiumi tagsági viszony megszűnése 

A tagsági viszony megszűnik: 

 a tanév végén, 

 a tanulói jogviszony megszűntével, 

 kollégiumi tagságot megszüntető fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, 

 a tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) írásbeli lemondó nyilatkozatával, 
 a tanulónak másik kollégiumba való átvételével. 

A házirend törvényi vonatkozásai 

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvénynek a 2003.évi LXI. törvénnyel történő 

módosítása szerint a házirendben foglaltak megtartása ugyanúgy kötelező mindenkire (tanuló, 

felnőtt) nézve, mint a jogszabály. A kollégiumi tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeket 



a tanulónak kell teljesítenie, teljesítése a tanulótól számon kérhető a közoktatásról szóló törvény 

76. §-a alapján fegyelmi eljárás indítható és fegyelmi büntetés szabható ki azzal a tanulóval 

szemben, aki a kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi. A tanuló kötelessége, hogy 
megtartsa a kollégiumi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. 

Megjegyzés 

A házirend 1 példányát minden diák és érdeklődő szülő számára átadjuk. 

A házirendben foglaltakról a nevelőtestület minden tagjától diák és szülő kérhet tájékoztatást. 
A hozzáférhető példányok a tanári szobában vannak elhelyezve. 

Záradék 

A házirend hatályba lépésének ideje:  2009.09.01                                határozatlan ideig. 

A házirend felülvizsgálatának és kiegészítésének esedékessége minden tanév végén, illetve az új 
tanév kezdetén. 

Rendkívüli felülvizsgálatát kezdeményezheti a nevelőtestület 50%-a + 1 fő, ill. a 
diákönkormányzat kezdeményezésére. 

Utolsó módosítás dátuma: 2009.  
 

   

 

 

 


