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KOLLÉGIUMI 

HÁZIREND 

  

   

A házirend jogforrás. Az intézményi életünk tanulókra, kollégistákra vonatkozó szabályainak 

alapdokumentuma, amely vonatkozik a teljes iskolai, kollégiumi életre (beleértve az iskolába, 

kollégiumba érkezéstől az onnan való távozásig az iskolai, kollégiumi élet különböző 

helyszínei közötti közlekedést is), valamint az iskola, kollégium területén kívüli iskolai 

rendezvényekre. 

Előírásai a tanulóra, a kollégistára, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a 

szülőre (gondviselőre), aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, teljesít 

kötelezettségeket, kötelező érvényű. 

Ismerete és megtartása a kollégiumi közösségéhez való tartozás feltétele. 

 

I. A TANULÓINK JOGAI ÉS A JOGOK GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI 

Kollégista diákjainknak jogaikat felelősséggel, kötelességeik teljesítésével összhangban kell 

gyakorolniuk. Ennek érdekében szükséges együttműködniük a nevelőikkel és a kollégium 

dolgozóival, és a diákközösség érdekében az együttélés általánosan elvárható szabályait és 

a közízlés által elfogadott normákat is be kell tartaniuk. 

 

1. A kollégiumban lakhatás feltételei, eltávozások, hiányzások 

 A kollégiumi ellátás igénybevételére és a kollégiumba történő belépésre az a tanulói 

jogviszonnyal rendelkező középiskolai (kivételesen alsó fokú iskolai) diák jogosult, aki 

beiratkozott, és rendelkezik az intézmény eredeti körbélyegzőjével ellátott és a 

kollégiumért felelős igazgatóhelyettes által aláírt igazolással. 

 A kollégium az egész tanév folyamán, hétvégén és munkaszüneti napokon is nyitva 

tart a rendeletben meghatározott tanév rendje szerint. 

 A kollégiumba történő beérkezés és a helyek elfoglalása a felvételi értesítőben 

rögzítettek alapján, és a hivatalosan kijelölt beiratkozás megtörténte után lehetséges. 

 A kollégiumot a tanuló indokolt esetben a nevelőtanár engedélyével hagyhatja el, hét 

közben 1800 – és 2020 óra között. Indokolt esetben a nevelőtanár által kiállított 

eltávozási engedéllyel meghosszabbítható, amely tartalmazza a kilépés időpontját és 

várható beérkezést, valamint a távozás okát. Eltávozási engedély nagykorú tanuló 

esetén, nagyon indokolt esetben éjfélig adható. 24 órától a kollégium főbejárata zárva 
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van, a később érkező tanulók a portaszolgálat és az ügyeletes nevelő engedélyével 

léphetnek be a kollégiumba. 

 Hétvégén, tanítás nélküli munkanapokon a tanulóknak haza kell utazniuk. Hétvégi 

kollégiumi benttartózkodás kiskorú tanuló esetében kizárólag nagyon alapos 

indokkal, szerdai napig beadott szülői kérelem alapján, a kollégiumért felelős 

igazgatóhelyettes engedélyével lehetséges. Nagykorúak személyesen kérhetnek 

engedélyt erre csoportvezető nevelőtanáruktól. A hétvégi kollégiumban tartózkodási 

kérelmek beadásának határideje esetükben csütörtökönként 20 óra. 

Ennek elmulasztása esetén, váratlan helyzetben, a kollégiumért felelős 

igazgatóhelyettes engedélyezheti a rendkívüli bentmaradást. 

 A tanév rendjében meghatározott szünetek előtti napon a szintek elhagyása 800 órakor 

történik, az eltávozás végső időpontja 1500 óra. A szünet utolsó napján a beköltözés 

1500 órától lehetséges. 

 A tanulónak joga, hogy részt vegyen a diákkörök, érdeklődési körök munkájában és 

kezdeményezze ezek létrehozását. (A diákkör jogosult – 12 fő esetén – 

helyiséghasználatra, támogatásra, diákönkormányzat munkájába való 

bekapcsolódásra.) 

 A tanulónak joga van kérdést intézni a DÖK-ön keresztül az intézmény vezetőihez és 

pedagógusaihoz, és arra érdemi választ kapni 30 napon belül. 

 Tanulmányi munkájához segítséget vehet igénybe (korrepetálás, szakkörök, 

pályázatok, tanulmányi versenyek stb.). 

 Egy kollégiumi csoport a tanulók nagyobb közösségének minősül, így véleményezési 

jogkörrel rendelkezik. Joga van megválasztani azokat a kollégistákat, akik a csoportot 

képviselik a diákönkormányzatban, és ahol a közösség érdekeit szolgáló javaslatokat 

tehetnek. 

2. A magánlakáshoz való jog 

 A kollégistának joga van saját személyes tere, intim szférája védelméhez, ezért neki 

és a nevelőknek is jogában áll megkövetelni társaitól a szociális távolság betartását. 

 A kollégista diák jogában áll a csoporton belül szobát, ágyat, szekrényt, továbbá 

szobatársakat választani. Az ezzel kapcsolatos igényeket a csoportvezető 

nevelőtanárral kell egyeztetni, aki a lehetőségeket és a nevelés szempontjait 

mérlegelve dönt. A szintek közötti szobacsere a kollégiumért felelős igazgatóhelyettes 

engedélye, illetve utasítása alapján történik. 

 A hálószobák a kollégiumi élet és nevelés színterei, valamint a benne lakók 

magánéletének is helyszínei, ezért mindenkinek fokozatosan kell odafigyelnie a 

szobákon belül egymásra, a személyi tulajdon védelmére, és a többiek jogait nem 

sértő, egyéni életvitel tiszteletben tartására. 

 A szobába a csoporton belül bárki beléphet, illetve szabadon bent tartózkodhat, akinek 

ottlétével a szoba minden lakója egyetért. 

 A szobákban az éjszakai pihenő alatt csak a szoba lakói tartózkodhatnak.  

 A szobába jogosult belépni, ellenőrizni, és szükség esetén intézkedni a csoportvezető 

nevelőtanár, a hivatalosan megbízott helyettese, illetve az ügyeleti szolgálatot ellátó 

nevelőtanár, valamint a kollégiumért felelős igazgatóhelyettes. 

 A lakószinten másik csoport diákja csak a csoportvezető nevelőtanár és a saját 

nevelőtanár engedélyével tartózkodhat. 

 A nemek szerint külön működő helyiségeket csak azonos neműek használhatják. 
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3. Vallási, lelkiismereti jogok érvényesítése 

 A kollégium világnézetileg semleges, illetve elkötelezetlen, vagyis a kollégiumban 

egyenrangúnak ismerünk el minden világnézetet, vallási felekezetet, mely a Magyar 

Köztársaság alkotmányával nem ellentétes. 

 Mindenkinek joga van saját vallásának, lelkiismereti meggyőződésének, 

világnézetének megfelelő tevékenység gyakorlására. Ilyen irányú nézeteinek 

megvallására nem kényszeríthető. Vallásának gyakorlásával nem zavarhatja mások 

személyes jogainak érvényesülését, nem állhat szemben e joggyakorlás a kollégium 

egyik közösségével sem, továbbá az e házirendben meghatározottakkal. 

4. Etnikai, nemzetiségi jogok 

 A kollégistáknak joguk van etnikai és/vagy nemzetiségi kisebbséghez tartozásukhoz 

ragaszkodni, és azt kifejezni, ha az nem áll ellentétben a házirenddel és mások jogait 

nem sérti. 

 Identitásuk megőrzéséhez igénybe vehetnek nevelői segítséget, a könyvtárat, és a 

kollégium információs és kommunikációs rendszerét a házirend szerint. 

5. A tanuló távolmaradása és annak igazolása 

A hiányzás indoklása: 

 A tanuló köteles részt venni a kollégiumi tematikus- és csoportfoglalkozásokon, és a 

választott foglalkozásokon, valamint a kollégium hivatalos rendezvényein. 

 A tanulóknak betegség miatti iskolai, kollégiumi hiányzásaikról orvosi igazolást kell 

bemutatniuk, melynek fénymásolata a tanévfolyamán az irodában megőrzendő. 

 A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell, ennek ellenőrzése a 

csoportvezető nevelőtanár feladata. 

A távolmaradási engedély: 

 A szülő – nevelőtanár és a tanuló számára – előre tudott esemény miatt írásban 

előzetes távolmaradási kérelmet írhat. 

 Szilencium alatt a kollégium területe csak a portán felmutatott írásos nevelőtanári vagy 

vezetői engedéllyel hagyható el. 

 Hétvégi eltávozásról való, a házirendben foglaltaktól eltérő beérkezésről a szülő 

köteles telefonon értesíteni az aktuálisan a kollégiumban tartózkodó ügyeletes 

nevelőtanárt, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a portán keresztül üzenetet hagyni 

számára. 

 Fentiek elmulasztása igazolatlan kollégiumi hiányzásnak minősül. 

 Az igazolatlan hiányzás súlyos vétség, ismételt igazolatlan mulasztás esetén 

fegyelmező eljárást kell indítani. 

530 – 800 Ébredés, az iskolai elfoglaltságtól függően. Kivételt képeznek a hétvégi 

és ünnepnapok. 

530 – 730 Tisztálkodás, ágyazás, reggelizés, illetve indulás az iskolába. 
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6. Kollégiumunk napirendje 

 Keddi napokon tematikus foglalkozások, csütörtöki napokon a csoportfoglalkozások 

kerülnek megtartásra. 

 2020 óra után a kollégiumból a kilépés nem engedélyezett.  

 A foglalkozásokon túl biztosított szabadidőt a nevelőtanár engedélyével a kollégiumon 

kívül is eltöltheti a tanuló, de viselkedésével a kollégium hírnevét nem csorbíthatja. 

 A kollégiumban délelőtt 900 – 1200 óra közötti, délután 1500 – 1800 óra közötti időszakban 

– a kollégiumi hagyományoknak megfelelően - a szilencium időszaka van, amely a 9.-

12. évfolyamosok számára kötelező, és a nevelők által ellenőrzött a részvétel. Az 

érettségi utáni képzésben részt vevő, nagykorú tanulók a szilenciumi részvétel alól 

felmentést kérhetnek a kollégiumért felelős igazgatóhelyettestől. 

 A szilencium időszakában a kollégium, illetve a társak nyugalmát hangos 

tevékenységgel, zenével, kiabálással stb. zavarni nem szabad. 

 A szilencium időszakában a csoportvezető nevelőtanár tanulószobai tanulásra, illetve 

egyéni tanulásra, valamint korrepetálásra kötelezi azokat, akiknek tanulmányi 

eredménye elmarad az elvárásoktól. 

 A szilencium időszaka elsősorban az elmélyült tanulást elősegítő foglalkozás, de ez az 

idő alkalmas csendes pihenésre, az egyéni világnézet szerinti elmélyült meditálásra, 

és minden egyéb csendben végezhető hasznos tevékenységre is. 

 A szilencium ideje alatt mindenkinek a csoport számára előírt helyiségben kell 

tartózkodnia. A kollégiumból kimenni ebben az idősávban csak különösen indokolt 

esetben, csoportvezető nevelőtanári engedéllyel szabad, például iskolai elfoglaltság, külön 

óra, edzés. 

800 – 1200 Felkészülési időszak azok számára, akik délután mennek iskolába, illetve 

szabadfoglalkozás azoknak, akiknek iskolai szünnapja van. 

1200 – 1500 Ebédidő, szabadidő. 

1500 – 1800 Szilencium idősávja: a kollégiumban 1600 – 1800 óra között a teljes csend 

betartása kötelező. Az számítógépterem ilyenkor csak tanulás céljából 

vehető igénybe. 

  

1800 – 1900 Vacsora 

1800 – 2030 Szabadon választott foglakozások a kollégium területén. Nevelőtanárok 

által vezetett csoporttevékenységek, tematikus foglalkozások, 

csoportgyűlések, érdeklődési körök, szakkörök, klubélet, könyvtár, sport 

stb. 

2100 – 2200 Lefekvési előkészületek (tisztálkodás, ágyvetés). A kollégium minden 

lakója 2020-tól köteles a saját csoportjánál, az üvegajtón belül tartózkodni. 

2200 – 600 Villanyoltás a szobákban, éjszakai pihenés. Villanyoltás után tanulás csak 

a tanulószobában engedélyezhető. A 2200 – 600 óráig terjedő időszakban 

a hálószobákban biztosítani kell a csendes, nyugalmas pihenés, alvás 

feltételeit, lámpát gyújtani, hangoskodni nem szabad. 
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7. Látogatók fogadása 

 A kollégisták a szilenciumi időn és a kötelező foglalkozásokon kívül látogatókat 

fogadhatnak a magasföldszinti aulában. Ügyeleti időben a látogatók, idegenek kíséret 

nélkül a kollégium szintjein nem tartózkodhatnak. 

 A látogatók a kollégium más részeibe nem léphetnek be, részükre szükség szerint a 

magasföldszinti mosdó használatát biztosítja a portás. Adott esetben kivételt képeznek 

a kollégisták közeli hozzátartozói, nevezetesen a szülő, nagyszülő, testvér, akik a 

csoportvezető nevelőtanár tudtával és engedélyével, a tanuló kíséretével beléphetnek 

a kollégium tanulók által használt helyiségeibe. 

 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

kollégiummal: személyazonosságuk igazolásával, a személyi adatok portán történő 

rögzítése, naplózás után a portai szolgálat értesíti a nevelőt, illetve az irodát, így 

felügyelet mellett lehetséges a kollégiumban tartózkodni. 

 A kollégiumban 24 órás portaügyelet működik, amelyet elektromos beléptető rendszer 

segít. 

8. Csoportbeosztás szabályai 

 Lehetőleg azonos iskola tanulói kerüljenek egy csoportba. 

 Csoporton belül is igyekezni kell az azonos korú, elfoglaltságú kollégisták egy 

szobában való elhelyezésére. 

 Lehetőleg felmenő rendszert kell biztosítani - ugyanazon tanárhoz, ugyanabba a 

csoportba kerüljenek vissza a tanulók a következő tanévben. 

II. A Kollégisták kötelességei 

 Minden tanuló alapvető kötelessége a tanulás. 

 Minden kollégista köteles részt venni a tanév elején, illetve a belépéskor tűz-, és 

balesetvédelmi tájékoztatáson, házirend és egyéb szabályzatok ismertetésén, 

melynek megtörténtét, illetve tudomásulvételét aláírásával igazolja, adott helyzetben 

betartja illetve alkalmazza. 

 A kollégiumban beléptetőrendszer működik. A kollégisták kötelesek a 

belépőkártyájukat minden ki- és belépésnél használni. Az elvesztett, megrongálódott 

belépőkártya cseréjét haladéktalanul kérni kell, annak árát meg kell téríteni. 

 

Az együttélésre vonatkozó alapkötelességek: 

 

 A kollégista köteles tiszteletben tartani társai magánlakáshoz való jogát. Ezt a jogot 

sem fizikálisan, sem verbálisan nem sértheti. Ezen kötelezettség hatálya alá tartozik 

mások szóbeli bántalmazásának, társa rovására viccelődésnek, kellemetlen 

szituációba hozásának és indokolatlan érintésének szigorú tilalma is. 

 A kollégisták kötelesek tiszteletben tartani egymás személyes terét, magatartásukkal, 

tevékenységükkel nem léphetik át az intim szféra határait. 

 A kollégium szellemi és tárgyi vagyonát, eszköz és feltételrendszerét mindenki köteles 

rendeltetésnek megfelelően használni. 

 A diák által használt szobának és berendezésének átvételkori állapotát meg kell tartani, 

ez vonatkozik a bútorzat elrendezésére is.  
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  A szándékos károkozás mindennemű anyagi konzekvenciáit teljes körűen vállalnia kell 

a károkozónak. A károkozónak a kárt meg kell térítenie, vagy az eredeti állapotot vissza 

kell állítania. 

 Fenti alapkötelezettségek megsértésének, 

valamint bármilyen sérülés, betegség,  balesetveszélyes, vagy rendkívüli helyzet 

észlelésének esetén a kollégista – társai védelme érdekében – köteles 

haladéktalanul jelentenie ezt a legközelebb elérhető nevelőnek, majd a 

későbbiekben csoportvezető nevelőjének is. 

 Az alapkötelezettségek be nem tartása a kollégiumi jogviszony megszüntetését 

vonhatja maga után, 

mivel súlyosan sérti a többi fiatal biztonsághoz és kollégiumi lakhatáshoz való jogát. 

  

További kötelességek: 

 

 A lakószobákon kívül, kiemelten a kollégium közös használatú helyiségeiben, 

felsőruházat viselése kötelező. Általánosságban véve a kollégista köteles a jó ízlés 

által diktált korlátokat a kollégium egész területén betartani. 

 Valamennyi kollégista kötelessége megjelenésével, viselkedésével a kollégium jó hírét 

megőrizni, az intézményen kívül is. 

 A kollégiumi ünnepek közül a kollégium szintű tanévnyitón és a félévi értékelő diák-

önkormányzati közgyűlésen a megjelenés kötelező, ünnepélyes, alkalomhoz illő 

öltözetben. 

 

III. Értékek, használati eszközök behozatala és védelme: 

 A szobák ajtaját zárni kell, ha abban már diák nem tartózkodik. A diákok használati 

tárgyainak és értékeinek védelmében ez az egészen rövid idejű szobaelhagyások 

tartamára is vonatkozik. 

 A kollégiumba értéktárgyat: drága ékszert, órát, műtárgyat, informatikai vagy 

telekommunikációs, valamint hanglejátszó eszközt és egyéb nagy értékű műszaki 

tárgyat, és nagy összegű, készpénzt behozni tilos. 

Kivételt képez ez alól a csoportvezető vagy a kollégium vezetője által indokoltan 

engedélyezett, megfelelően elzárt vagy rövid időre megőrzésre leadott érték(tárgy). 

 A tanulást segítő nagyobb értékű eszközök (pl. számítógép, hangszer stb.) 

kollégiumba behozatala a kollégiumért felelős igazgatóhelyettes előzetes engedélye 

alapján lehetséges, a típus, gyártási szám megjelölésével és szülő által aláírt 

felelősségvállalási nyilatkozattal. 

IV. A kollégium helyiségeinek használata 

1. Lakószintek használata: 

 A kollégiumi csoportvezető nevelőtanár irányításával – az épület egy-egy félemeletét 

– rendeltetésszerűen egy-egy csoport használja. 

 A fél szinthez tartozó vizesblokkokat, mosdót, zuhanyzót, mellékhelyiségeket, 

szobákat, a hűtőgépeket kizárólag a csoport, illetve tagjai használhatják. 
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 Minden csoportnak rendelkezésre áll egy közös helyiség, melyet szilenciumidőben 

kizárólag tanulószobaként, egyéb időben pedig a csoportvezető nevelőtanár döntése 

szerint közös társalgóként kollégiumi foglalkozás tartására, csoport klubhelyiségként, 

TV nézés céljából stb. lehet használni. 

 A csoport területére a csoport tagjain kívül csak a kollégium dolgozói léphetnek be. 

 A csoportvezető nevelőtanár joga, hogy kizárólag a nevelői szobában vagy a 

tanulószobában, az utóbbiban kizárólag tanulás, korrepetálás céljából csoporton kívüli 

diákokat engedjen be. Ez esetben egyeztetni kell a külső diák csoportvezetőjével és a 

felügyeletről ez alatt az időtartam alatt a fogadó tanár gondoskodik. 

2. Lakószobák használata: 

 A szobák átrendezése, a szobabútorok elmozdítása csak a csoportvezető 

engedélyével lehetséges. A menekülési útvonalak és a tűzvédelmi terek (ablak előtti 

terület) eltorlaszolása szigorúan tilos. 

 A lakószobában, tűzveszély miatt, elektromos hőfejlesztő berendezéseket (úgymint: 

olajradiátor, vasaló, hajsütő- és vasaló készülék, vízforraló, kenyérpirító, 

szendvicssütő, illetve bármilyen más berendezés, mely hőt fejleszt illetve tüzet 

okozhat) a kollégiumba behozni, ott használni tilos. 

 A lakószobákban minden diák köteles a számára kijelölt tárgyakat és eszközöket 

rendeltetésszerűen használni és az egész szoba állagmegóvásáról gondoskodni. 

 A lakószobát távozáskor kulccsal be kell zárni és a kulcsot a portán leadni. Az 

elvesztett kulcs árát a diákok kötelesek megtéríteni. 

 A lakószobák tisztántartása, takarítása, a keletkező hulladék eltávolítása a szobában 

lakók együttes feladata a szorgalmi időszak alatt. Heti egy, a csoportvezető tanár által 

kijelölt nap a takarítás napja. A tanuló köteles lakószobáját és szekrényét minden héten 

kitakarítani, a nevelőtanár köteles ezt ellenőrizni. A szobák rendjének értékelése hét 

közben naponta megtörténik. A nem megfelelőnek minősített, vagy elmaradt takarítást 

még aznap pótolni kell. 

 Romlandó élelmiszert a szobákban tárolni tilos. Ezeket a számukra kijelölt 

hűtőszekrényekben helyezhetik el a diákok.  

 Mosatlan edény tárolása mind a lakószobákban, mind az egyéb diákok által használt 

helységekben tilos. Az így talált edényeket a nevelők összegyűjtik. 

 A lakószobák díszítésével, dekorációjával kapcsolatos kérdésekben a szoba lakóinak 

kell megállapodásra jutni, a díszítésre, dekorációra csak az egészséges közízlésnek 

megfelelő tárgyakat, és eszközöket szabad használni, a dekoráció nem vezethet a 

szoba állagának romlásához. 

 Az ágyneműt minden tanuló köteles napközben az ágyneműtartójában tartani. Az 

ágyat ágytakaróval kell lefedni. 

3. A kollégium közös helyiségeinek használata 

 A kollégisták megkülönböztetés nélkül jogosultak a kollégium közös helyiségeinek, az 

abban elhelyezett eszközöknek, berendezéseknek a használatára, egyben kötelesek 

rendeltetésszerű használatra és az állagmegőrzésre. 

 A kollégiumi étkeztetés az iskola épületében kialakított étkezdében történik. Az egyes 

étkezéseket a diákok egyéni döntés szerint szabadon vehetik igénybe, az alábbi 

időbeosztás szerint: 
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hétfőtől- csütörtökig 

Reggeli              600 –  730 

Ebéd                1200 – 1530 

Pénteken         1200 – 1530  

Vacsora           1800 – 1900 

  

 Az étkezőből indokolt esetben az étel saját eszközök felhasználásával elhozható, és a 

csoport számára kijelölt teakonyhában elfogyasztható. 

4. A kollégium sportlétesítményeinek használata 

 A tanulóknak joga, hogy a mindennapi testedzés számukra biztosítva legyen. 

 A tornaterem és kondicionálóterem nevelőtanári felügyelet mellett használható. 

Belépni csak tiszta sportcipőben szabad. 

 Az időbeosztást minden tanév elején nyilvánosságra hozzuk. 

5. Információs és kommunikációs rendszer használata 

 A kollégistának jogában áll igénybe venni az informatikai kabinetben (Internet-labor) 

elhelyezett információtechnológiai és kommunikációs eszközöket, ahol egyéni 

tanulásra, internetezésre, e-mail küldésére és fogadására is van lehetőség 

térítésmentesen, a sulinet hálózaton keresztül. 

 Az Internet terem hétfőtől csütörtökig nyitvatartási időben elérhető a diákok számára. 

V. A kollégiumi diákközösségek, a diákönkormányzat 

 A kollégiumi diákság nagyobb közösségének minősül a kollégium – jogszerűen 

megválasztott és működő – diákönkormányzata, illetve a nevelőtanárok által vezetett 

diákcsoportok, szakkörök, érdeklődési körök. 

 A kollégiumi diákság nagyobb közösségi tevékenységükhöz a kollégium helyiségeit, 

berendezéseit, eszközeit térítésmentesen használhatják. 

 A kollégium diákönkormányzata kidolgozza saját működési rendjét, melyet a 

nevelőtestület hagy jóvá. 

 A diákönkormányzat, a diákok nagyobb közössége a programjaihoz reálisan tervezett 

költségvetést készít, és nyújthat be, melyet az intézményvezető hagy jóvá. 

 Szabálytalan vagy rendeltetésszerű felhasználástól eltérő gazdálkodás esetén a 

támogatást az intézményvezető részben, vagy egészben megvonja. 

 A diákönkormányzat e rend szerint működik, melytől el nem térhet. 

 A diákönkormányzat diák-média ügyekben kezdeményezőként léphet fel. Diákújságot, 

kollégiumi rádiót működtethet a jogi, technikai lehetőségek függvényében. 

VI. Az egészségre káros anyagokra vonatkozó szabályok 

  

 Az intézmény egész területén (azaz mind az épületben és annak közvetlen 

környezetében) dohányozni TILOS! (A nemdohányzók védelméről és dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény) 
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 Kiskorú tanuló csak szervezett kollégiumi, iskolai rendezvények keretében látogathat 

vendéglátó-ipari egységet. 

 Alkoholt, illetve alkohol tartalmú italt a kollégista nem tarthat magánál zárt 

kiszerelésben sem. 

 Egyéb egészségre káros anyagok észlelése esetén az észlelő köteles azt jelenteni az 

ügyeletes nevelő tanárnak, aki az anyagot megvizsgálva írásos feljegyzést, javaslatot 

készít a kollégiumért felelős igazgatóhelyettes számára. 

 A hatályos jogszabályok, rendeletek és hatóságok által annak minősített egészségre 

káros anyagok tartása, fogyasztása és terjesztése szigorúan tilos! 

 Megváltozott tudatállapotban a kollégiumba még nagykorú tanuló sem léphet be.  

VII. Teendők betegség esetén 

 Betegség, illetve rosszullét észlelését azonnal jelenteni kell a nevelőnek. 

 Elsősegélyre szoruló, illetve fertőző beteget a szakellátásig el kell különíteni. 

 A betegállományban lévő – iskolalátogatás alól orvos által írásban felmentett – tanuló 

nem tartózkodhat a kollégiumban, a gondviselő értesítését követően mielőbb haza kell 

utaznia. 

 Amennyiben a tanuló betegség vagy családi ok miatt a kollégiumba nem érkezik 

vissza, a csoportvezető nevelőtanárát, hiányzás esetén a megbízott helyettesét erről 

telefonon értesíteni köteles. 

VIII. Dicséret, jutalmazás elvei 

   A dicséret a nevelőtanár, csoportvezető, kollégiumért felelős igazgatóhelyettes, 

intézményvezető, nevelőtestület elégedettsége, elismerése, öröme, helyeslő véleménye 

arról, amit a tanuló tesz. 

   Erősíteni kell a tanulókban, tanulói közösségükben azt a meggyőződést, hogy érdemes 

helyesen cselekedni. 

   Jutalmazni az átlagon felüli teljesítményt, a huzamosabb időn át való kiváló 

kötelességteljesítést lehet. 

   A jutalmazásnak arányban kell állnia azzal az erőfeszítéssel, ami a tanuló teljesítménye 

mögött van. 

 

 

IX. A fegyelmező intézkedések elvei 

 A fegyelmezés elsőrendű célja azt a felismerést kialakítani, hogy a tanuló felelős 

tetteiért, melyek következményei kihatnak másokra és visszaszármaznak reá. 

 Nevelési célkitűzésünk a fegyelmezetlenségeket elsősorban megelőzni, és csak 

indokolt esetben büntetni. Ezért a fegyelmezést mindig megelőzi a szóbeli 

figyelmeztetés, írásbeli intés, magatartási szabályok előírása. 

 A tanulói kötelességek sorozatos megszegése azonban fegyelmező intézkedést von 

maga után. Ennek mértéke és módja olyan legyen, hogy az a diákközösségre is hatást 

gyakoroljon. 

 A fegyelmező intézkedések mellett célként kell kitűzni, hogy a tanuló azzal az érzéssel 

lakjon kollégiumunkban: ha kifogástalanul viselkedik, ismét kiérdemelheti a 

nevelőtanárok teljes megelégedését, sőt bizalmát is. 
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 Ha a tanuló magatartásával a kollégium hírnevének kárt okoz, illetve súlyosan 

elítélendő a cselekménye, úgy a kollégiumon kívüli vétségért is felelősségre vonható. 

 A házirend rendkívül súlyos megsértése esetén, valamint az egyénre és/vagy a 

közösségre különösen veszélyes magatartás, illetve cselekmény esetén fegyelmező 

intézkedést kell foganatosítani, illetve szükség esetén fegyelmi eljárást kell 

kezdeményezni. 

 A fegyelmi eljárást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni. 

 

A fegyelmező intézkedések során és a fegyelmi büntetés - mint nevelési eszköz - 

alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait, és be kell tartani a 

fokozatosság elvét. A büntetés nem lehet sem megtorló, sem megalázó. 

 

Enyhébb fegyelmi vétségek esetén a büntetés formái, a fokozatosság elvét betartva: 

 

ˇ        nevelőtanári szóbeli/írásbeli figyelmeztetés, 

ˇ        kimenő vagy egyéb kedvezmény, lehetőség megvonása 

ˇ        kollégiumért felelős igazgatóhelyettesi figyelmeztetés, intés 

ˇ        fegyelmi eljárás 

 

Súlyos fegyelmi vétségnek számít a kollégiumban, ezért a kollégiumi tagsági jogviszonnyal 

rendelkező diákok és a kollégium minden dolgozója részéről azonnali jelentési 

kötelezettséggel bír: 

 

o a diáktársak alapvető jogainak, beleértve a kollégiumi tagsági jogviszonnyal 

kapcsolatos alapvető jogokat is, megsértése vagy korlátozása; 

o kábító hatású szer birtoklása, terjesztése, fogyasztása, mások rábírása e 

szerek fogyasztására; 

o kollégiumba érkezés alkohol/kábító hatású szer befolyása alatt, ilyen ital, szer 

behozása a kollégium épületébe; 

o egészségre káros anyagok tiltás ellenére való tartása, fogyasztása, kínálása; 

o robbanásveszélyes anyag, lőszer, fegyver, fegyvernek használható vagy 

egyéb, testi sértés okozására kifejezetten alkalmas tárgy behozása a 

kollégiumba; 

o a dohányzás – az intézmény egész területén; 

o mások egészségének, testi épségének szándékos vagy felelőtlen 

magatartással való veszélyeztetése; 

o a másik tanuló bántalmazása, megalázása, fizikai-lelki sanyargatása, szóbeli 

vagy fizikai agresszió, fenyegető magatartás; 

o bárki sérelmére elkövetett jogtalan eltulajdonítás, lopás, beleértve a talált 

tárgyakat is; 

o szándékos rongálás; 

o bármilyen balesetveszélyes vagy bárki testi épségét fenyegető helyzet 

kialakítása; 

o ezen események észlelésekor a jelentési kötelezettség elmulasztása; 

o a kollégium vezetőségének, tanárainak, egyéb dolgozóinak megalázása, 

megsértése; 
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o tanulói kötelezettségek, a házirend egyéb pontjainak és a napirend sorozatos 

megszegése, kiemelten a sorozatos, indokolatlan késések, valamint a 

(személyes és helyiségekre vonatkozó) higiénés szabályok megsértése 

Fenti súlyos jogsértések az első előfordulásuk során azonnali szülői értesítést és 

 fegyelmező büntetést vagy fegyelmi eljárást vonnak maguk után. Ennek formái: 

ˇ        igazgatóhelyettesi illetve igazgatói megrovás, 

ˇ        kollégiumi tagsági jogviszony felfüggesztése, 

ˇ        kollégiumi tagsági jogviszony megszüntetése. 

 

X. Egyéb 

      A kollégium nevelői és lakói az üzemeltetési problémákat (zár, vízcsap, villany, 

bútorzat, felszerelés stb.) a portán erre rendszeresített füzetbe való beírással jelezhetik 

a kollégium gondnoka felé. 

       Ágyneműcsere háromhetente van. A nevelőtanárok a szennyes ágynemű 

begyűjtéséről gondoskodnak, leadják a raktárba és felveszik a tiszta ágyneműt a csoport 

tagjai számára, majd a szinten kiosztják azt. Szennyes ágynemű az emeleten nem 

maradhat! 

XI. Adminisztratív ügyek intézése 

      A kollégium lakói minden hivatalos ügy intézésével (például beiratkozás, kérelmezés, 

leszerelés stb.) a kollégium vezetőségéhez – kollégiumért felelős igazgatóhelyetteshez 

- fordulhatnak, rendkívüli esetben pedig az intézmény igazgatójához. 

 A kollégium telefonszáma: (1) 420-7805,  

 emailcíme: kollegium@wm-iskola.hu 

 

Budapest, 2022.június 30. 

 


