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TÁJÉKOZTATÓ  

a 2019/2020-as TANÉV KOLLÉGIUMI BEÍRATKOZÁSÁHOZ 

Tisztelt Szülő! Kedves Tanuló! 

A kollégiumi felvételi kérelem benyújtásával jelezték intézményünk felé kollégiumi 

igényüket. Kollégiumunk a beérkezett kérelmek alapján elbírálja, hogy kiknek tud biztosítani 

kollégiumi férőhelyet. 

 

A felvett tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé (http://szbi.hu/balatonfured/). 

Postai úton csak nemleges elbírálás esetén küldünk értesítést. 

 

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, amely a jelentkezés dátumát követő tanév. 

A beköltözés az első tanítási napot megelőző napon történik,  

2019.szeptember 1-én 140 0- 180 0  óráig  a szülő/ gondviselő jelenlétében .   

Aki a meghirdetett beköltözés időpontjában nem jelenik meg, vagy a késedelemről előzetesen 

nem értesíti az intézményt, kizárható a kollégiumi elhelyezés rendjéből.  

A beköltözés feltétele  

 az iskolai és kollégiumi házirend betartásának vállalása mind a szülő és diák részéről, 

melyet a beköltözéskor aláírásukkal fogadnak el 

 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás, hogy a tanuló egészséges és közösségbe 

felvehető  

A kollégium a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a napi háromszori étkezést, 

melyet kötelező igénybe venni (hétfő reggelitől péntek ebédig). Intézményünk természetesen 

figyelembe veszi az orvosi igazolással alátámasztott speciális étkezési igényeket. 

 Az étkezési díj ügyintézése az iskola gazdasági irodájában történik, mely főépület emeletén 

jobbra található. A jelenleg érvényes étkezési térítési díjak a 2019/2020-as tanévben: 

 

Reggeli   235,- Ft         Ebéd       385,- Ft         Vacsora   280,- Ft    Összesen  900,- Ft 

 

 

http://szbi.hu/balatonfured/
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Az 50%-os étkezési díjkedvezményre az a tanuló jogosult, akinél a jogszabályban 

meghatározott feltételek valamelyike fennáll, melyet érvényes határozattal igazolni tud. 

 három és több gyermekes családban nevelkedő gyermek (MÁK igazolás)  

 a tanuló tartósan beteg gyermek (orvosi igazolás) 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (önkormányzati határozat) 

A kollégiumi beköltözés feltétele a szeptemberi térítési díj befizetését igazoló dokumentum. 

A befizetés ideje: 2019.szeptember 01. 140 0- 180 0  óra.  A térítési díj befizetésével 

kapcsolatban a következő elérhetőségeken kérhetnek további információt: 

gazdasagi.balatonfured@szbi.hu     

penztar.balatonfured@szbi.hu 

 

A kollégista köteles a beköltözést követő 30 napon belül a kollégium címét (8230 

Balatonfüred, Hősök tere 1.) tartózkodási helyként bejelenteni a hatósági nyilvántartásba, 

illetve a kollégiumi tagság megszűnésekor onnan kijelenteni.  

Nem nagykorú diák esetében ez a kötelezettség a szülőt/ gondviselőt terheli. 

A szülő és a kollégiumba jelentkező diák tudomásul veszi, hogy a tanulók érdekében az 

oktatási intézmény fenntartója által telepített kamerarendszer üzemel az iskola/ kollégium 

területén. 

További információk és ajánlások  

Kollégiumunk biztosít paplant, párnát ugyanakkor az ágyneműhuzatot, lepedőt és az ágy 

letakarására szolgáló plédet, törölközőt a diáknak kell magával hoznia. Kérjük, hogy a 

szobák, tanulók általi takarításához biztosítsák a szemeteszsákot, nem mérgező hatású 

tisztítószert (mosogatószer), takarítóeszközöket. 

Továbbá névvel ellátott, nagyméretű műanyag tároló doboz beszerzését is javasoljuk az 

élelem hűtőszekrényben való higiénikus tárolásához. 

 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos kérdésekre a 

petesne.sz.rita@szbi.hu email címre küldött levelükre 

Petesné Szabó Rita kollégiumvezető válaszol. 

       

Balatonfüred, 2019. 08. 07.  

Petesné Szabó Rita 

Igazgatóhelyettes-kollégiumvezető 
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