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I. 

Preambulum 

 

A Kollégium a Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégi-

uma keretein belül működik, nem önálló intézményként. A kollégiumi házirendje állapítja 

meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a kollégium munkarend-

jével kapcsolatos szabályokat. 

A házirend szabályainak megtartása az intézmény minden tanulójára, dolgozójára kötelező. 

1. A házirend célja: 

 hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a 

köznevelési törvényben, a miniszteri rendeletben és az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában rögzített diákjogok és kötelességek érvényesítését, mi-

szerint nyugodt és szervezett együttélést, közösségi munkát, tanulást és pihenést 

biztosítson a kollégisták számára. 

2. A házirend feladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. (XII.29.) törvény 25. § (2) bekezdése 

szerint: „Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, to-

vábbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a ta-

nulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának 

módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait.” 

A házirend legfontosabb feladata tehát azoknak a szabályoknak a meghatározása, 

amelyek biztosítják: 

 az intézmény törvényes működését a közösen elfogadott normák megtartásával, 

 a közösség életének szervezését, 

 az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását, 

 a nevelőmunka maradéktalan ellátását. 

 Tartalmazza továbbá azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biz-

tosított az egyéni és kollektív jogok érvényesülése. 

3. A házirend jogszabályi alapjai: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. (XII.29.) törvény 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

 A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 

9.) EMMI rendelet és 

 A Szolnok Szolgáltatás SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiumá-

nak Szervezeti és Működési Szabályzata. 
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4. A házirend hatálya: 

4.1. Személyi hatály 

Ez a házirend vonatkozik minden tanulóra, pedagógusra, az intézmény minden alkal-

mazottjára és a tanuló törvényes képviselőjére (szülő, gondviselő). 

4.2. Területi hatály 

A házirend előírásai az intézmény területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, a 

kollégiumi életre - beleértve a kollégiumba érkezéstől az onnan való távozásig a kollé-

giumi élet különböző helyszínei közötti közlekedést is - valamint a kollégium területén 

kívüli, a kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

kollégiumon kívüli rendezvényekre terjednek ki. 

II. 

A tanulók jogai 

1. A tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék, napirendjét 

életkorának, fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

2. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 

kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

3. A kollégium tiszteletben tartja a tanuló személyiségi jogait, így különösen személyiségé-

nek szabad kibontakoztatásához való, valamint önrendelkezési jogát, cselekvési szabad-

ságát. E jogainak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat a saját jogaik érvényesíté-

sében. Nem veszélyeztetheti a saját és társai, a kollégium alkalmazottai egészségét, testi 

épségét, és az intézmény biztonságos működését. 

4. A tanuló joga, hogy térítésmentesen igénybe vegye és az előírásoknak megfelelően hasz-

nálja a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket és az intézmény létesítményeit. 

5. Joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztatást 

kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

6. Részt vegyen a diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását. 

7. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kér-

désről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét érintő kérdésekről. 

8. Joga, hogy vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti - etnikai hovatartozását tisztelet-

ben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba. 

9. A kollégiumban a tanuló levelezéshez és lakhatáshoz való jogait is tiszteletben kell tartani 

feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát. 

10. Joga, hogy személyesen, vagy képviselője útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában. 

11. A tanulói jogok, kötelezettségek érvényesítésének konkrét formáit a tagintézmények napi-

rendje tartalmazza. 

12. A tanuló joga, hogy részt vegyen a számára szervezett kötelező és a kötelezően választott 

foglalkozásokon. 
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13. A kollégiumban a tanulók a következő tanulói közösségek munkájában vehetnek részt: 

 diákönkormányzat 

 csoportközösség 

 diákkör, szakkör, érdeklődési kör 

 művészeti csoport 

 programok 

14. A szülői szervezet a tanulók nagyobb csoportját, közösségét érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a Szolnok Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája 

és Kollégiumának intézményvezetőjétől. Az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor a szü-

lői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

III. 

A tanulók kötelességei 

1. A kollégisták általános kötelességei: 

1.1. Napi tevékenységüket tagintézményi keretek között úgy szervezzék, hogy azzal táv-

lati céljaikat szolgálják, s megfeleljenek a szüleik által megfogalmazott elvárások-

nak. Ellenkező tapasztalatok esetén a nevelőtanárok kötelesek figyelmeztetéssel élni, 

és erről a szülőket is tájékoztatni. 

1.2. Kölcsönösen aktív módon alkalmazkodjanak diáktársaikhoz, az intézmény mikro- és 

makro-közösségeihez. Ebben legfőbb rendező elv, hogy a tanuláshoz, önművelődés-

hez, pihenéshez való joga senkinek sem sérülhet. 

1.3. Alaposan meg kell ismerniük és be kell tartaniuk azokat a szabályokat, viselkedési 

normákat, amelyek a lakhatás ideje alatt a kollégiumon belül, vagy kívül is irányadó-

ak. 

1.4. A kollégiumba történő be-, vagy kiköltözéskor minden diákunknak állampolgári kö-

telessége a be-, és kijelentkezéseket az arra illetékes hatóságoknál megtenni. Tanév 

elején az első alkalommal beköltöző diákok ehhez szervezett segítséget is kapnak. 

2. A kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, de 

intézményen kívüli rendezvényeken elvárt magatartás szabályai: 

2.1. A kollégiumi lakhatás időtartama alatt (általában vasárnap 1800 órától pénteken 1400 

óráig) a kollégiumon kívül is szigorúan tilos: 

 Közterületen, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközön, vendéglátó vagy 

egyéb szórakozóhelyeken diákokhoz méltatlan, megbotránkoztató, az általáno-

san elfogadott erkölcsi normákat sértő magatartást tanúsítani. 

 A speciális szabályokkal és szokásokkal működő intézményekben (templom, 

múzeum stb.) az elvárttól eltérően viselkedni. 
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 Életkortól függetlenül nyilvános helyen szeszesitalt, tudatmódosító szereket fo-

gyasztani, tiltott szerencsejátékban részt venni, hatóságilag tilalmas rendezvé-

nyekbe bekapcsolódni. 

 Továbbá a rendezvényt befogadó, vagy a vendéglátó intézmény házirendjének, 

íratlan szabályainak, szokásainak a megsértése. 

3. A tanulói kötelezettségek teljesítése: 

3.1. Minden kollégista kötelessége, hogy megismerje és betartsa az intézmény Szervezeti 

és Működési Szabályzatában, valamint házirendjében megfogalmazott követelmé-

nyeket, jogszabályból fakadó előírásokat, etikai normákat. 

3.2. Kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát. Sajá-

títsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Haladéktalanul 

jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más intézményi alkalmazottnak, ha 

saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait veszélyeztető állapotot, tevékenysé-

get, illetve balesetet észlel. 

3.3. Tilos és megfelelő jogi, illetve fegyelmi eljárást von maga után, ha a tanuló petár-

dát, gázsprayt, lőfegyvert, saját és társai testi épségét veszélyeztető szúró és ütőesz-

közöket, illetve alkoholt, kábítószert hoz be az intézménybe. 

3.4. Tilos és kiemelten súlyosnak tekintjük a következő jogellenességeket a kollégium-

ban: 

a. ) A testi, a verbális és lelki agresszió minden formáját. 

b. ) Az egyéni sérelmek önbíráskodással való megtorlását. 

c. ) Az ittasságot és a drogfogyasztást vagy annak terjesztését. 

d. ) A kollégium engedély nélküli elhagyását. 

A fenti jogellenességeket elkövetőkkel szemben fegyelmi, illetve hatósági eljárás is 

kezdeményezhető. 

3.5. A tanuló kötelessége, hogy a kollégiumi munkarend és napirend előírásait betartsa. 

Kimenőről történő engedély nélküli, 15 percnél hosszabb késés fegyelmező intéz-

kedést vonhat maga után. A gyakori, ismétlődő késések írásbeli fegyelmező intéz-

kedést vonnak maguk után. 

3.6. A tanuló kötelessége, hogy kollégiumi nevelőinek, az iskola alkalmazottainak és ta-

nulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

3.7. A tanuló kötelessége, hogy aktív közreműködőként vegyen részt a kollégiumi foglal-

kozások (kötelező, kötelezően választott, nem kötelező) és rendezvények előkészíté-

sében, lebonyolításában, lezárásában a foglalkozást, illetve a programot szervező ta-

nár kérésének megfelelően. 

4. A kollégiumi munkarenddel összefüggő szabályok: 

A kollégiumi munkarenddel összefüggő szabályokat a Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma nevelőtestülete határozza meg.  

A napirend elfogadásánál a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. 
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4.1. Nyitva tartás rendje: 

A kollégium szorgalmi időben 24 órás pedagógiai ügyeletet tart vasárnap 

18:00-tól pénteken 14:00 óráig, igazodva az iskolai elfoglaltságokhoz és a haza-

utazási illetve beérkezési lehetőségekhez. 

A hétvégi, ünnepnapi hazautazásról visszaérkezni 18:00 – 20:00-ig, indokolt 

esetben, a szülő írásbeli kérelmére, az osztályfőnökkel egyeztetve hétfőn reg-

gel a tanítás megkezdéséig lehet. 

4.2. Kimenő, hazautazás: 

 A tanulók az iskolai elfoglaltság befejezése és a délutáni létszámellenőrzés 

időpontja (15:45) között szabadon rendelkeznek idejükkel. A tankör befejezé-

se és 20:00 óra között kimenő adható. Az adható kimenő a NAPIREND-

ben kerül szabályozásra. (A felnőtt korú tanulóknak is kötelező a házirend-

ben és a napirendben foglaltak betartása!) 

 A tagintézményből távozó tanuló köteles kimenő füzetben rögzíteni a távozás 

időpontját, tartózkodási helyét és visszaérkezésének idejét. A kimenő engedé-

lyezését az ügyeletes tanár végzi. 

 A hétközi hazautazás engedélyezése a tagintézmény vezető vagy a tagintéz-

mény-vezető helyettesek kizárólagos jogköre! 

4.3. Kötelező és nem kötelező foglalkozások, valamint a hiányzás igazolásának 

rendje: 

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) 

EMMI rendelet alapján a Pedagógiai Programból és a napirendből adódó rendszeres fel-

adatok ellátását, valamint a kollégista sikeres iskolai előmeneteléhez, pályaválasztá-

sához és a munkába állásának esélynöveléséhez kapcsolódó foglalkozásokat tekint-

jük kötelező foglalkozásoknak. 

Tanórán kívüli kötelező kollégiumi foglalkozások szervezeti formái (14 óra/hét): 

Felkészítő foglalkozások: 

 tanulószobai 

 felzárkóztató 

 tehetséggondozó 

 tematikus és általános kollégiumi csoportfoglalkozások 

 speciális ismereteket nyújtó foglalkozások 

Választott szabadidős kollégiumi foglalkozások: (1 óra/hét): 

 szakkörök, 

 érdeklődési és önképző körök. 

 egyéb kollégiumi programok 

 A kollégiumi foglalkozások időrendjét a tagintézmények HETIRENDJE határoz-

za meg. A napirendtől eltérni csak külön megállapodás alapján lehetséges. 

 A foglalkozási időt a diákok meghatározott helyen kötelesek letölteni, nevelőtaná-

ri ellenőrzés, segítés és irányítás mellett. A kötelező foglalkozások alól felmentés 

adható iskolai elfoglaltság miatt, illetve szülői kérésre. 

 A kötelező tanulás módjáról a nevelőtestület dönt. 
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A kollégiumi kötelező foglalkozások ideje alatt a tanuló más tevékenységet nem 

folytathat. A kötelező tanulás ideje alatt a kollégium valamennyi helyiségében 

csendrendelet van. 

A kötelező tanulás napi 2 foglalkozási órában kerül lebonyolításra. 

 A foglalkozások között szünetet kell tartani. Két óra folyamatos tanulás után, a 

helyi sajátosságok figyelembe vételével, aktív pihenésre, mozgásra is lehetőséget 

kell biztosítani. 

 A kötelező foglalkozásokon kívüli idő eltöltését, a kollégiumvezető és a diákta-

nács egyetértésével, a csoportvezető nevelőtanár határozza meg. 

 Mobiltelefonok és más kommunikációs eszközök kötelező foglalkozások idő-

tartama alatti használata nem megengedett. Kivétel, ha a házi feladat elkészíté-

séhez szükséges a használatuk. Etelt és italt a kötelező foglalkozásokra kijelölt he-

lyiségekbe bevinni TILOS! 

 A kötelező foglalkozásokon kívüli kollégiumi rendezvények naponta legfeljebb 

21:00-ig tarthatnak. 

5. Mulasztások igazolása: 

Ha a kollégista a foglalkozásról késik vagy távol marad, a mulasztást igazolnia kell! 

5.1. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: 

 ha a tanuló a szülő, az osztályfőnök (írásos) vagy a kollégiumvezető (nevelő) ké-

relmére kapott engedélyt a távolmaradásra. 

 ha a hiányzás betegség, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok következmé-

nye. 

5.2. Előre nem látott hiányzásokat utólag kell igazolni! 

Igazolatlan mulasztás esetén az adott kollégium vezetője köteles írásban értesíteni 

a szülőt (gondviselőt), és felhívni figyelmét az igazolatlan hiányzás következmé-

nyeire. 

6. Fogadási rend, benntartózkodás: 

6.1. A látogatók fogadásának rendje: 

Látogatásra jogosultak: 

 Akik számára ezt jogszabály lehetővé teszi, vagy a fenntartó erre engedélyt adott. 

 Mindazok, akik előzetes bejelentés alapján az intézményvezetőtől engedélyt kap-

tak. 

A tanulók hozzátartozót (szülő, nevelő, gyám, testvér, más rokon) és egyéb láto-

gatót a nevelőtanárok engedélyével fogadhatnak a kollégium erre kijelölt helyiségében, 

a kötelező foglalkozásokon kívüli időben. A látogatók a lakószobába nem tartózkod-

hatnak! A látogatás időtartamát a kollégium felelős személyei szabályozzák a napirend 

figyelembe vételével. 
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6.2. A vezető benntartózkodásának rendje: 

A tagintézmény vezető és a kollégium működéséért felelős tagintézményvezető-

helyettes az iskola főépületében, munkanapokon 7:30 és 16:00 között benntartóz-

kodik. Távollétükben helyettesítésükről az intézmény SZMSZ-e rendelkezik. A neve-

lőkkel együtt ők felelnek a tanulók napirend szerinti minden tevékenységéért, a tanulók 

munkájáért, vagyonvédelméért, valamint az óvó és védő rendszabályok maradéktalan 

betartásáért. 

6.3. A kollégiumi benntartózkodás szabályai a tanítás nélküli munkanapokon: 

A tanítás nélküli munkanapokon vagy programhétvégéken benntartózkodó diákok-

ra változatlanul érvényesek a házirend és a napirend szabályai. 

7. A helyiség és területhasználat általános szabályai: 

7.1 A kollégium létesítményeinek és berendezéseinek használati rendje: 

 A kollégium létesítményeit és helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állag-

megóvás szem előtt tartásával lehet igénybe venni. A tanulók és a kollégium min-

den dolgozója felelősséggel tartozik a berendezési tárgyak, eszközök épségének 

megóvásáért. 

 Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit elvinni csak a tagintézmény veze-

tő engedélyével lehet, átvételi elismervény ellenében. 

 A kollégiumi helyiségek használata során a kollégiumban nem folytatható olyan te-

vékenység, amely korlátoz másokat a tanuláshoz, a pihenéshez és a nyugodt mun-

kavégzéshez való jogának érvényesítésében. 

 A kollégiumban az energiatakarékossági szempontokat mindenki köteles figyelem-

be venni! 

 A folyosókon, közösen használt helyiségeiben és a kollégium egész területén csak 

kulturált utcai viseletben lehet tartózkodni.  

7.2 Hálószobák: 

 Tekintettel arra, hogy a hálószoba a tanuló „lakása”, illetve elsődlegesen pihenési 

és tanulási célokat szolgál, ezért ennek megfelelően kell használni. A hálószobák 

és szekrények rendben tartása, takarítása a tanulók feladata. A szobákat és 

szekrényeket a reggeli értékelésig, a tanulószobai foglalkozások kezdetéig, és a 

hazautazások előtt rendbe kell tenni. Ezt az ügyeletes nevelő ellenőrzi. Havonta 

egy alkalommal - vagy szükség szerint - minden hálószobában nagytakarítást kell 

végezni. 

 Az üresen hagyott szobákat zárni kell. 

 A szekrényekben rendet kell tartani. Azokban élelmiszert tárolni TILOS! 

 Beköltözéskor a tanulók a helyiséget és annak berendezési tárgyait, leltár és álla-

potjegyzék szerint átveszik. Kiköltözéskor kötelesek hiánytalanul és rendben át-

adni. 

 Ellenkező neműek nem tartózkodhatnak a másik nem szobáiban. 

7.3 Vizesblokk: 

 A vizesblokk helyiségeinek használatakor ügyelni kell a higiénés szabályok és a 

balesetvédelem betartására. 
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 A zuhany használata után mindenki köteles az esetleges vízkifolyásokat feltörölni 

a balesetek megelőzése érdekében! 

 Tilos a vizesblokkban elektromos eszközök használata! (Hajszárító, hajvasaló 

stb.) 

 Az esetlegesen felmerülő műszaki hibát (dugulás, csőtörés stb.) köteles mindenki 

az ügyeletes nevelőnek haladéktalanul jelenteni. 

7.4 Tanulószobák: 

 Elsősorban tanulás és csoportfoglalkozás céljára használható, de szakkör, érdek-

lődési kör és előadás is tartható itt. A helyiség rendjéért, a berendezések állapotá-

ért a termet igénybe vevő tanulók felelnek. A foglalkozások végeztével a tanulók 

a nevelőtanár irányításával rendet tesznek. (Székeket helyükre rakják, a padokból 

a szemetet kiszedik stb.) 

7.5 Főzőkonyha, teakonyha: 

 A főzőkonyhában főzést és sütést csak a nevelőtanár tudomásával és felügyeleté-

vel lehet folytatni. A főzés során mindenki köteles az alapvető higiénés, baleset-

védelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani. 

 A főzés befejeztével a tanulók kötelesek a használt edényeket elmosogatni, a be-

rendezési tárgyakat letisztítani, a konyhát kitakarítani és a szemetet a konténerbe 

kivinni. 

 Konyhai elektromos berendezéseket (kávé- és teafőző, kenyérpirító, meleg-

szendvics-sütő stb.) csak a konyhában lehet használni. 

 A teakonyha hűtőjében az élelmiszert csak névvel ellátott, zárt dobozban kell tar-

tani.  

 A gyakorlat miatt a menzáról ételhordóba felhozott ételt – amennyiben a tanuló az 

adott napon nem fogyasztja el – ki kell dobni és az ételhordót elmosogatva a men-

zára visszavinni. 

 TILOS más ételét elfogyasztani!! 

7.6 Mosókonyha: 

 A mosókonyha csak a nevelőtanár vagy a takarítónők tudomásával és felügyeleté-

vel használható. A mosás és vasalás során mindenki köteles az alapvető higiénés, 

balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani. 

7.7 Egyéb helyiségek: 

 Az iskola egyéb helyiségeinek és területeinek használatát az intézmény szabá-

lyozza (pl.: tornaterem, konditerem, könyvtár, számítástechnikai termek, étkező 

stb.), melyet minden helyiség ajtaján vagy belül, jól látható helyen ki kell füg-

geszteni. Ahol speciális tevékenységet folytatnak (könyvtár, étkező, konditerem, 

tornaterem, számítógépterem stb.) ki kell függeszteni a működtetés rendjét és sza-

bályait, rögzíteni az adott helyiségben tiltott magatartásformákat. A megfogalma-

zott szabályokat be kell tartani. Ezeket a helyiségeket csak nevelőtanári enge-

déllyel és nevelőtanári felügyelettel lehet használni! 
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7.6. A helyiségek időszakos átengedésének szabályai: 

 A helyiségek és létesítmények időszakos átengedése, bérbeadása a működtető 

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum hatásköre. A bérbeadás alaptevé-

kenységre vonatkozó veszélyeztetettségének megállapítása a tagintézmény vezető 

jogköre. 

 Az átengedés, a bérbeadás csak és kizárólag szerződéskötés útján történhet. A 

szerződésben rögzíteni szükséges a létesítmények és helyiségek használatának a 

feltételeit is. 

 Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli. Kártérítési felelősséggel 

tartoznak. Kötelesek betartani az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi sza-

bályzatában foglalt előírásokat. 

 A kollégium helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 

7.7. Dohányzásra vonatkozó szabályok: 

 Az intézmény egész területén és annak öt méteres körzetében a dohányzás TI-

LOS! A dohányzási tilalmat jól látható helyeken elhelyezett feliratokkal kell je-

lezni. 

 A dohányzásra vonatkozó tiltás betartását a nevelőtanár ellenőrzi, aki felelős a 

vonatkozó szabályok betartásáért. 

 Aki a dohányzásra vonatkozó szabályokat megszegi, azt figyelmeztetni kell a til-

tott magatartás megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a törvényben 

meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. Óvó, védő intézkedések szabályozása: 

Biztonsági rendszabályok: 

8.1. A kollégiumban dolgozó tanároknak és alkalmazottaknak alaposan ismerniük 

kell kollégium és az egész intézmény épületét, helyiségeit, az egyes helyisé-

gekhez és saját napi tevékenységükhöz kapcsolódó veszélyforrásokat s azok 

megelőzésének, ártalmatlanításának lehetőségeit. Szükség esetére ismerniük 

kell az épület kiürítési térképeit, a számításba vehető menekülési útvonalakat. 

8.2. Az épületek, berendezések biztonságos üzemeléséért felelős dolgozóknak a 

tagintézmény vezető utasítása szerint, illetve évente legalább egy alkalommal 

biztonsági felülvizsgálatot kell tartani és szükség szerint intézkedni. 

8.3. Minden tanévkezdés első napján ismertetni kell a tanulókkal az épület, illetve a 

benne működő biztonságtechnikai berendezések (tűzjelző, riasztó, ipari kame-

ra stb.) használatával kapcsolatos követelményeket. Részletesen meg kell be-

szélni a baleset vagy más rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges 

tennivalókat. Fel kell hívni a tanulók és szülők figyelmét arra. hogy a gondat-

lan használatból eredő költségek megtérítése (pl. téves tűzvédelmi riasztás) a 

tanulót, illetve gondviselőjét terhelik. 

Tanulmányozni és értelmezni kell a folyosókon elhelyezett menekülési térké-

peket. Szükség szerinti gyakorisággal a tennivalókat csoportfoglalkozáson át 

kell ismételni. 
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8.4. Minden nem rendszeresen ismétlődő tevékenység, rendezvény előkészítésekor 

át kell tekinteni az aktuális katasztrófavédelmi előírásokat, közlekedési szabá-

lyokat stb. és fel kell hívni a résztvevők figyelmét a veszélyekre, speciális biz-

tonsági követelményekre. (csoportos rendezvények, kerékpártúra, kirándulás, 

akadályverseny stb.) 

8.5. Az általános munkavédelemmel, baleset-megelőzéssel, tűzvédelemmel kapcso-

latos ismeretek közvetítéséért, karbantartásáért a csoportvezető tanár felelős. A 

speciális tevékenységek veszélyeire az azt szervező tanár köteles felkészíteni a 

tanulókat. A tűz-, vagy bombariadó lebonyolításában megbízás szerint segéd-

kező tanulók felkészítése a tűzvédelmi felelős feladata. 

8.6. Baleset, rendkívüli esemény, illetve elemi kár bekövetkeztét a tanuló azonnal 

köteles jelenteni az ügyeletes tanárnak. 

8.7. Az ügyeletes elsőként az alábbiakról gondoskodik: 

 esetleges sérült vagy sérültek ellátásának megszervezéséről,  

 további sérülések megakadályozásáról, 

 a szükséges értesítésekről (mentők, tűzoltók, rendőrség, tagintézmény ve-

zető, tagintézményvezető-helyettes). 

A részletes tennivalókat rendkívüli esemény esetén az intézmény SZMSZ-e 

rögzíti. 

8.8. A kollégium helyiségeiben csak az intézmény birtokában lévő műszaki eszkö-

zök működtethetők. Egyéb egyéni tulajdonban lévő műszaki eszközöket csak 

előzetes biztonsági ellenőrzést követően használhat a tanuló az ügyeletes neve-

lőtanár engedélyével (pl.: hajszárító, hajsütő stb.), aki megjelöli az adott esz-

köz használatának módját, helyét, idejét és felhívja a figyelmet a biztonsági 

előírások betartására. 

8.9. Nem működtethető közvetlen tanári felügyelet nélkül a könyvtár, a számító-

gépterem, a kondicionáló-terem, tornaterem illetve azok a további helyiségek, 

amelyekre nézve a tagintézmény vezető indokoltnak tartja a felügyeletet. 

8.10. A többi helyiségben alkalmilag működtetett eszközök használatát a mindenkori 

ügyeletes tanár kíséri figyelemmel. 

8.11. A tanuló megbetegedés esetén jelentkezik az ügyeletes nevelőnél, aki a tagin-

tézmény vezetővel vagy a helyettessel egyeztetve az iskolaorvoshoz küldi a 

helyben szokásos módon. Szükség esetén a tagintézmény vezető vagy a tagin-

tézmény-vezető helyettes engedélyezi a hazautazást, szükség esetén értesíti a 

szülőket.  

Hazautazás esetén a kollégiumi nevelő értesíti a tanuló osztályfőnökét. A haza-

utazó tanuló köteles gondoskodni az étkezés lemondásáról! 

A hazautazás megszervezéséig a tanulót a kollégium betegszobájában kell el-

különíteni. A betegség miatti hiányzásról orvosi igazolást kell hozni, amelyet 

be kell mutatni a csoportvezető nevelőtanárnak vagy az ügyeletes nevelőnek. 

8.12. A kollégiumban rendelkezésre áll egy hordozható egészségügyi doboz, benne a 

tüneti kezeléshez szükséges gyógyszerekkel és kötszerekkel. Túrázáskor, ki-

ránduláskor a vezető tanár gondoskodik arról, hogy a készletet magukkal vi-

gyék. 
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IV. 

Egyéb, a kollégistákra vonatkozó rendelkezések 

1. Felvételi eljárás rendje, a felvett tanulók elhelyezése, fogadása, a kollégiumi jogviszony 

megszüntetése: 

1.1. Felvételi eljárás: 

 A kollégiumba az intézmény bármely tanulója kérheti felvételét.  

 A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. 

 A 9. évfolyamos tanulók az iskolába jelentkezéssel egy időben a kollégium intéz-

ményvezetőjéhez benyújtott kérelemmel, a felsőbb éves tanulók minden év május 

30-ig, az erre a célra kiadott formanyomtatványon kérhetik felvételüket. 

 A kollégiumba történő felvételről, illetve a felvétel elutasításáról a tanulót - kisko-

rú tanuló esetén a szülőt – a tagintézmény vezető határozat formájában, írásban 

értesíti. 

1.2. A felvett tanulók elhelyezése: 

 Az elhelyezéssel kapcsolatban írásban benyújtott szülői, illetve tanulói kérelmeket 

a tagintézmény vezető bírálja el. 

 A tanulók szobabeosztásáról a kollégiumi nevelőtestület dönt, lehetőség szerint 

figyelembe véve a tanulói kéréseket.. 

 A szülő vagy gondviselő köteles tájékoztatást adni a beköltöző tanuló minden 

olyan egészségügyi problémájáról, amely a kollégiumi élet során gondot okozhat. 

Ennek elmulasztásáért - káros következmények esetén - a szülőt terheli a felelős-

ség. A szülő közlései az érdekelt tanári közösséget a legszigorúbb titoktartásra kö-

telezik. 

1.3. A kollégiumi tagsági viszony megszűntetése: 

A kollégiumi tagsági viszony megszűnik: 

 a tanulmányokat lezáró vizsgák letételét követő következő hét utolsó 

munkanapján, 

 ha a tanuló jogviszonya kiiratkozás vagy más iskolába történő átiratkozás 

miatt megszűnik, 

 súlyos fegyelmi vétség esetén fegyelmi tárgyalást követően a döntés jog-

erőre emelkedését követő napon. 
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1. A tanulók fizetési kötelezettsége: 

A kollégiumi ellátás (lakhatás, tanulási feltételek stb.) ingyenes. 

Hozzájárulást kell fizetni az étkezési nyersanyagköltséghez, minden kollégiumban el-

töltött nap után. Ez az étkezési térítési díj. 

A kollégiumi étkezési térítési díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések: 

 A szülő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal a térítési díj havon-

kénti megfizetésére.  

 Az étkezés lemondását a szülő vagy a tanuló végzi az étkezést biztosító Martfű 

Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ által 

megadott telefonszámon. Az étkezési térítési díj befizetése a Központ által ki-

küldött csekken a megjelölt határidőig történik. 

 Az étkezési térítési díj mértéke a mindenkor érvényben lévő rendeletekben, jog-

szabályokban kerül meghatározásra. 

2. A személyi tulajdonban lévő eszközök, értékek védelme. 

2.1. A kollégiumba megszorítások nélkül behozhatok azok az egyéni felszerelési 

tárgyak, amelyek a kollégiumi élet mindennapjaihoz, illetve a tanulmányi köte-

lezettségek teljesítéséhez szükségesek. 

2.2. A tanuló egyéni felszerelési tárgyait, eszközeit a kollégiumi szobában tárolhatja 

a megfelelő rendet biztosítva. Egyéni felszerelési tárgyainak rendben tartásáért, 

tisztántartásáért személyes felelősséggel tartozik. 

2.3. A kommunikációs és egyéb elektromos eszközök használatánál 600-2200 óráig a 

napirendben szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 2200-600-ig ezen esz-

közök használata tilos. A be nem jelentett, illetve nem engedélyezett eszközök 

házirendben vagy napirendben szabályozottaktól eltérő használata fegyelmező 

intézkedést vonhat maga után. 

2.4. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű 

pénzt a tanulók a kollégiumba csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges 

esetben saját felelősségükre – hozhatnak. Az értékek elhelyezésére az egy évre 

bérelhető „suliboxban” van lehetőség. Az éves bérleti díjat szeptember elsején 

kell befizetni és a tanév végén le kell adni a box kulcsát. Az intézményben elve-

szett, eltulajdonított értékekért kártérítést nem fizetünk. A kollégium felelőssé-

get csak a nevelői szobában vagy az intézmény titkárságán megőrzésre leadott 

tárgyak esetében vállal. 

2.5. Ha valaki a kollégiumi szobáját hosszabb időtartamra (15 perc) elhagyja, az ér-

tékeit tartalmazó szekrényt vagy fiókot be kell zárnia. 

2.6. A kollégiumból való eltávozáskor (iskolába menet, vagy elutazáskor) mindent a 

rendszeresített helyére kell elpakolni és bezárni. 

2.7. Ha a szobából mindenki eltávozik, akkor azt is be kell zárni, a kulcsot az ügye-

letes tanár rendelkezése szerint leadni. 

2.8. Tilos a kollégiumban olyan pénzeket tárolni, amelyeket formálisan vagy infor-

málisan szerveződött közösségekben gyűjtöttek. 
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3. A tanulók kollégiumon belüli értékelése: 

3.1 A tanulók kollégiumi teljesítményét a foglalkozásokon, rendezvényeken, szak-

körökben és klubokban végzett tevékenységét, a tanulmányi munka, a közösségi 

munka és a fegyelmi helyzet figyelembevételével - negyedévenként értékelni 

kell. Az értékelést a csoportvezető nevelőtanár és a csoport diákközössége együt-

tesen végzi. 

3.2 Az értékelést minden esetben differenciáltan kell alkalmazni, figyelembe véve a 

kollégista: 

a.) képességeit, 

b.) korábbi teljesítményéhez képest nyújtott fejlődését, 

c.) viszonyát a kollégiumi közösséghez. 

3.3 Az egyes tanulók értékelését a tanuló jelenlétében, csoportfoglalkozás kereté-

ben kell ismertetni és elfogadtatni. 

3.4 Az összegző értékelések mellett folyamatosan figyelemmel kell kísérni és meg 

kell beszélni a tanuló kollégiumi tevékenységének pozitív és negatív oldalait (di-

cséret, elmarasztalás). 

3.5 A tanuló kollégiumi értékelését a kiskorú tanuló szüleivel, illetve a törvényes 

képviselővel is ismertetni kell szóban, vagy írásban. 

4. A kollégisták jutalmazásának elvei és formái: 

4.1. A kollégiumi csoportok vagy egyes tanulók közösségi és tanulmányi munkájában, 

egyéb tevékenységében elért kimagasló teljesítményeit jutalmazni kell. A dicsére-

tek, jutalmak közlése és átadása a közösség előtt történjen. 

4.2. A jutalmazás fokozatait és formáit a diákönkormányzat egyetértésével a nevelő-

testület állapítja meg. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkáért a kö-

zösségeket csoportos jutalomban lehet részesíteni. 

4.3. A jutalmak odaítélésekor a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. 

4.4. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján 

kezdeményezhet, illetve adományozhat dicséretet, jutalmat. 

4.5. A jelentősebb dicséretekről, jutalmakról a tanuló szüleit (gondviselőit), illetve 

osztályfőnökét is tájékoztatni kell. 

4.6. A jutalmazás fokozatai és formái: 

a.) fokozata: 

 nevelőtanári 

 diáktanácsi 

 tagintézményvezető-helyettesi 

 tagintézmény vezetői 

b.) formája:  

 szóbeli dicséret 

 írásbeli dicséret 

 tárgyjutalom 

A jutalmazott tanulók, csoportok nevét csoportfoglalkozásokon, szülői érte-

kezleteken ismertetni kell a diákközösségekkel, illetve a szülőkkel. 
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5. A kollégista tanuló fegyelmi és kártérítési felelőssége: 

5.1. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet 53.§ (1) szerint „A nevelési-oktatási intéz-

ményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai cé-

lokat szolgál.” 

5.2. A fegyelmi büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a ta-

nuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelezettségszegés súlyát. 

5.3. A kollégiumban adható fegyelmi büntetéseket A nemzeti köznevelésről szóló tör-

vény 58.§-a (7) a következőkben határozza meg: 

„A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, 

e) kizárás 

fegyelmi büntetés szabható ki.” 

5.4. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy ál-

láspontját, védekezését előadja. Ha meghallgatásakor a tanuló vitatja a terhére 

rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgya-

lást kell tartani. A fegyelmi eljárás szabályait az Nkt. 58.§-ában és a 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak határozzák meg. A fegyelmi 

büntetésről szóló határozatot a nevelőtestület hozza meg. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Ennek részletes szabályait az 

SZMSZ tartalmazza. 

5.5. Fegyelmező intézkedések formái és fokozatai: 

Ha a kötelezettségszegés nem súlyos, akkor fegyelmező intézkedés alkalmazható. 

a)  formái:  

 szóbeli figyelmeztetés 

 írásbeli figyelmeztetés 

 intés 

 kollégiumi tagság felfüggesztése 

 kizárás a kollégiumból 

b) fokozatai:  

 nevelőtanári 

 diáktanácsi 

 tagintézményvezető helyettesi 

 tagintézmény vezetői 
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5.6. Kártérítési felelősség: 

Ha a tanuló gondatlanul, vagy szándékosan kárt okoz az intézménynek, a nem-

zeti köznevelésről szóló törvény 59.§-ában foglaltak szerint kártérítési felelős-

séggel tartozik és a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. Kiskorú tanuló szülő-

jének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan döntéshez, amelyből a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

A kártérítés mértéke: 

 gondatlan károkozás esetén az okozott kár értéke, de legfeljebb a kötelező 

legkisebb munkabér egyhavi összegének 50%-a. 

 szándékos károkozás esetén az okozott kár értéke, legfeljebb azonban a köte-

lező legkisebb munkabér öt havi összege. 

Az Nkt. 59.§ (3) szerint: 

A kollégium a tanulónak kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggésben okozott kárért, 

vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit 

kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége 

alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elhárít-

hatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt. ha azt a károsult elháríthatatlan ma-

gatartása okozta. 

V. 

A diákélet mindennapi kérdései 

1. A Diáktanács: 

1.1. Diáktanács (DT): 

 A kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére - a nevelőtestülettel 

egyetértésben - diáktanácsot hozhatnak létre. 

 A DT tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

 A DT alulról építkező közösségi szervezet. A kollégium valamennyi tanulója választó 

és választható a diáktanácsba. 

 A DT maga határozza meg saját szervezeti és működési szabályzatát, melyet a tanuló-

közösség fogad el és a nevelőtestület hagy jóvá. 

 Évente két alkalommal - a tanév elején és a félév zárásakor – kollégiumi közgyűlést 

kell szervezni. Rendkívüli diákközgyűlést kell tartani, ha a tanulóközösség 25%-a ké-

ri. 

 A kollégiumi közgyűlésen a DT képviselője beszámol az előző közgyűlés óta végzett 

munkáról. Meghatározzák munkatervüket, melyet a választó diákok hagynak jóvá. 

 A tanulók kérdéseket intézhetnek, javaslatokat fogalmazhatnak meg a kollégiumi ne-

velőkhöz és a tagintézmény vezetéséhez. A tanulók élhetnek érdekvédelmi jogaikkal. 

A közgyűlésen elhangzott felvetésekre, kérdésekre a nevelők, illetve a tagintézmény 

vezetősége 30 napon belül kötelesek válaszolni. A jogorvoslat kihirdetése nyilvános, a 

DT ülésén történik. 
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 A DT véleményét ki kell kérni a kollégistákat érintő kérdésekben, a tanulók helyzetét 

elemző beszámolók elfogadásához, versenyek megszervezéséhez a kollégiumi jogvi-

szonyt megújító felvételi kérelmek elbírálásához, a közösségi programok, tevékeny-

ségformák meghatározásához, az SZMSZ, a Házirend és a Hetirendek meghatározása-

kor. 

 A DT feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a kollégium helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza a kollégium működését. 

1.2. Diákkörök: 

 A kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hoz-

hatnak létre. 

 A résztvevők száma minimum 7 fő. 

 Tevékenységi körük feleljen meg a Pedagógiai Program és az SZMSZ 

által meghatározott tanórán kívüli foglalkozások tartalmának. 

 Formái: szakkör, érdeklődési kör, diáksportkör, kollégiumi közösséget fejlesztő 

körök. 

2. Panaszkezelés: 

 A tanuló, a szülő (gondviselő) a tanulók érdeksérelme esetén felülbírálati kére-

lemmel fordulhat a tagintézmény vezetőjéhez 

 A felülbírálati kérelemben le kell írni a panasz lényegét, tényekkel, adatokkal 

alátámasztva. A felülbírálati kérelem elbírálásáról, a benyújtástól számított 30 

napon belül a tagintézmény vezető köteles intézkedni, s arról írásban értesíteni a 

panasz benyújtóját. 

 Jogszabálysértés esetén a tanuló, a szülő (gondviselő) törvényességi kérelmet 

nyújthat be a fenntartóhoz. 

3. A kollégisták szervezett véleménynyilvánításának, valamint rendszeres tájékoztatásá-

nak tartalma: 

 A kollégium tanulóját megilleti az egyéni véleménynyilvánítási jog. Véleményét 

bármilyen kérdésről elmondhatja, ha azzal mások emberi méltóságát nem sérti. 

 A tanulók a kollégium életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek — szóban, 

írásban — a diáktanácshoz, a kollégium vezetéséhez. 

 A tanuló különös joga. hogy a személyét érintő kérdésekben tájékoztatást kap-

jon, kérdéseket tegyen fel, javaslatokat fogalmazzon meg. 

4. A diákproblémák feltárásának módszerei, technikái: 

a.) szóban 

b.) írásban 

4.1. A problémák feltárásának, kezelésének fórumai: 

a.) diáktanács ülése 

b.) kollégiumi közgyűlések 

c.) csoportvezetői megbeszélések (egyéni törődés) 

d.) csoportfoglalkozások 

e.) fogadóórák 
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A tanuló(k), közösségek által - szóban, írásban - felvetett kérdésekre a szükséges legrö-

videbb időn belül (maximum 30 nap) választ kell adni. 

VI. 

A házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok 

1. A házirend elkészítésének és elfogadásának módja: 

1.1. A házirend tervezetét a nevelőtestület állítja össze. 

Az elkészült dokumentum az alábbi fórumokon kerül véleményezésre: 

a.) Diáktanács 

b.) Szülői szervezet 

c.) Intézményi nevelőtestületi értekezlet 

1.2. Egyetértési jogokat gyakorló fórumok véleményezését követően, tagintézmény 

vezető előterjesztése alapján, a házirendet az intézmény nevelőtestülete fogadja el. 

2. A házirend nyilvánosságra hozatala: 

2.1. A házirendet a jóváhagyástól számított 5 napon belül nyilvánosságra kell hozni, 

melyről a tagintézmény vezető gondoskodik. 

2.2. A házirendet az intézmény honlapján hozzáférhetővé kell tenni. A tanulókkal be-

költözéskor meg kell ismertetni. Az alábbi helyeken papír alapon is el kell helyez-

ni:  

 tagintézmény titkársága 

  kollégiumi nevelők szobája 

 tagintézményi könyvtár 

2.3. A tájékoztatás, a megismerés biztosítása érdekében a házirendről szóló tájékoztató 

egy példányát a kollégiumi beiratkozáskor át kell adni a szülőknek, tanulóknak. 

VII. 

Záró rendelkezések 

1. A házirend felülvizsgálatának rendje: 

1.1. A házirend felülvizsgálatát évente, illetve a jogszabályi változások, és konkrét 

módosító javaslatok esetében 30 napon belül el kell végezni. 

1.2. A házirend módosítását kezdeményezhetik: 

a. a tanulók 

b. a nevelőtestület 

c. a tagintézmény vezetése 

1.3. A módosítás kezdeményezése írásban történik. A módosító javaslatot, annak in-

doklásával együtt az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a javaslatra 15 

napon belül köteles érdemi választ adni. 
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2. A házirend hatálybalépésének dátuma: 

 

Ezen házirend 2017. szeptember 15-től hatályos. 

A nevelőtestület a 2017. szeptember 14. napján megtartott értekezletén elvégezte a há-

zirend kötelező felülvizsgálatát. A hatályos törvények, és rendeletek alapján a szükségessé 

vált módosításokat egyhangúlag támogatta. A Diáktanács és a szülői szervezet a jogszabály-

ban meghatározott módon véleményezte és a házirend elfogadásával egyetértett a mellékelt 

jegyzőkönyvi kivonat alapján. 

 

 

 

Martfű, 2017. szeptember 15 


