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KOLLÉGIUMI HÁZIREND 

 
 

A házirend keretet kíván nyújtani ahhoz, hogy minden egyes tanuló a kollégiumi közösség 

tagjaként a lehető legteljesebben kifejleszthesse szellemi, fizikai és lelki képességeit. 

 

1.) Adatok a kollégiumról: 

 

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi 

Ferenc Tagintézménye fenntartója és működtetője a Pannonhalmi Bencés Kongregáció. 

A kollégium székhelye: 8230 Balatonfüred, Hősök tere 1. 

Telefonszám: 06/87/342-651, 06/87/343-844 

 

2.) A házirend szabályozási köre és módosítási eljárások: 

 

A házirend a kollégiumi életre, valamint az intézmény területén kívül, a kollégium és az 

iskola által szervezett, a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó rendezvényekre 

terjed ki. Az itt meghatározott szabályok vonatkoznak a kollégiummal jogviszonyban álló 

tanulókra, a nevelőkre, a szülőkre, illetve a gondviselőkre, akik a gyermek törvényes 

képviselőiként jogokat és kötelezettségeket gyakorolnak. 

 

A hatályos jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak szükséges mértékben sorolja 

fel. Ennek ellenére a kollégium valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik 

a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya. Mindenkinek kötelessége ezek 

megtartása a kollégium területén és azon kívül is. 

A házirend elkészítése során alkalmazott jogszabályok: 

 a köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. 

 a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) 

EMMI rendelet 

 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

 a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól 

szóló 39/2013.II.14. Korm.rendelet 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI.tv. 

 az intézmény Pedagógiai és Szakmai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

A Házirend a kihirdetést követően lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 

 

A házirend évente módosítható, indokolt esetben, évközben is. 

 

A házirendet kiegészíti a napirend. 

 

3.) A házirend hatálybalépése, elfogadási módja: 

 

A házirendet a kollégiumi diákönkormányzat véleményezését követően a nevelőtestület 

fogadja el. A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

Jelen Házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon 

belül a nevelőtanárokon keresztül gondoskodik. 
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4.) A tanulók jogai és kötelességei a kollégiumban 

 

 

A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá külön-

külön érvényesek. 

 

4.1. A tanulók jogai 

 

1. A kollégiumi felvételi kérelem benyújtásának feltétele a közoktatási tanulói jogviszony, 

abban a tanévben utoljára, amikor a 21. életévét, sajátos nevelési igényű tanulók esetén 

a 23. életévét betölti 

A kiskorú tanuló kollégiumi felvételét a szülő vagy gondviselő személyesen, a 

kollégium által megjelölt időpontban írásban kérheti, nagykorú tanuló saját írásbeli 

kérelme alapján (szülő aláírásával) jelentkezik.  

Az új tanulók az iskolai beiratkozáskor véglegesíthetik a kollégiumi elhelyezési 

igényüket 

A kérelem elbírálása az igazgató joga és feladata. 

A kérelem elutasításáról a szülőt/gondviselőt írásban értesítjük. 

A felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi elhelyezési kérelmet évente 

meg kell újítani. 

 

2. A kollégiumi felvétel az alábbi szempontok alapján történik: 

  9. évfolyamos tanulók, kérelem esetén kollégiumi elhelyezést kapnak,  

          A felsőbb éves tanulók esetében: 

 a kollégium és a lakóhely közötti távolság, 

 a tanuló szociális helyzete, 

 fizetési hátralék, 

 előző tanévben tanúsított magatartás, 

 a közösségi tevékenység, 

 tanulmányi munka, képesség szerinti eredménye 

 

3. A beköltözés a kollégium által előre meghatározott napon és időben történik – 

tájékoztatás beiratkozáskor, és az iskola honlapján. 

 a kollégiumi beiratkozás a Házirend aláírásával lesz érvényes 

Beköltözéskor a tanulónak a következőket kell magával hoznia: 

 az étkezési díj kedvezményeinek megállapításáról szóló igazolást, 

 szeptember havi étkezési díjat beköltözéskor kell fizetni, 

 szemig. lakcím, TAJ kártya, diákigazolvány másolatát A4-es lapon 

 saját ágyhuzatot, 

 különleges bánásmódot igénylő tanulók esetén szakértői, illetve orvosi véleményt, 

 krónikus betegségről, rendszeres gyógyszerszedésről orvosi lelet másolatot 

 egy füzetet, melyet kollégiumi könyvként használ. 

 nem mérgező hatású tisztítószert, szemeteszsákot, mosogatószivacsot 

 az ágy letakarásához plédet 

 szükség szerint a szobai szekrényhez lakatot, zárbetétet 
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 a tanulmányi idő alatt felírt orvosi recept kiváltására 2.000Ft-ot kérünk átvételi 

elismervény ellenében befizetni, amennyiben felhasználásra került kérjük pótolni 

azt 

 

4. A kollégiumi jogviszony fő szabály szerint a tanév végén szűnik meg. 

A kollégiumi jogviszony - írásbeli kérelemre – az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatvány kitöltése után a kiköltözéssel szűnik meg. Tanév közben a 

kollégiumi jogviszony megszűnhet: 

 nagykorú tanulónál saját kérésre, szülő/gondviselő tudtával közös háztartás esetén 

 fiatalkorú tanulónál szülő kérésére, 

 fegyelmi határozat jogerőre emelkedése miatt, 

 iskolai jogviszony megszűnésével, 

 kizárás miatt 

      

5. A tanuló kollégiumi jogviszonya felfüggeszthető a tanuló ön- és közveszélyes 

magatartása esetén. 

6. A tanuló kollégiumi jogviszonyának felfüggesztése megszűnik: 

 ha a fegyelmi határozat jogerőre emelkedett 

 ha a felfüggesztés egészségügyi oka orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan megszűnt 

 ha a kollégium fegyelmezési intézkedésében meghatározott idő letelt 

 a Házirend megsértése 

 

7. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák. 

Vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, 

kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. 

Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat 

nevelőtanárához, a diákönkormányzathoz, a kollégium vezetőjéhez, az iskola 

igazgatójához. 

 

8. A tanuló joga, hogy választható és választó legyen a diákérdekeket képviselő 

szervezetekbe, a választás részletes szabályait a diákönkormányzat SZMSZ-e 

tartalmazza. 

 

9. Ha a tanulót a kollégiumi tartózkodásával kapcsolatban kár éri, a kollégiumtól kérheti a 

káresemény pontos kivizsgálását. Kivéve, ha azt a tanuló nem megfelelő magatartása 

okozta, vagy a kárt a kollégium működési körén kívül eső ok idézte elő, valamint, ha 

olyan dologban következett be kár, amelynek behozatalát jelen Házirend megtiltotta, de 

a tanuló mégis behozta. Az elektronikus eszközökben keletkezett kárért sem. A 

kollégium kártérítési felelőssége a nevelőnek megőrzésre le nem adott pénz esetén nem 

áll fenn. Káresemény pontos idejét, helyét, körülményeit írásban kell rögzíteni.  

 

10.  A tanulónak joga, hogy tanulmányi munkájához a rendszeres iskolai felkészülést 

biztosító foglalkozáson kívül is segítséget kapjon korrepetálás, felzárkóztató, tantárgyi 

ismereteket bővítő foglalkozásokon a kollégium által meghatározott időben és helyen. 

 

11. A tanuló joga, hogy részt vegyen a kollégium kulturális életében, versenyeken, 

pályázatokon, valamint ezek meghirdetését kezdeményezze nevelőtanáránál. 

Amelyekre a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. Az évi szokásos 

versenyek, pályázatok időpontját a kollégium éves munkaterve tartalmazza. 
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12. A tanuló joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. A kollégiumba érkező, 

névre szóló postai küldeményt a nevelői szobában, az ajánlott küldeményt pedig az 

iskola titkárságán veheti át, azt a kollégium nem bontathatja fel. 

 

13. A tanuló joga, hogy magánlakáshoz való jogát tiszteletben tartsák. A kollégium a 

magánlakáshoz való jog feltételeit zárható szobaajtóval és zárható szekrényekkel, 

illetve a tanulók által hozott zárral vagy lakattal teremti meg. 

A kollégistának jogviszonya alatt a számára kijelölt lakószoba az otthona, melyet 

szobatársaival közösen használ. A nevelőtanár a nevelési-oktatási feladatai, 

tanulássegítés, ellenőrzési, felügyeleti, vagyonvédelmi céllal bemehet, de a személyes 

holmikba, a szekrényekbe a kollégista jelenlétében tekinthet be, kivéve, ha azt 

rendkívüli esemény indokolja. /lopás esete/ 

A lakószobák takarító által végzett takarítása a tanuló a nevelőtanár, vagy az ügyelő 

jelenlétében lehetséges, kivéve, ha a tanuló holmiját a szekrényben elzárta. 

A szobákban a karbantartási munkákat a tanulók jelenléte nélkül is el lehet végezni. 

A szobákat a diákok csak minimális mértékben díszíthetik, a falra, szekrényajtókra, 

szobaajtókra nem lehet írni és ragasztani. A falra felhelyezett táblára vagy drapériára 

szabad csak díszíteni figyelemmel arra, hogy az eredeti állapot maradéktalanul 

helyreállítható legyen, és a közerkölcsöt, a Bencés szellemiséget ne sértse.   

A szobaajtóhoz tartozó kulcsot az épületből való távozáskor le kell adni. 

A pótkulcsról másolatot kell készíteni, ha a tanulói kulcs elveszett. 

A lakószobát belülről bezárni a tűz- és balesetvédelmi előírások miatt tilos! 

 

14. A tanuló joga, hogy igénybe vegye a teakonyhát, a számítógéptermet, a tanulószobákat, 

a kollégium sporteszközeit, a nevelő-oktató munkát segítő eszközöket. Az iskola és 

kollégium létesítményeit rendeltetésszerűen használhatja. 

Az egyes helyiségek, létesítmények nyitva tartási ideje, használatuk és igénybevételük 

szabályai a létesítmények ajtaján, illetve falán olvashatóak. A nem megfelelő internet 

használat esetén a diák telefonja, laptopja letiltható a rendszerről. 

 

15. A tanuló joga hogy kollégiumi tanulócsoportjából indokolt esetben kérje áthelyezését 

másik tanulócsoportba. 

 

    16. A tanuló joga, hogy kiemelkedő tanulmányi, közösségi tevékenységért dicséretben,          

            jutalomban, részesüljön. 

Következő dicséretek adhatók: 

 nevelőtanári dicséret 

 kollégiumvezetői dicséret, 

 kollégiumi nevelőtestületi dicséret 

 oklevél, könyv 

 Örökös Kollégista cím 

          

Azok a kollégisták, akik havonta rendszeresen elérik a 4,50-ös átlageredményt, melyet az 

ellenőrző könyv illetve az e -napló bejegyzésével igazolnak a következő hónap során a 

szobában tanulhatnak.  

17. A tanuló joga, hogy hozzájusson a kollégiumi jogviszonyának folytatásához és jogai 

gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához 

szükséges eljárásokról. 

A tanulók a kollégiumi élettel kapcsolatos kérdésekben szabadon nyilváníthatnak 

véleményt, tájékoztatást kaphatnak az alábbi fórumokon: 



5 

 

 nevelőtanártól, kollégiumvezetőtől, iskolaigazgatótól, 

 igény szerint Diák Fórumon 

A Diák Fórum helyéről, idejéről, valamint a napirendi pontokról 15 munkanappal a 

gyűlés előtt a tanulókat tájékoztatni kell. 

 

18. A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselője útján részt vegyen az érdekeit 

érintő döntések véleményezésében, e joga érvényesülése érdekében működik a 

diákönkormányzat. 

 

19. A tanuló joga, hogy a kollégium vezetőjéhez, a diákönkormányzathoz forduljon 

kérdésével, javaslatával, véleményével. Javaslataira 15 munkanapon belül érdemi 

választ kell kapnia. 

 

20. A tanuló joga, hogy adatait a kollégium biztonságos körülmények között kezelje, 

tárolja. 

 

21. A tanuló joga, hogy jogai megsértése esetén panaszt nyújtson be a kollégium 

vezetőjéhez, az iskola igazgatójához, a fenntartóhoz. A tanulót az ilyen eljárás 

megindítása miatt retorzió nem érheti, őt a közérdekű bejelentőnek kijáró védelem 

illeti meg. 

 

22. A tanuló joga, hogy indokolt esetben részben kérje felmentését a kötelező, illetve a 

választható foglalkozások alól. Erre vonatkozó indoklását a nevelőtanárához kell 

benyújtani egy munkanappal a foglalkozás időpontja előtt. 

 

 

4.2. A tanuló kötelességei – kötelességek teljesítése 

  
 

1. A kollégiumba beköltöző tanuló nevelőtanára segítségével bejelentkezik a helyi 

Önkormányzat nyilvántartásába.  

 

2. A tanuló kötelessége, hogy a Köznevelési Törvény, a kollégium Pedagógiai 

Programban és az éves munkatervben foglalt kötelezettségének eleget tegyen. 

 

A kollégium munkarendjében foglalt programokon minden tanuló köteles részt venni. 

 

3. A tanulók kötelesek betartani a napirendet, részt venni a szilenciumokon és eleget 

tenni tanulmányi kötelezettségeiknek. A kollégium az iskolával egyeztetve 

korrepetálásokat, felzárkóztató és lehetőség szerint tehetséggondozó foglalkozásokat 

szervez. Ezeken a foglalkozásokon az érintett tanulók saját előrehaladásuk érdekében 

kötelesek megjelenni és együttműködni a tanárokkal. 

Szilenciumokon, választott foglalkozásokon a megjelenés kötelező, a távolmaradást 

rögzítjük, és a szülőt/gondviselőt tájékoztatjuk. 

A szilenciumi kötelezettség alól a csoportvezető nevelő részben vagy egészben ad, 

illetve adhat felmentést az alábbi szempontok alapján: 

 tanulmányhoz kapcsolódó iskolai elfoglaltság esetén az elfoglaltság idejére 

 igazolt sportolónak az edzés-elfoglaltság idejére /heti edzésprogram/ 

 kollégiumon kívüli korrepetálás, művészeti és sport tevékenység idejére /szülői 

kérvény mellett/ 
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 indokolt szülői kérésre 

 bukás, rossz tanulmányi eredmény miatt nem adható felmentés 

 jutalomból a havonta ellenőrzött 4,50-ös átlageredmény  

 fegyelmező illetve fegyelmi büntetés esetén nem adható felmentés 

           A foglalkozások alóli felmentési igényt a csoportvezető nevelő felé kell jelezni aki, az  

           felmentést írásban a csoportnaplóban rögzíti. 

           A fenti kedvezmények tanév közben – a feltételek változása esetén – visszavonhatóak. 

            

           Minden tanuló köteles részt venni hetente egy-egy óra 

 csoportfoglalkozáson 

 szabadidős foglalkozáson, melyet a kollégiumi kínálatból választ 

 felzárkóztató/tehetséggondozó foglalkozáson 

 

          Munkarend, foglalkozások, szünetek rendje: 

          A tanulónak kötelező részt venni heti 12 óra szilenciumon. Heti 1 óra   

          szilenciumon kívüli felzárkóztató/tehetséggondozó/szükség szerint/ foglalkozáson. 

          Heti 1 óra csoportfoglalkozáson. 

          Heti 1 óra általa választott szabadidős foglalkozáson. Összesen a fentiek alapján az  

        kollégista tanuló heti 15 óra foglalkozásra kötelezett. 

        A foglalkozások időtartama: 

 Szilencium 16.00 – 18.00 közben 15 perc szünet / 19.00 – 20.00. 

        Tanulás a tantermekben és a lakószobákban történhet. Konkrét esetekről a csoportvezető 

        nevelő dönt. 

 Felkészítő foglalkozások: 45 perc 

        Felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális ismereteket adó tematikus foglalkozás. 

        A foglalkozások koordinálása/téma, hely, időpont, tanár/ csoportnevelő feladata. 

 Csoportvezetői foglalkozás: 45 perc 

 Szabadidős foglalkozások:   45 perc   

        A foglalkozások helyszíne: a terembeosztások alapján. 

9.10. évfolyamon tanulószoba csoportokban. /Heti egy alkalommal 4,00 – 4,50 között 

választhat/ 

A 11. évfolyamon második félévtől: 

Iskolatípus                  Tanulmányi átlag esetén      Szilencium helyszíne 

Gimnázium                            4,00                                 választható 

Szakközépiskola                    4,00                                 választható 

Szakiskola                              3,50                                 választható 

 Végzős évfolyamokon hasonló feltételek                     választható      

 Tanulmányi előmenetelt a csoportvezető havonta ellenőrzi, ha a tanuló rendszeresen nem 

végzi el a tanulmányi munkáját az egyéni beosztás visszavonható. 

 

Minden kollégista naponta köteles jelezni szóban a csoportvezetőnek az iskolában szerzett 

érdemjegyeit, valamint az egyes tantárgyakból a pontos tematikus haladás ütemét, és a házi 

feladatot. 

 

A kötelező szilenciumi foglalkozásról részben vagy egészben engedéllyel távolmaradó 

tanulóknak a másnapi feladatokra való felkészülést a kollégium által meghatározott időben és 

helyen pótolniuk kell. 

 

A tanulók a szilenciumra a csoportvezetővel együttesen vonulnak át a tanulóhelyiségekbe. 
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A szilencium megkezdését követő késést a csoportvezető nevelő a csoportnaplóba bejegyzi. 

Ha a tanuló elkésik a foglalkozásról, nem zárható ki, de fegyelmező intézkedést von maga 

után. A késésből adódó időt, pótolni kell. 

A szilenciumról történő kiküldésre fegyelmezésként nem kerülhet sor, kivéve, ha az mások 

jogainak vagy a tanuló egyéb jogainak védelme érdekében szükséges. A kiküldés nem tarthat 

a foglalkozás végéig, annak ideje alatt biztosítani kell a kiküldött tanuló felügyeletét.  

 

Mulasztásnak tekintendő, ha a tanuló a szilenciumról engedély nélkül távol marad, ami 

fegyelmező intézkedést von maga után.  

 

4. A tanuló kötelessége, hogy magatartása, viselkedése fegyelmezett legyen. 

 Köszönés az intézmény dolgozóinak Dicsértessék a Jézus Krisztust – Laudetur Lesus 

Christus. 

 

5.  Öltözködés: a lányok és a fiúk ruházata legyen tiszta, rendezett és egyszerű. A lányok 

és a fiúk ruházata ne legyen feltűnő, ne kövesse a szélsőséges divatot. Így például nem 

megengedett intézményünkben a figyelemfelkeltő haj-, arc-, és szemfesték használata, 

a tetoválás, testékszer, fültágító, stb… Közösségi programokon, tanulási időben és az 

épületen kívül nem megengedett azon ruhadarabok viselete, melyek nem megfelelően 

fedik a testrészeket/has, hát, váll, stb…/, hasonlóan – kivéve a sportolást - nem 

megengedett a feszes ruházat/nadrág/ viselete. Minden diák rendelkezzen benti 

viseletre alkalmas lábbelivel/fürdőpapucs vagy könnyed váltócipő/valamint 

fürdőköpennyel. A ruhaneműket a tanulók kötelesek a szekrényben tartani. Minden 

tanuló rendelkezzen külön a szennyes ruhák tárolására alkalmas zsákkal, melyet a 

hétvégére a tanulók mosásra hazavisznek. A kollégiumban a tanulók kötelesek 

rendszeresen tisztálkodni, naponta tiszta fehérneműt és zoknit váltani. 

Az ékszerekért/gyűrű, fülbevaló, karkötő, nyaklánc stb.…/ a kollégium nem vállal 

felelősséget. 

Az iskolai ünneplőruhát a kollégisták kötelesek a kollégiumban 

tartani! /fehér ing, fehér blúz, sötét szövetnadrág, sötét szoknya, sötét alkalmi cipő, 

iskolai nyakkendő, iskolai sál /. Ezt a kollégiumi nevelőnek a beköltözéskor meg kell 

mutatni. 

 

6. A kollégium illetékességi területén tilos ölelkezni, csókolózni! 

 

7. A tanuló kötelessége, hogy a Házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó 

szabályokat betartsa, magatartása fegyelmezett legyen. Kötelessége, hogy nyugodt 

körülményeket biztosítson társai számára, különös tekintettel az iskolai felkészülést 

biztosító foglalkozások alatt és a pihenő időben. 

 

8. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont, e kötelességét 

teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi a kollégium valamelyik 

dolgozójának. 

 

9. A tanuló kötelessége hogy együttműködjön a kollégiumi nevelőkkel és a többi 

dolgozóval. A kollégiumban minden tanuló köteles mások emberi méltóságát tisztelni. 

A kollégium mindenkitől elvárja, hogy beszédstílusban tiszteletet tanúsítsanak, 

kerüljék a szitkozódást, a közönséges, trágár beszédet. Különösen elítélendő az 

istenkáromlás, az egyház lejáratása, valamint más vallásokkal szembeni tiszteletlenség 

és a rasszizmus. 
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10. Kötelessége, hogy az intézmény vezetőjének, tanárainak a kérését – az ésszerűség 

határain belül – teljesítse. A tanulót csak egészségügyi és fizikai fejlettségének 

megfelelő feladattal lehet megbízni. Megfelelő körülmények között szabad 

foglalkoztatni. 

 

11. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

Haladéktalanul jelentse, a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, 

ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt. Továbbá – amennyiben állapota 

lehetővé teszi – ha megsérült. Tiltott cselekvés az intézmény területén a dohányzás, 

egyéb tűzveszély okozása, pl. a lakószobákban főző, fűtő berendezések használata. 

Veszélyes tárgyak, fegyvernek minősülő szúró, vágó, ütő eszközök, robbanószerek, 

petárda tanulónál történő megtalálása esetén, a rendőrségen szabálysértési eljárást 

kezdeményezünk. 

A kollégium a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, az iskolatitkárságán. 

 

12. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa, betartsa az egészségvédelmi, balesetvédelmi, 

vagyonvédelmi, tűzvédelmi szabályzatot, melyek a kollégium Szervezeti és Működési 

Szabályzatának mellékletét képezik. Beiratkozáskor és a beköltözéskor a nevelőtanár a 

tanuló tudomására hozza e szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló 

aláírásával igazolja. A kollégium minden tanulója és pedagógusa köteles betartani a 

helyiségek használati rendjét. Az elektromos berendezések kezelését csak a kijelölt 

felnőtt személyek végezhetik. A diákok csak felnőtt felügyelettel használhatják a 

tűzhelyet. A kollégium területén a tanulók számára nem megengedett a nyílt láng 

használata. Az ablakokat eső esetén, valamint amikor a szobát elhagyják, a tanulók 

kötelesek becsukni. Balesetvédelmi okokból az ablakpárkányon tilos bármit tárolni. A 

szobakulcsot a nevelői szobában megjelölt helyre kell leadni. Biztonsági okok miatt az 

ügyelő minden reggel ellenőrzi a szobák rendjét, a szobában használható elektromos 

eszközök áramtalanítását, az ablakok bezárását. A nyitva hagyott szobaajtókat bezárja. 

A diákoknak nem lehet kulcsuk a kollégium bejárati ajtajához, illetve a zárt 

helyiségekhez. 

 

13. A kollégium berendezéseinek és felszereléseinek megóvása minden tanuló 

kötelessége. Ezért az észlelt hibákat azonnal jelezni kell az ügyeletet ellátó 

pedagógusnak, és a nevelői szobában levő „hiba füzetbe”pontosan be kell írni, hogy a 

javítást, karbantartást elvégezhessék. A tanulók kötelesek gondosan megőrizni az 

épület tisztaságát, a kulturált környezetet, amelynek ápolásában részt is kell vállalniuk. 

 

A kollégium felszereléséért, a közös vagyon megóvásáért az egyén és a közösség 

anyagilag is felelős. Az okozott kárt meg kell téríteni! Károkozásról a nevelő káreseti 

jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a kollégiumvezetőnek ad át. 

A rongálás megelőzése érdekében a kollégium épületében nem megengedett a 

labdajáték és semmilyen olyan játék, amely valamilyen tárgy dobálásával jár együtt. 

Minden kollégista kötelessége megőrizni, illetve az előírásoknak megfelelően kezelni 

a kollégiumi programok során használt eszközöket. 

A villanyt, ha már nem szükséges, le kell kapcsolni. Nem megengedett a villanyégők 

és egyéb villamos eszközök elmozdítása, illetve cseréje. 

A törülközőket, ruhadarabokat, stb… nem lehet a szobaajtón és a szekrényajtókon 

tárolni. 
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14. A tanuló kötelessége, hogy a kollégium tulajdonát képező eszközökkel el tudjon 

számolni. A végleges elszámolás a kiiratkozáskor, illetve tanév végén történik. Az 

elveszett eszközöket pótolni kell, ha ez nem lehetséges, akkor a megállapított 

beszerzési árat téríti meg. 

 

15. A tanuló kötelessége, hogy a kollégiumi étkezési térítési díjat a kollégium által 

megjelölt napokon befizesse. A befizetés módja a gazdasági iroda és szülő közötti 

megállapodás szerint történik. Indokolt esetben halasztási kérelemmel fordulhat a 

vezetőséghez, a kérelem elbírálásának eredményéről a nevelőtanár tájékoztatja. A 

felhalmozott fizetési hátralék, szociális indok hiányában a kollégiumi tagság 

megszűnését vonhatja maga után. 

 

16.  Jelen szabályozás azokra az időszakokra vonatkozik, amikor a tanuló felügyeletét a 

kollégium látja el, de a tanuló nem tartózkodik a kollégiumban vagy azért, mert 

valamilyen kollégiumi vagy iskolai programon vesz részt, vagy azért mert az épület 

elhagyásához a kollégium engedélyt adott. Elvárás: 

 

 a kollégista a kollégiumon kívül tartózkodása során is tartsa be az alapvető és 

általánosan elfogadott együttélési, és viselkedési normákat 

 amennyiben a tanuló ellen, vagy érdekében a kollégiumon kívül eljárás folyik, 

kötelessége erről a csoportvezető nevelőjét haladéktalanul tájékoztatni.  

 

      17 . A kollégiumba való beköltözéskor, a kollégium végleges elhagyásakor a tanulók 

         kötelesek betartani az intézmény adminisztratív szabályait. A szorgalmi időszak alatt az  

         Kollégiumi tagság megszüntetésének /kiköltözésnek/ módja: a tervezett kiköltözést egy  

         rendszeresített formanyomtatványon, írásban jelenti be a tanuló, melyet a kiköltözés  

         napján le kell adni a csoportvezető nevelőnek.           

                                    

 

5.)  Általános szabályok 

                                    
1. A kollégium által használt létesítmények, helyiségek szabályzatai tartalmazhatnak 

olyan egyéb megszorító intézkedéseket, melyek jelen Házirendben nincsenek 

szabályozva, és amit a tanulóknak be kell tartaniuk. 

2. A tanév elején az aktuális állapot rögzítését követően minden tanuló aláírja a 

szobaleltárt. A szobában okozott későbbi hiány illetve károkozás esetén a tanulók 

kártérítésre kötelezhetőek 

 

3. A kollégiumban tanítási idő alatt kizárólag engedéllyel lehet tartózkodni, a tanulók 

által használt közösségi helyiségekben, tanári szobákban csak nevelőtanári 

engedéllyel, felügyelettel lehet tartózkodni.  

 

4. Az eltávozások engedélyezése a szülő/gondviselő írásos kérelmére a 

csoportnevelő/nevelőtanár/ügyelő megegyezése szerint történik. Rekreációs céllal havi 

egy alkalommal, szülői engedéllyel, nagykorú tanuló esetében a csoportnevelő tanár 

engedélyével, közös háztartás esetén a szülő/gondviselő tudtával. Kilencedik 

évfolyamosok csak októbertől./kivéve sportolók és a külön órára járók/ A 

kollégiumból való engedélyezett távozást, és visszaérkezést a kollégiumi 
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kimenőfüzetben a tanulónak regisztrálnia kell. Ha a tanuló rendszeresen jár nem a 

kollégium által szervezett foglalkozásra, akkor ehhez szülői engedély szükséges, 

melyet havonta meg kell újítani. Az engedélyezett eltávozásról való visszaérkezéskor 

a tanulónak el kell végeznie az iskolai feladatokra való felkészülést, és a kollégiumi 

tagságából adódó feladatait. A kollégiumból 21 óra után a tanuló egyedül csak 

speciális esetben távozhat.  

 

5. A fiatalkorú tanuló hét közben csak abban az esetben utazhat haza, ha a szülő a 

nevelőtanárt értesítette gyermeke hazautazási szándékáról. Nagykorú tanuló hét 

közben abban az esetben utazhat haza, ha szándékáról a nevelőtanárát írásban 

értesítette. A szülő írásbelisége nem vonatkozik az email-re, sms-re. Egészségügyi 

okokra hivatkozva a tanuló csak orvosi utasítás alapján utazhat haza. Ha az orvos 

írásban tájékoztatja a kollégiumot, abban az esetben a hazautazás kötelező! A szülőt a 

kollégium azonnal értesíti. 

 

6. A kollégiumban tilos bármilyen anyagi ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, 

vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 

 

7. A kollégium területén talált tárgyakat a nevelői szobában kell leadni. 

 

8. A kollégium tanulói, dolgozói és valamennyi vendége számára tilos a kollégiumban 

bármilyen gyulladást vagy sérülést okozó anyagot, veszélyes eszközt behozni/pl. maró 

vegyszert, gyújtóeszközt, mint gyufát, öngyújtót, robbanószert, gázsprayt, láncos- 

vagy ólmosbotot, bilincset, boxert, szúró- vagy vágóeszközt, fegyvert stb./ Szankció: 

okozott kár megtérítése és/vagy fegyelmi büntetés, azonnali kizárás, közveszély-

okozás vagy fenyegetés esetén büntető feljelentés. A veszélyes eszköz leadása 

kötelező. 

 

9. A kollégium illetékességi területére tilos dohányterméket, elektromos cigarettát, 

vízipipát behozni, a tiltás ellenére behozott dohányterméket elvesszük és a 

szülőnek/gondviselőnek adjuk át. A nagykorú tanuló hazautazás előtti órában kaphatja 

vissza azt. 

 

10.  A kollégium tanulói, dolgozói és valamennyi vendége számára tilos alkohol, 

módosult tudatállapotot előidéző gyógyszer, hallucinogén anyag, bódító vagy kábító 

hatású szer, drog behozatala, tartása, fogyasztása, terjesztése. Szankció: a hatóság 

azonnali értesítése és/vagy fegyelmi büntetés, a nevelő a tiltott szereket elveheti, 

valamint azonnali eljárás indítása. 

 

11. A kollégium tanulói, dolgozói és valamennyi vendége számára tilos alkoholt 

fogyasztani, zéró tolerancia, illetve dohányozni a kollégiumban és a jogszabályban 

meghatározott környékén, valamint a kollégiumi és iskolai szervezésű programok 

külső helyszínein, illetve az ilyen helyszínek szervezett megközelítésekor. Szankció: 

fegyelmi büntetés, valamint alkohol fogyasztása esetén azonnali eljárás indítása. A 

szülő/gondviselő kötelessége ez esetben a gyermek haladéktalan hazaszállítása. Ha az 

adott tanuló, személy egészségi állapota veszélyben forog, a kollégium köteles 

haladéktalanul mentőt hívni. 

 

12. A kollégium tanulói, dolgozói és valamennyi vendége számára tilos máshol 

fogyasztott alkohol, módosult tudatállapotot előidéző gyógyszer, hallucinogén anyag, 
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bódító vagy kábító hatású szer, droghatás alatt vagy más okból kifolyólag tanulásra 

képtelen állapotban a kollégiumban megjelenni vagy a kollégium által szervezett 

programokon részt venni. Szankció: büntető feljelentés, és/vagy fegyelmi büntetés, 

valamint azonnali eljárás kezdeményezése. A szülő/gondviselő kötelessége ez esetben 

a gyermek haladéktalan hazaszállítása. Ha az adott tanuló, személy egészségi állapota 

veszélyben forog, a kollégium köteles haladéktalanul mentőt hívni. 

 

13.  A kollégiumba nagyobb összegű készpénzt, értékpapírt, ékszert, értékes technikai 

eszközöket csak saját felelősségre lehet behozni. Ezekért a kollégium nem tud 

felelősséget vállalni. Az intézménynek a tilalom megszegőivel szemben semmiféle 

kártérítési kötelezettsége nincs. 

 

14. Tilos továbbá a kollégiumba a közerkölcsbe ütköző sajtóterméket, videót behozni. 

Szankció: fegyelmi büntetés. 

 

15. A látogatók fogadása- lehetőség szerint- kimenőidő alatt történjen. Szülőt/ 

gondviselőt, közeli hozzátartozót az épületben, a nevelőtanár/ügyelő engedélyével, az 

általa megjelölt helyen lehet fogadni. A kollégium illetékességi területén idegenek 

nem tartózkodhatnak. 

 

16. 21.00 órától minden tanulónak a saját emeletén kell tartózkodnia 

 

17. Tilos az ablakba kiülni, kiállni, kimászni, kihajolni, kikiabálni vagy bármit kidobni, 

kiönteni, a szomszédos lakókörnyezet nyugalmát zavarni. 

 

18. Beteg tanuló/k/nak a nevelőtanárnál, illetve az ügyelőnél kell jelentkezniük, aki 

gondoskodik az elkülönítésről, orvost hív, és azonnal értesíti a szülőt/ gondviselőt. A 

tanuló bármilyen betegségére szedett gyógyszereit, kizárólag saját maga használhatja, 

tanulótársának még kérésre sem adhat belőle. Fel nem használt vagy lejárt 

szavatosságú gyógyszerek a kollégiumban nem tárolhatók, azokat haza kell vinni. A 

nevelő/ügyelő sem adhat a tanulónak gyógyszert, kivéve, ha azt orvosi utasítás 

indokolja. A kollégiumban megbetegedett, az iskolából távolmaradó tanulóról a 

nevelő/ügyelő tájékoztatja az osztályfőnököt szükség esetén az igazgatót. 

 

19. A csoportvezető nevelőtanárok, a kollégiumvezető a szülőkkel rendszeresen tartják a 

kapcsolatot, tájékoztatást adnak a tanulók teljesítményéről. A szülővel való 

kapcsolattartás a kollégiumi fogadóóra, melynek ideje az iskolai fogadóóra. 

Rendkívüli esetben a kollégiumvezető szülői értekezletet hív össze. 

 

20. A szülő/gondviselő, a tanuló kollégiumi távolmaradásról, annak okáról és várható 

időtartamáról azonnal köteles értesíteni a kollégiumot. Ha a kollégium semmilyen 

értesítést nem kapott a tanuló távolmaradásáról, a csoportnevelő a lehető legrövidebb 

időn belül érdeklődik a szülőnél/gondviselőnél. Hiányzások igazolása az ellenőrző 

könyvben történik, az iskolai igazolás egyben kollégiumi is. 

 

21. A tanuló saját felelősségére behozhat mobiltelefont, egyéb elektronikus 

kommunikációs eszközt, valamint a magyar szabványnak megfelelő hajszárítót, 

hajvasalót, villanyborotvát, digitális adathordozót. A mobiltelefont, a digitális 

adathordózót, a foglalkozások alatt a nevelőtanár engedélyével, kizárólag iskolai 

feladatok elvégzéséhez, tanulmányi felzárkóztatáshoz lehet használni. Az iskolai 
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illetve kollégiumi foglalkozások időtartamán belül jelen szabályozás mérvadó, értve 

ez alatt az iskolai tanítás, foglalkozás kezdetét és az esti takarodóig terjedő időszakot. 

Az engedély nélkül behozott, valamint a nem rendeltetésszerűen, nem a megfelelő 

időszakban használt eszközöket a nevelőtanárnak/ügyelőnek el kell vennie, kikapcsolt 

állapotban biztonságosan el kell zárnia, amennyiben a használat ütközik a Házirend, a 

Kollégiumi Napirend által megfogalmazott szabályokkal. A nevelő/ügyelő az elvett 

eszközt a kollégium vezetőjének átadja. A visszaszolgáltatást illetően a fokozatosság 

elve a mértékadó: 

                                     - első alkalommal          1 napra 

                                    

                                      - második alkalommal  3 napra 

                                     

                                      - harmadszori szabálytalan használat esetén egy hétre /tanítási napra/   

                                      

                                      - negyedik elvétel esetén fegyelmi eljárást indítunk 

         

  A szülőnek a személyes megjelenése esetén az eszközt vissza kell szolgáltatni, de a hivatalos 

eljárást megindítjuk. 

                 

            A rendelkezések vonatkoznak minden tanulási időszakra, így az első és második 

szilenciumra is. A szünetekben a tanuló használhatja az eszközt. A villanyoltás után használt 

minden olyan eszközt, ami a nyugalmat zavarja, a nevelőnek/ ügyelőnek el kell vennie. 

            Amennyiben a tanuló a felszólításra nem adja át az eszközt, úgy azonnali  

            fegyelmi eljárást kell indítani.   

        
22. Az étkezési térítési díjat a tanuló a hatályos törvényi rendelkezés alapján fizeti. Az 

étkezést a gazdasági irodában kiváltott étkezési kártyával lehet igénybe venni. Ha 

elveszik, vagy megrongálódott, újat kell venni. Az étkezés lemondása, indokolt 

esetben betegség illetve előre jelzett igazolt távolmaradás esetén lehetséges, melyet a 

gazdasági irodában, valamint a kollégiumban a csoportnevelőnél/ügyelőnél lehet 

megtenni. A lemondási idő 2 nap. A visszajáró összeg a következő hónapi díjból kerül 

levonásra, illetve a kollégiumi jogviszony megszűnése esetén visszautalásra kerül. Az 

egyes étkezések folyamatos lemondása az igazgatóhoz benyújtott kérelem 

engedélyezését követően lehetséges. 

 

23. A kollégistának a saját holmiját, szobáját, a hűtőszekrényt, a teakonyhában használt 

eszközöket, valamint a kollégium környékét tisztán rendben kell tartania, melyet 

nevelőtanára folyamatosan ellenőriz. A papírt, műanyagot, üveget szelektíven kell 

gyűjteni, és a kijelölt szeméttárolóban elhelyezni. A műanyagpalackot hetente kétszer 

összepréselve kell gyűjteni. Élelmet, névvel vagy szobaszámmal ellátott ételdobozban, 

kizárólag a hűtőszekrényben lehet tárolni. Az iskola konyhája által készített főtt ételt, 

a kollégiumba csak abban az esetben lehet felvinni, ha a tanuló vacsoraidőben a 

kollégiumon kívül tartózkodik. A kollégiumba felvitt étel megfelelő tárolásáról 

gondoskodni kell és azon a napon el kell fogyasztani.  A hűtőszekrényeket hetente ki 

kell, mosni a romlott ételeket ki kell dobni. Az ebédlőben vacsora után a 

tanulócsoportok raknak rendet. Ezeket a tanulók sorra, beosztás szerint kötelesek 

elvégezni. A hétvégi hazautazáskor, amennyiben a kollégiumba vendégek érkeznek, a 

szobákat a nevelőtanár által meghatározott időpontig át kell adni. A tanulók a 

csomagjaikat megőrzésre leadhatják. A visszaérkezéskor az ügyeletes 

nevelőtanárnak/ügyelőnek azonnal jelezni kell a szobában észlelt esetleges károkozást, 



13 

 

hiányt melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A kivizsgált és jogos károkozást a tanuló 

felé meg kell téríteni. 

 

24. A lakószobák használati rendje: a szobákat a tanulóknak kell rendben tartani/egyéni 

dolgok elpakolása a szekrényekbe, a polcokra, beágyazás az ágytetején pléddel 

letakarva. A szobákban sporteszközök használata tilos!/súlyzó, erőgép, labda, stb…/ a 

szemetet naponta ki kell vinni. Szemeteszsák használata kötelező. Hetente egyszer, 

csütörtökön kötelező nagytakarítást kell végezni, valamint akkor, ha azt a 

nevelő/ügyelő elrendeli. Havonta egyszer a szobákban a takaríthatóságot biztosítani 

kell a kollégiumban dolgozó takarítónak. Élelmiszer tárolása a szobában, ruhás és 

egyéb szekrényben, valamint az utazótáskában tilos! Kivétel: ivóvíz, konzerv illetve 

jellegében hasonló élelmiszerek /csoki, üdítő/. Az otthonról hozott főtt ételt csak hétfő 

estig lehet a kollégiumban tárolni.  Az ágynemű huzatot legalább háromhetente 

tisztára kell cserélni. A szoba elhagyásakor reggel, valamint a hétvégi hazautazás előtt 

az ablakokat be kell zárni, a vízcsapot el kell zárni, az elektromos eszközöket 

áramtalanítani kell, a szemetest pedig ki kell üríteni! A szobaajtót be kell zárni, a 

kulcsot az ügyelőnek le kell adni. 

 

25. A közös számítógépek használati rendje: az informatikai felszerelések elsősorban az 

iskolai tanulmányokhoz nyújtanak segítséget. Programokat a számítógépekre csak az 

intézmény rendszergazdája telepíthet. A számítógépeket minden szabadidőben a 

nevelő/ügyelő engedélyével, és ellenőrzésével lehet használni. Aki pornográfiát és 

erőszakot terjesztő internetes oldalakat látogat és terjeszt, súlyos fegyelmi vétséget 

követ el, ellene eljárást indítunk. 

 

26. A kollégiumban zenét csak szabadidőben lehet hallgatni, úgy hogy az mások 

nyugalmát ne zavarja. A tévé használata is csak szabadidőben lehetséges, egyébként 

engedélyhez kötött. A műsorok közül szorgalmazzuk a hírek, a sportműsorok, és 

kulturális műsorok megtekintését. 

 

27. A képi- és hangfelvételek készítése a személyiségi jogok betartása mellett lehetséges. 

A kollégiumvezetőjének az engedélye szükséges. 

 

28. A kollégiumban a tanulóknak értéktárgyaikat elzárva kell tartaniuk, ha ez nem 

lehetséges a nevelőnek/ügyelőnek megőrzésre át kell adni. A kollégium nem vállal 

kártérítési felelősséget a tanuló kollégiumi jogviszonyával összefüggésbe nem hozható 

káreseményekért. A csoportnevelő figyelemmel kíséri a tanulók viszonyát a pénzhez, 

és jelzi a szülőnek a túlzott költekezést. A kollégisták között a pénzügyi műveletek /pl. 

kölcsön stb…/ nem megengedettek! 

 

29. A kollégiumba a tanulók által behozott, és a kollégiumban tárolt kerékpárokért, a 

kollégium csak abban az esetben tud korlátolt felelősséget vállalni, ha a lezárásáról a 

tanuló gondoskodott. Pl.: a kerékpár eltűnt 

 

30. A kollégisták az iskola udvarán, a foglalkozások szünetében, a vacsoraidőben, 

valamint az esti levegőzés alatt, az udvar meghatározott területén tartózkodhatnak. A 

meghatározott területet a nevelő kíséretével szeptember első napján bejárják. 

 

31. A kollégiumból történő végleges kiköltözéskor, a szükséges dokumentációt el kell 

végezni, a kollégium eszközeit le kell adni. A fennálló tartozást a gazdasági irodában 
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be kell fizetni.  A kollégiumban maradt tárgyakért az intézmény felelősséget nem 

vállal, és nem tárolja. 

 

32. A csoportnevelő havonta értékeli a tanulók tanulmányi eredményét, szükség szerint 

kötelezi a tanulót a korrepetálásra, felzárkóztatásra, a szilenciumon fokozottan figyeli 

és ellenőrzi az iskolai feladatokra történő felkészülését. Erről tájékoztatja a 

szülőt/gondviselőt. 

 

33. Amennyiben a tanuló a házirendben, vagy más jogszabályban, kollégiumi belső 

szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmi intézkedésben, vagy fegyelmi 

büntetésben részesülhet. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A 

fegyelmi eljárás rendjéről az SZMSZ intézkedik.  

 

34. A kollégium rendjének megsértése esetén a következő fokozatokat követjük. 

 nevelői írásbeli figyelmeztetés 

 nevelői írásbeli intés 

 nevelői írásbeli megrovás 

 kollégiumvezetői írásbeli figyelmeztetés 

 kollégiumvezetői írásbeli intés 

 kollégiumvezetői írásbeli megrovás  

 fegyelmi eljárás megindítása 

             

           A fegyelmi bejegyzéseket a kollégiumi csoportnaplóba és az ügyeleti naplóba be kell  

           jegyezni . a beírások halmozása ugyanazon fegyelmezetlenség esetén nem  

           megengedett. A szülőnek hét napon belül tudomásul kell vennie az írásos bejegyzést. 

 

 A fegyelmi eljárás lefolytatása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történik. 

 

 

35. Fegyelmezési formák a kollégiumban 

 elbeszélgetés 

 írásos reflexió 

 kedvezmények ideiglenes vagy végleges megvonása 

 rendkívüli kollégiumi feladatok /nem sérthetik a tanuló testi, illetve lelki 

integritását/ 

 eltiltások kollégiumon kívüli, délutáni foglalkozásokról 

 meghatározott időre, a szabadidő megvonása 

 a kollégiumi jogviszony felfüggesztése 2-4 hétre /szülőkkel történő egyeztetés/ 

 kizárás a kollégiumból 

 

36. Súlyos fegyelmi esetek, melyek, eljárást vonnak maguk után: 

 dohánytermék behozatala, birtoklása, terjesztése 

 dohányzás 

 alkohol, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító szerek behozatala, birtoklása, 

használata valamint terjesztése 

 tűzgyújtásra alkalmas eszközök behozatala, használata 
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 veszélyes tárgyak, különösen szúró - vágóeszközök, petárda, robbanószerek, 

fegyver, illetve fegyvernek minősülő tárgyak behozatala, birtoklása, illetve 

használata 

 a kollégium engedély nélküli elhagyása 

 az emberi méltóság, személyiségi jogok közvetlen vagy közvetett megsértése 

 szándékos rongálás 

 botrányokozás 

 mindenféle rendbontás, különös tekintettel a villanyoltás utáni szabálysértésre 

 saját és mások testi épségének veszélyeztetése és sértése 

 visszaélés az étkezési kártyával 

 lopás, csalás 

 hazugság 

 magántitok, levéltitok megsértése 

 a kollégium jó hírének lejáratása 

 a kollégium programjának rendszeres elutasítása, illetve az együttműködés 

visszautasítása /tanuló, szülő, kollégiumi közösség érdekében kivizsgálandó/ 

 rendszeresen ismétlődő kisebb súlyú házirendszegő magatartás 

 az iskola szellemiségét sértő beszéd, viselkedés 

   

 Az intézmény a hatáskörét meghaladó ügyekben a hatóságok segítségét veszi igénybe! 

 

 

 

6.) A kollégium munkarendje 

 

1. A kollégium rendeltetésszerű nyitva tartása szorgalmi időszak alatt folyamatos az 

igénybevevők szakmai munkájával összefüggő feladatellátáshoz szükséges 

időtartamig. 

 

2. A diákok a kollégiumot pénteken/ valamint az utolsó tanítási napon kötelesek 16 

óráig elhagyni, szüleikhez/gondviselőikhez vagy a szülő/gondviselő által megjelölt 

helyre távozni. 

 

3. Az ekkor távozó tanulókat a kollégium úgy tekinti, hogy haza utaztak, értük 

felelősséget nem tud vállalni. 

 

4.  A hétvégi kollégiumban tartózkodás szándékát egy héttel előtte jelezni kell a 

kollégiumvezetőnél. 

 

5. A visszaérkezés rendje a tanítási napot megelőző napon 18,00-21,00 óráig, vagy a 

tanítás napján reggel 6,30-7,30 óráig. A visszaérkezés napját, idejét a szülő 

gondviselő a tanév elején írásban közli a csoportnevelő tanárral, az ettől eltérő 

érkezést jelezni kell. A tanítási napot megelőző napon a kollégiumba való 

beregisztrálás után kimenni csak a felügyeletet ellátó nevelőtanár/ügyelő 

engedélyével lehetséges. 

 

6. Reggel a kollégium épületét az iskolába indulóknak legkésőbb 7,35 óráig el kell 

hagyniuk. Amennyiben a tanulónak nincs első órája, vagy beteg 8,00 órakor 

köteles az ügyelővel az ügyeleti helyére menni. A reggeli edzésről visszaérkező 
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sportolók az ügyeletes épületben lerakhatják a táskájukat, utána iskolába kell 

menniük. A mérkőzések napjára szóló kikérő esetén a nevelő/ügyelő engedélyével 

lehet felmenni a kollégiumba. 

 

 

 

7. A tanulók kollégiumi munkarendje folyamatos, elfogadott napirend szerint. 

 

8. A tanulók a kollégiumban ügyeletet teljesítenek 16,00-21.30 óráig a végzős 

tanulók csak az első félévben. Az ügyeletes tanulók feladatukat szabályzatban 

foglaltak szerint, a kollégiumi élet szervezéséért és működtetéséért felelős 

nevelőtanár irányításával, és segítségével végzik. 

 

9. A kollégiumban eltöltött idő alatt a tanuló legfontosabb feladata, tanulmányi 

munkájának lelkiismeretes és eredményes elvégzése, valamint szabadidejének 

értelmes és hasznos eltöltése, ezért csoport nevelőtanára kötelező és szabadon 

választott foglalkozásokat szervez, és meghatározza annak idejét, helyét, formáját, 

/egyéni, csoportos vagy kollégium szintű./  

 

10. A kollégiumban a tanulócsoportok, a kollégiumi neveléshez, oktatáshoz 

meghatározott tanulói körből szervezett csoportok, csoportnevelő tanárok által 

irányított tanulóközösségek. 

 

11. Hitélet a kollégiumban a kollégium keresztény katolikus intézmény, amely a 

Pannonhalmi Bencés Kongregáció előírásai szerint működik. A kollégiumban 

minden tanulónak joga van a vallása gyakorlására. Mindemellett kötelessége részt 

venni, a közösségi életet megalapozó lelki programokon. / esti ima, szentmise, 

gyertya - gyújtás, kollégiumszentelés, stb…/ 

 

12.  A különórák rendje: a kollégium támogatja a tanulók részvételét egyéb iskolán 

kívüli tanulmányi, zenei, művészeti, és sportfoglalkozáson. Ezen foglalkozások 

rendjéről, minden diák köteles egyeztetni a csoportvezetőjével, a házirendben 

foglaltak szerint. 

 

13. Szabadidős tevékenység rendje: a tanuló köteles részt venni az érdeklődésének 

megfelelően választott kollégiumi szabadidős tevékenység kínálatból. A kollégium 

tanulói közös tevékenységük megszervezésére szabadidős programokat hozhatnak 

létre, melyhez a szükséges igényeket a kollégiumvezetőjének kell leadni. Minden 

év szeptember hónapban meg kell hirdetni a szabadidős tevékenységeket, melyre a 

tanulók jelentkeznek. Október elején kezdik meg működésüket. A jelentkezés után 

a tanuló köteles egy tanítási év időtartamának idejére a foglalkozáson részt venni. 

Ha a tanuló kollégiumon kívüli különórája sport vagy művészeti tevékenység, 

akkor nem kötelező a szabadidős kínálatból választania.  A kollégiumban csoport 

és kollégium szintű rendezvényeket is szervezünk, melynek feltétele a pedagógus 

felügyelet, és hogy 21 óráig befejeződjön. A kollégiumvezető engedélyével a 

program 21 óránál később is befejeződhet. 

 

14. A kollégium lakóinak egészségügyi ellátását az iskolaorvos és az iskolai védőnő 

biztosítja. A beteg tanuló ellátása e házirendben foglaltak szerint történik. Betegek 

elkülönítése a betegszobában lehetséges. 



17 

 

 

 7.)  Egyéb rendelkezések 

 

 

1. A kollégiumi diákok érdekeinek képviseletére a tanulók diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját pedagógus segíti, aki a megbízás 

alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A diákönkormányzat 

működését, feladatát, jogkörét hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat 

szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

2. Ha a csoportvezető nevelőtanár nem tartózkodik a kollégiumban, döntéshozatali 

jogát, a kollégiumi élet szervezését és működtetését ellátó, vagy a helyettesítő 

nevelőtanár veszi át. 

 

3. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája: 

Minden tanuló az őt érintő kollégiumi kérdésekben véleményezési jogot kap, 

mellyel úgy élhet, hogy véleményét írásban a diákönkormányzaton keresztül a 

vezetőséghez tudja eljuttatni. A véleményeket a vezetőség a kollégiumi 

folyamatok szervezésekor figyelembe veszi. Tanévenként egy alkalommal fórumot 

tartunk, ahol bárki elmondhatja véleményét. 

 

A tanulók tájékoztatásának rendje: 

A Házirendi szabályozás tartalmáról minden tanuló a beiratkozáskor és a 

beköltözéskor írásos formában részesül.  

Az intézményi folyamatokról a tanulók több csatornán tájékozódhatnak. Ilyenek a 

folyosókon elhelyezett faliújságok, hirdetőtáblák  

Hetente szervezett csoportvezetői foglalkozás, ahol a pedagógus minden aktuális 

tájékoztatást megad. 

A speciális területeken dolgozók /gazdaságvezető-helyettes, élelmezésvezető, 

gondnok/ illetve az intézményvezetője a felmerülő kérdésekben a tanulóknak 

tájékoztatást ad. 

 

4. A kollégium a tanulóval kapcsolatos döntéseit, jogszabályban meghatározott 

esetben és formában írásban közli a szülővel/gondviselővel és a tanulóval. 

 

5. Véleményezési jog szempontjából a tanulók nagyobb közösségének, a tanulók 

50%+1 tanulót kell érteni. 

 

6. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: a kollégiumban ezt a feladatot a 

csoportvezető pedagógusok látják el. Azt a tanulót, aki a gyermekvédelem illetve 

az ifjúságvédelem vonatkozásában saját kezdeményezésű lépéseket kíván tenni, a 

csoportvezető tanára segíti ebben a folyamatban. 
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8.) Záró rendelkezések 

 

 

          A Házirend melléklete: 

 

 Napirend                                    1.számú melléklet   

           

 

1. Az elfogadott vagy módosított Házirendet nyilvánosságra kell hozni. A Házirend 

elfogadását, módosítását követően 1-1 példányát – mellékletével együtt – a 

diákönkormányzatnak át kell adni. Az iskola könyvtárában, a nevelőtanári 

szobákban, valamint az iskola honlapján közzé kell tenni úgy, hogy bárki szabadon 

megtekinthesse. E feladatért a tagintézmény vezetője a felelős. 

2. A kollégiumi Házirendet beiratkozáskor minden kollégista diáknak, szülőnek meg 

kell ismernie. A benne foglaltak megismerését, tudomásul vételét, és elfogadását 

jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolják. 

3. A kollégiumi Házirendet jogszabályváltozást követően 30 napon belül vagy az 

elfogadását követő harmadik évben mindenképpen felül kell vizsgálni. 

4. A Házirend betartása az tagintézmény minden tanulója és dolgozója számára 

kötelező! 

5. A kollégiumi Házirend szerves része az iskolai Házirendnek. 

 

Balatonfüred, 2015. június 01. 

 

A Házirendet a Tagintézmény tanulói önkormányzata 2015.június 01.napján megtartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen 

Házirend módosítása során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban 

foglaltakat a nevelőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

 

                                                                                                      Müller Péter 

                                                                               …………………………………………..                                                                                                   

 

                                                                                        Diákönkormányzat nevében 

 

 

A Tagintézmény nevelőtestülete 2015.június 02.napján egyetértési jogát gyakorolta. 

 

              Dankó Tibor                                                          Nemesszeghy Edvinné 

……………………………………..                       ……………………………………….. 

           Hitelesítő nevelőtestületi tag                                     Hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

Elfogadva:2015.június 02. 

 

       Antal Ágnes                                                                                 Szegő Andrásné 

………………………………….                               ……………………………………….            

Tagintézmény igazgató                                                                       Kollégiumvezető 
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 Házirend 1. sz. Melléklete 

 

                          Kollégiumi napirend 

6.30                     Ébresztés /kivéve hegesztők gyakorlati napon, sportolók reggeli                     

                            edzés alkalmával/. 

6.30  -  7.45         Mosdás, öltözködés, reggeli /6.30- 7.30-ig/ szobarend elvégzése. 

                             Betegek, kollégiumban maradók jelentkezése az ügyelőnél. 

                             Indulás iskolába, gyakorlatra. 

8,00 – 13,00         Ügyelet az „A” épületben 

13 .00 – 15.50      Iskolai elfoglaltság 

                           Nevelőtanári foglalkozás. 

                             Szabad kimenő. 

                             Környezetrendezés, csoportonként. 

                             Minden csütörtökön nagytakarítás a szobákban 

 

16.00 – 18.00      Szilencium /rendszeres tanulást segítő foglalkozás/. 

17.00 -  17.15.     Szünet. 

18.00 –19.00       Vacsora, rendrakás az ebédlőben nevelőtanári beosztás szerint.       

 

19.00 -  20.00      Szilencium/rendszeres tanulást segítő foglalkozás/. 

 

20.00  - 20.30      Esti levegőzés lehetősége az udvaron. 

 

20.00 -  21.30      Közösségfejlesztő foglalkozás. Esti Ima csoportonként. 

                            Tisztálkodás felkészülés a lefekvésre. 
 

21.30                   Villanyoltás! 

 

 

Hazautazás az utolsó tanítási napon           13-16 óra között 

 

Visszaérkezés a tanítást megelőző napon   18-21 óra között 

                                         

Hétvégi napirend 

 

Ébresztés, reggeli, ebéd, vacsora elfoglaltság szerint.   

Tanulás: egyénileg.  Kimenő: a sportolók részére az egyesület / edző/szervezésében 

illetve engedélyével. Ha nem végez sporttevékenységet, kizárólag az 

ügyelőengedélyével. Ez utóbbi vonatkozik hétvégén mindenkire, aki engedéllyel a 

kollégiumban tartózkodik.                          
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