
A kollégium házirendje 

1. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 

1.1. Kollégiumi tagsági viszony létesítése 

A kollégiumi tagsági viszony létesítésével kapcsolatosan a Köznevelési Törvény 50. §-a rendelkezik, 

mely szerint:  

• A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét az erre a célra szolgáló 

„Jelentkezési lapon”. Ennek beadási határideje június 5. ill. új tanulók esetében folyamatos. 

• A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba (52. §. 3.) 

• A nem önálló kollégiumba való felvételről a kollégium vezetőjének egyetértésével az iskola 

igazgatója dönt. A régi kollégisták megújított felvételi kérelmét a kollégium nevelőtestülete 

véleményezi. A kollégiumba felvett tanulók foglalkozásra történő beosztásáról a kollégium 

vezetője dönt, a kollégium nevelőtestülete véleményének kikérésével. (52. §. 2.) 

• A kollégiumi felvétel egy tanévre szól (52. §. 4.). Ennek értelmében a már kollégiumban lakó 

tanulóknak is újból kell igényelni a kollégiumi elhelyezést, június 5-ig.  

• Az elhelyezéssel kapcsolatos igényeket a kollégium vezetője bírálja el, a tanulók kollégiumi 

csoportba történő beosztásáról, illetve másik csoportba való áthelyezéséről a nevelőtestület 

véleményének ismeretében a kollégiumvezető dönt. 

2. Kollégiumi tagsági viszony megszűnése 

A kollégiumi tagsági viszony megszűnéséről a Köznevelési Törvény 53. §. 8. pontja rendelkezik.  

A tagsági viszony megszűnik 

• a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként tanév végén, 

• a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, 

• ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató- a szülő eredménytelen 

felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után – megszünteti, 

• ha a tanuló a kollégiumi tagságáról a szülő egyetértésével lemond, 

• ha a tanulót másik kollégium átvette. 

Kiskorú tanuló a szülő egyetértésével tehet olyan nyilatkozatot, amelynek következtében megszűnik a 

kollégiumi tagsági jogviszonya. 

 

 

3. Jogok és kötelességek 

3.1.  A tanulók jogai 

A Köznevelési Törvény. 46. § (6) alapján a tanuló joga különösen, hogy 

a) kollégiumi ellátásban részesüljön, 

b) válasszon a foglalkozások közül, 

c) igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésére álló eszközöket, az iskola és a kollégium 

létesítményeit, 

d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

f) részt vegyen a diákkörök munkájában, 

g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, tájékoztatást 

kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot 

tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, kollégium pedagógusaihoz, s arra érdemi 

választ kapjon. 

h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát 

tiszteletben tartsák. 



i) a levelezéshez, továbbá a kollégiumban a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, 

hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai 

tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

j)  választó és választható legyen a diákképviseletbe. 

k)  a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért. 

A Diákönkormányzat jogairól a Köznevelési Törvény 48. §-a rendelkezik. 

3.2.  A tanulók kötelességei 

Köznevelési Törvény 46.§.(1) A tanuló kötelessége, hogy  

a) részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, 

b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, 

c) a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa 

alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a kollégiumi foglalkozások, 

rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

d) megtartsa a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségeinek és a kollégiumhoz 

tartozó területeknek a használati rendjét, a kollégium szabályzatainak előírásait, 

e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a munka-és balesetvédelmi szabályokat 

betartsa, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot észlelt, 

f) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja a 

kollégium létesítményeit, felszereléseit, 

g) az iskola, a kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartsa, 

h)  megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a 

házirendben foglaltakat. 

4. A tanuló megjelenése 

A tanuló mindig legyen tiszta és ápolt. A kötelező foglalkozások ideje alatt megjelenése, öltözéke 

legyen egyszerű és természetes, mentes a divat szélsőségeitől.  

Kerülje a balesetveszélyes kiegészítőket.  

5. A kollégium munkarendjével összefüggő szabályok 

5.1.  A kollégiumi foglalkozások rendje 

A tanulók idejét a kollégiumi napirend, munkarend előírásai szerint kell beosztani. Ez határozza meg 

az ébresztés, a kimenő, a szilencium, a különböző kötelező és szabadon választott kollégiumi 

foglalkozások, a szabadidős tevékenységek időpontját. Minden tanuló köteles heti 12 óra kötelező –

másnapi tanulmányaira szolgáló- tanórai foglalkozáson (szilenciumon) részt venni. Ezen kívül heti egy 

csoportfoglalkozáson, és heti egy szabadon választott foglalkozáson (szabadidős sport, énekkar, 

rendezvényeket előkészítő, diákújság szerkesztő…) kell jelen lenni. A választott szabadfoglalkozásra 

való jelentkezés határideje minden tanév október 10-e. 

Szilencium idején a tanulók a szobájukban tanulnak, vagy a csoportvezető tanárukkal való egyeztetés 

után a tanulószobát vehetik igénybe.  

Ha egy kollégistának a tanulmányi átlaga eléri vagy meghaladja a 4,5-et, számára a kollégiumvezető 

szabad szilenciumot engedélyezhet. A szabad szilenciumos diákok maguk osztják be a tanulásra 

fordított időt.  

Ha valaki egy vagy több tantárgyból bukásra áll, vagy jelentősen rontott, akkor számára a 

kollégiumvezető tanulószobai szilenciumot írhat elő. A tanulószobai szilenciumra beosztott diákok a 

szilencium idején kötelesek a tanulószobában tanulni nevelőtanári felügyelet mellett. 



5.2. Délelőtti rend 

A délelőtti tanórák idején a kollégisták nem tartózkodhatnak a kollégiumban, kivéve azokat, akiknek a 

tanítási órájuk ott van. Betegség esetén a nevelőtanár orvoshoz küldi a tanulót, majd a házirend orvosi 

ellátásról szóló pontjának megfelelően jár el.  

5.3.  A hazautazás rendje 

A kollégisták minden hétvégén, a pénteki tanítást követően hazautaznak. Távozáskor a szobát rendben, 

az ablakokat és az ajtót bezárva kötelesek elhagyni. A szobakulcsot le kell adniuk az ügyeletet ellátó 

nevelőtanárnak. Az épületet az ügyeletes tanár 16.00-kor zárja.  

Hét közben csak kollégiumvezetői engedéllyel lehet hazautazni - a szülő előzetes írásbeli kérésére, 

orvosi javaslatra vagy rendkívüli esetben megfelelő indok alapján. Amennyiben a hazautazás nem a 

szülő kérése alapján történik, a szülőt tájékoztatni kell a hazautazás tényéről.  

Ha a tanuló nem haza utazik, akkor ezt – a szülő előzetes írásbeli beleegyezésével, a tartózkodási hely 

megjelölésével – a csoportvezető tanárával közölnie kell. 

A kollégiumvezető megtilthatja a hazautazást, ha a diák, vagy a diákok testi épségét, egészségét, vagy 

biztonságát veszélyeztetve látja – pl. magas láz, vagy rendkívüli időjárás miatt, késői időpontra 

tekintettel, stb. 

Ha a kollégista hétvégén, ünnepnapokon, vagy tanítási szünet esetén iskolai, vagy sportelfoglaltsága 

miatt a kollégiumban kíván maradni, igényét jeleznie kell csoportvezető tanáránál szerda 21.00 óráig, s 

péntek délután 16.00 óráig jelentkeznie kell az ügyeletet ellátó nevelőtanárnál. 

5.4. A visszaérkezés rendje 

A hétvégi hazautazást követően a kollégistáknak vasárnap 16.00-20.00 óra között kell visszaérkezniük a 

kollégiumba. 

Indokolt esetben, írásbeli szülői kérésre a kollégiumvezető esetenkénti, vagy rendszeres vasárnap 20.00 

óra utáni, vagy hétfő reggeli visszaérkezést is engedélyezhet. 

A szülő kötelessége, hogy betegség vagy más egyéb esetben, haladéktalanul jelezze a kollégium felé a 

távolmaradás tényét, okát, valamint a hiányzás várható időtartamát. 

Ha a kollégista a tanítást megelőző napon, vagy engedély esetén a hazautazást követő első tanítási 

napon nem érkezik vissza a kollégiumba, és erről a szülő nem értesíti a kollégiumot 24 órán belül, a 

csoportvezető telefonon keresztül, adott esetben az intézmény táviraton keresztül, tájékoztatást kér a 

szülőtől. Amennyiben a szülő ezt követően sem veszi fel a kapcsolatot a kollégiummal, úgy az esetet a 

rendőrségen jelenteni kell. 

6. Általános előírások 

6.1. Orvosi ellátás 

A tanuló jogosult orvosi ellátásra, betegsége esetén köteles orvoshoz menni. 

Sérülés, rosszullét, betegség esetén, amennyiben állapota ezt lehetővé teszi, az ügyeletes nevelőtanár 

tájékoztatását követően az iskolaorvoshoz fordulhat. Az iskolaorvosi feladatot ellátó ifjúsági orvos neve, 

a rendelő címe, telefonszáma, a rendelési idő a Kollégiumban, az orvosi szoba ajtaján olvasható. 

Sürgősségi ellátás szükségessége esetén az ügyeletet ellátó nevelő hívja ki az ügyeletes orvost, vagy a 

mentőket. 

Betegség esetén a tanuló hazautazik, és otthon gyógyul. Ha az orvos a közösségtől való távolmaradást 

írja elő, haza kell utazni. Ha a tanuló hazautazásra képtelen állapotban van, a szülőt értesítjük, hogy 

gondoskodjon gyermeke hazaszállításáról a lehető legrövidebb időn belül. Addig a gyermeket a 

betegszobában elkülönítjük.  



Szükség esetén a tanuló – az ügyeletes nevelőtanáron keresztül -, bármikor igénybe veheti a kollégium 

elsősegélynyújtó dobozának felszerelését. 

A szülő/gondviselő köteles tájékoztatást adni gyermeke egészségügyi problémájáról, ha az gyermeke 

kollégiumi élete során gondot okozhat. A tájékoztatás elmulasztása a szülő felelősségét vonja maga után 

a felmerülő következmények esetén. 

6.2. Tűz- és balesetvédelmi oktatás 

A saját és mások testi épségének és biztonságának megóvása érdekében minden kollégistának 

kötelessége beköltözését követően tűz- és balesetvédelmi oktatáson részt venni, és az ott szerzett 

ismereteket betartani a hétköznapokban, illetve rendkívüli esetekben. 

6.3. Dohányzás 

A tanulóknak a kollégium épületében, illetve annak udvarán is tilos dohányozni! Az intézményben az 

elektromos cigaretta használata is tilos. 

6.4. Italfogyasztás 

A kollégiumba alkoholt behozni és fogyasztani tilos! A kollégiumi kimenőkről, illetve a kollégiumi és 

iskolai rendezvényekről alkoholos állapotban a kollégiumba beérkezni tilos! 

Az ügyeletes nevelő, ha szükségesnek ítéli, megszondáztathatja a tanulót. 

7. A kollégium épületének, eszközeinek használata 

7.1. A kollégium helyiségeinek, technikai eszközeinek használata 

A kollégium számos technikai eszközt, berendezést tart, hogy a diákok komfortérzete az otthonihoz 

hasonló legyen (televíziók, műholdvevő egységek, hajszárítók, mosógép, centrifuga, hűtőszekrények, 

villanysütők, számítástechnikai eszközök, stb.). Ezen eszközök rendeltetésszerű használata mindenki 

számára biztosított, a nevelő engedélyével. A mobil eszközöket a diákok használat után kötelesek a 

nevelői szobába visszahozni takarodó előtt. Az egyéb berendezéseket a házirendben meghatározott 

időben használhatják: 

• ez az emeleten elhelyezett televíziók esetében a szilenciumi idő kivételével bármely napszak, 

legkésőbb 21.30-ig. A földszinti társalgóban előzetes egyeztetés alapján, az ügyeletes nevelő 

engedélyével a már elkezdett műsort tovább is nézhetik. Fiúk és lányok közös tv-nézése csak a 

földszinti társalgóban lehetséges bármely engedélyezett időben.  

• a konyhákat és a mosókonyhát 21.30 –ig. 

• a pingpongasztalt és a csocsóasztalt 21.30-ig, 

• az internetes termet 21.30-ig, 

• a zuhanyozókat 22.00-ig. 

22.00 után mindenki a saját szobájában köteles tartózkodni.  

A tanulók a használatba vett berendezések megrongálásáért anyagi felelősséggel tartoznak. 

A diákok iskolai feladataik elvégzéséhez, illetve szabad idejük eltöltéséhez 14.00-15.30 –ig, illetve a 

kötelező szilenciumot követően 21.30 - ig igénybe vehetik a kollégium számítógép-termét. A gépek 

használatára az általános etikai szabályok vonatkoznak. 

A kollégium könyvtára minden tanulónak a rendelkezésére áll. Ennek igénybevételéhez a 

nevelőtanárokhoz kell fordulni. A kiadott könyvért mindenki anyagi felelősséggel tartozik. 

7.2. A koedukációs rend 

Az épületben való koedukált elhelyezés miatt az alábbi szabályok betartása szigorúan kötelező: 

• Különnemű tanulók egymás szobáját nem látogathatják! Ennek megsértése súlyos fegyelmi 

vétségnek számít. A kollégisták különnemű tanulót nem fogadhatnak a szobájukban! 



• A földszinti társalgóban a fiúk, lányok együtt tartózkodhatnak. 

• Este 22 óra után a kollégisták nem mehetnek a különnemű tanulók emeletére! 

7.3. Látogatók fogadása 

Az emeletre csak kollégisták mehetnek fel, valamint a szülők, ha jelezték ezt a szándékukat a 

nevelőtanárnak. Ismerős, barát, osztálytárs a földszinti társalgóban tartózkodhat. 

7.4. A kollégium rendben tartása 

Kollégiumunk sajátossága, hogy a szobák több funkciót is betöltenek: teret adnak a tanulásnak, a 

közösségi életnek, de fontos szerepük a pihenés biztosítása is. 

A tanulóknak a szobájukat olyan mértékben kell rendben tartaniuk, hogy azok takaríthatóak legyenek.  

Különösen ügyelniük kell: 

• a reggeli szemétlevitelre, 

• cipők, táskák tárolására, 

• az asztal eredeti feladatának –tanulóasztal- megfelelő rendjére. 

A szobák nem rendeltetésszerű használata miatt okozott kárt a tanulók kötelesek megtéríteni, szükség 

esetén a kárelhárításban- a kollégiumvezetővel és a szülőkkel egyeztetett formában- részt venni. 

A kollégiumi nevelőtanár ellenőrizheti a szobák rendjét, amely során a tanulótól kérheti a szekrények, 

asztalok kinyitását is. A kérést a tanulónak teljesítenie kell. 

Minden kollégista köteles aktívan közreműködni az intézményi foglalkozások, rendezvények 

előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában. 

7.5. A lakószobák dekorálása 

A lakószobák dekorálása a tanulók  feladata  -   a kollégiumvezető engedélye alapján történik,  a 

csoportvezető tanár  irányításával, szükség esetén a szülők vagy szakemberek segítségének 

igénybevételével.  

A törvényben tiltott képek (reklámok, politikai szimbólumok stb.), illetve a közízlést sértő plakátok, 

rajzok kifüggesztése tilos.  

A dekorációkat olyan módon kell elhelyezni, hogy ne rongálják a szoba falát, az ajtót, az ablakokat. 

 

7.6. Károkozás, okozott kár megtérítése  

A tanuló 

• részt vállal az értékek megóvásában, 

• tudomásul veszi, hogy  az általa okozott kárért felelősséggel tartozik. 

Károkozás észlelésekor köteles csoportvezető tanárának, a kollégiumvezetőnek vagy a kollégiumi 

nevelőtestület  valamely tagjának erről beszámolni.  

Az okozott károkért:  

• gondatlanság, hanyagság esetén a tanuló szülei/gondviselője  anyagilag felelősek, 

• szándékos károkozás esetén a tanuló fegyelmileg, szülei/gondviselője pedig anyagilag 

felelősek.  

A kártérítés mértékéről és módjáról a kollégiumvezető dönt. A döntésről a tanulót és szüleit írásban 

értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. 

A tanulók kártérítési felelősségéről a Köznevelési Törvény 59. §-a rendelkezik.  



7.7.  Az épület, a helyiségek időszakos átengedésének rendje 

A kollégium vendégcsoportok térítéses elszállásolását, illetve helyiségek bérbeadását szervezi és 

biztosítja szorgalmi időn túl, a tanév helyi rendjében meghatározott szünetekben, hétvégeken, vagy 

ünnepnapokon, illetve amikor a kollégisták létszáma lehetővé teszi. Ilyenkor a kollégisták kötelesek 

személyes tárgyaikat, értékeiket, ágyneműhuzatukat zárható szekrényükbe elpakolni.  

8. A személyes tulajdon 

8.1. Vagyonvédelem 

Nagyobb összegű pénzt, illetve nagyobb értéket a tanuló ne tartson magánál. Pénzét, értékeit adja le a 

nevelőknek, akik gondoskodnak annak megőrzéséről. A le nem adott értékekért a kollégium felelősséget 

nem vállal. A vagyonvédelem érdekében a tanulók távozáskor gondoskodjanak szobájuk zárva 

tartásáról, a kulcs leadásáról.  

8.2. Lopás 

A kollégista köteles tiszteletben tartani mások tulajdonát. Lopás esetén – amennyiben a tettes személye 

bizonyítást nyert – a büntetés a kollégiumból való azonnali kizárás is lehet. 

8.3. Saját elektromos eszköz használata 

A tanuló saját tulajdonú elektromos eszközt csak a szülő beleegyezésével, engedéllyel hozhat be a 

kollégiumba. A kérelmet és egyben nyilatkozatot a saját anyagi felelősségről, továbbá a kollégium 

napirendjéhez illeszkedő használatról, szülői és tanulói aláírással a kollégiumvezetőnek kell átadni, aki a 

behozatalt engedélyezheti. Amennyiben a tanuló megsérti a használattal kapcsolatos szabályokat (pl. 

meg nem engedett időpontban használja az eszközt) a kollégiumvezető az engedélyt visszavonja. 

A kollégiumban internet hálózat működik. A tanuló szülői hozzájárulással és a kollégiumvezető 

engedélyével behozhat és használhat saját tulajdonú számítógépet, internetes eszközt a szobájában. A 

technikai engedélyezés, beállítás, üzembe helyezés minden esetben a rendszergazda feladata.  

A saját számítógépeket szilenciumi időben használni tilos. A kollégium egyik fontos feladata azt 

biztosítani, hogy a diákok pihenten menjenek reggel iskolába, ezért ezen eszközök takarodó utáni 

használata tilos. A szabályszegőket az ügyeletes nevelő az eszköz elzárásával büntetheti. Az éjszakára 

értékmegőrzésre átvett eszközt a kollégista reggel kaphatja vissza. Ha valaki rendszeresen megszegi ezt 

a szabályt, annak előre meghatározott időszakra elő lehet írni, hogy laptopját a takarodó kezdetekor az 

ügyeletes tanárnak átadja. Súlyos esetben a kollégiumvezető a használati engedély visszavonásáról 

dönthet. 

A mobiltelefon használata szilencium és egyéb kötelező kollégiumi foglalkozások idején nem 

megengedett. Egyéb időben a használatával nem zavarhatja társai nyugalmát. Este 22.00 óra után a 

telefonbeszélgetést kérjük mellőzni. 

8.4. Járművek, gépjárművek a kollégiumban 

A kollégiumban fedett tárolót sem a kerékpároknak, sem a motorkerékpároknak, sem a 

személyautóknak biztosítani nem tudunk. 

A saját felelősségre behozott eszközöket az udvaron, az erre kijelölt helyen lehet tárolni.  

Minden esetben szülői nyilatkozatot kell bemutatni arra vonatkozóan, hogy a szülő tudomásával van 

bent az eszköz, az megfelel a KRESZ előírásainak, és a szülő tudatában van annak, hogy a vezetői 

engedély alapján a felelősség terhét a jármű, gépjármű vezetője viseli. 



9. Az étkezés 

9.1. Étkezés igénybe vétele 

A kollégista tanulók számára napi háromszori étkezés biztosított. Az étkezés mágneskártyával vehető 

igénybe, melyet a tanuló megvásárol, és amennyiben annak állaga lehetővé teszi, tanulói jogviszonya 

teljes időtartama alatt használhatja. Ha elvesztette, jelentenie kell, és újat kell vásárolnia. 
Az étkezés igénybevétele a kollégiumban általában kötelező, mivel a kollégium csak ilyen módon tudja 

biztosítani a tanulók megfelelő ellátását (ez a kollégium törvény által előírt kötelezettsége 2011. évi 

CXC. törvény a köznevelésről). Ez alól csak indokolt esetben (iskolai akadályoztatás, rendszeres iskolán 

kívüli elfoglaltság, orvosi ellenjavallat esetén), megfelelő igazolás és szülői nyilatkozat alapján a 

kollégiumvezető vagy az igazgató adhat felmentést. 

9.2. Az étkezési díj befizetése 

Az étkezési díjat mindenki a kijelölt napokon köteles befizetni. A díjfizetés elmaradásáról a szülőt 

értesítjük. Többszöri eredménytelen felszólítás esetén a kollégiumi tagság megszüntethető. Az étkezési 

díj normatív kedvezményeiről a Gyvt. 148. §-a rendelkezik, amelynek érvényesítéséhez a megfelelő 

igazolások benyújtása szükséges. 

9.3. Az étkezési díj visszafizetése 

Ha a tanuló az étkezést betegség vagy más igazolt hiányzás miatt nem veszi igénybe, és a távolmaradást 

a kollégiumban bejelenti, akkor a bejelentést követő második naptól mentesül a térítési díj fizetésétől.  

A lemondott étkezési díj ellenértéke a következő havi befizetés összegét csökkenti. 

10.  A jutalmazás és a büntetés módja 

10.1. A tanulók jutalmazása 

A kollégiumi tanulók közösségi, vagy tanulmányi munkában elért kimagasló teljesítményét értékeljük 

és jutalmazzuk – ezek fokozatairól és formáiról jellegétől függően történik a döntés. A dicséretek 

közlése, a jutalmak átadása a szűkebb, vagy a tágabb közösség előtt történik.  

Formái és fokozatai: nevelőtanári szóbeli vagy írásbeli dicséret; kollégiumvezetői írásbeli dicséret; 

nevelőtestületi tárgyjutalom. 

10.2. Fegyelmező intézkedések 

Alkalmazásának oka lehet: a tanuló vét a kollégiumi előírások ellen; megsérti a kollégium 

házirendjét, a kollégiumi együttélés írott, vagy íratlan szabályait; kötelező feladatainak nem tesz eleget. 

Formái és fokozatai: nevelőtanári hatáskörben az elmulasztott feladatok pótoltatása, 

kedvezmények megvonása, nevelőtanári szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, illetve intő; kollégiumvezetői 

hatáskörben írásbeli figyelmeztetés, illetve intő; nevelőtestületi hatáskörben áthelyezés más kollégiumba 

(a fogadó intézmény vezetőjével történt egyeztetést követően), kizárás. 

Fegyelmi eljárásra kerül sor, ha a tanuló súlyos fegyelemsértése veszélyezteti a kollégium 

rendjének stabilitását, bomlasztja a kitűzött értékek rendszerét, illetve ha az önmagukban nem súlyos 

vétségek folyamatosan ismétlődnek, és megszüntetésük fegyelmező eljárásokkal nem sikerült, 

ismétlődésük a kollégium rendjét veszélyezteti. 

Fegyelmi fokozatai: nevelőtestületi megrovás; kizárás. 

11. A tanulók érdekképviselete 

11.1.  A diákönkormányzat működése 

A Köznevelési Törvény 48.§- a szerint a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 



diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus – a diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a 

diákönkormányzat képviseletében is. A diákönkormányzat elkészíti saját szervezeti és működési 

szabályzatát. 

• A kollégium közösségi életének fő szervezője és irányítója a Diákönkormányzat, amely éves 

munkatervében határozza meg a tanév fontos eseményeit, feladatait. 

• A közösségi programokon minden tanuló köteles részt venni. Ez alól felmentést csak indokolt 

esetben a csoportvezető nevelőtanár adhat. 

• Ha a kollégista tanuló fegyelmi felelősségre vonása során fegyelmi tárgyalásra kerül sor, ezen 

a diákönkormányzat képviselője mindig részt vesz és véleményt nyilvánít, a döntéssel 

kapcsolatban egyetértési jog illeti meg. 

• A diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve 

módosításakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOLLÉGIUMI NAPIREND 

 

 

6.00 - 6.30 Ébresztő 

6.30 - 7.30 Reggeli 

  
12.00 - 14.30 Ebéd 

órák után 15.30-

ig Kimenő 

15.30 - 17.30 Első szilencium 

17.30 - 18.00 Vacsora 

18.00 - 19.30 

Második szilencium ( hétfő, kedd, 

csüt.) 

18.00 - 19.00 Második szilencium- szerdán 

19.00 - 20.00 Kötelező csoportfoglalkozások (szerdán) 

20.00 - 21.00 Esti kimenő (szerdán) 

19.30 - 20.30 Esti kimenő (hétfő, kedd, csütörtök) 

20.30 - 22.00 Szabadidős foglalkozások 

22.00 Csendes pihenő, villanyoltás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


