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I. A Házirend tartalma és hatálya 

 

 

1.1. A Házirend feladata: meghatározza azokat az elvárásokat, feladatokat és szabályokat, 

amelyek összefüggésben állnak a kollégiumi tagság jogviszonyt létesít� tanulók 

jogaival és kötelezettségeivel. 

 

 

1.2. A Házirend hatálya 

A Házirend bels� jogszabályként funkcionál, éppen ezért betartása minden kollégista 

számára kötelez�, a benne foglaltak esetén fegyelmi eljárás indítható. A kollégium 

minden dolgozójának (az intézménnyel jogviszonyban állónak) munkaköri 

kötelezettsége a Házirend rendelkezéseinek alkalmazása. Ezen kívül a Házirend 

személyi hatálya a tanuló törvényes képvisel�jére is kiterjed. 

 

A Házirend hatálya kiterjed a kollégiumi élet házon kívüli helyszíneire is, például: 

kollégium-iskola közötti szervezett átvonulásra, kísérésre, vagy a pedagógiai program 

végrehajtása során, házon kívüli rendezvények helyszíneire. Például színház, 

múzeumlátogatás, kirándulás. Mindazon helyszínekre, ahol a gyermek kollégiumi 

felügyelet biztosított.  

 

 

II. Tanulók jogai és kötelezettségei 

 

2.1.Minden kollégiumi tanulónak joga, hogy:  

 

• Életkorának és egyéni adottságainak megfelel�en lehet�séget és segítséget 

kapjon a tanulmányaihoz szükséges felkészüléshez, biztonságban és egészséges 

környezetben nevelkedjen, 

• a személyiségét és emberi méltóságát, jogait és magántulajdonát tiszteletben 

tartsák, 

• a kollégium helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit a nevel�k engedélyével, 

felügyeletével használja (számítógép, elektronikus, audit-vizuális eszközök, 



internet, fejleszt�- és sporteszközök), ez alól kivétel a csak feln�ttek számára 

fenntartott helyiségeket, 

• képvisel�i által részt vehessen az �t ér� döntések meghozatalában az intézményi 

DÖK-ön keresztül, 

• véleményt mondhasson, javaslatot tehessen a kollégium életével kapcsoltban, 

valamint a „tanulók nagyobb csoportját” érint� kérdésekben, 

• a véleményezési jog gyakorlása szempontjából a „tanulók nagyobb csoportján” 

értend�: Az egy kollégiumi csoportban él�k közössége, 

• problémáival, kérdéseivel felkeresheti nevel�it, a kollégiumi intézmény-egység 

vezet�t. 

 

2.2.A tanulók kötelességei 

 

• a Házirend megismerése és annak betartása,  

• a kollégium helyiségeinek, berendezési tárgyainak rendeltetésszer� használata, 

azok megóvása, 

• saját személye és környezete rendjére, tisztaságára ügyeljen, 

• a megismert baleset-megel�zési, t�zvédelmi, munkavédelmi szabályok 

megtartása, a váltócip� használata a kollégium egész területén (elhelyezésük az 

arra kijelölt helyen), 

• saját maga és társai egészségének és testi épségének védése, 

• anyagi felel�sséggel tartozik a szándékosan, illetve rendellenes használat 

következtében okozott kárért, 

• fokozottan figyel arra, hogy tiszteletteljes és kulturált magatartást tanúsítson 

társaival és a kollégiumban dolgozó feln�ttekkel szemben, 

• tegyen meg mindent azért, hogy megfeleljen az iskolai követelményeknek, tartsa 

be az iskola házirendjét és szabályait, id�ben jelenjen meg a tanítás kezdetére. 

• a kötelez� és a szabadon választható foglalkozásokon és szakkörökön, a tanév 

folyamán rendszeresen vegyen részt. 

 

 

 

 



A tanulóknak tilos: 

• fotó, felvétel készítése telefonnal vagy bármilyen erre alkalmas eszközzel, és 

ennek felhasználása a törvényes képvisel� hozzájárulás nélkül (büntetend� 

cselekmény, a kollégiumnak kötelessége intézkedni – szükség szerint a szül�, a 

gyermekjóléti szolgálat és a hatóságok felé – és ezen felül a kollégiumból való 

kizárást vonhatja maga után), 

• foglalkozási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, kommunikátor, 

okostelefon tablet, i-pod, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen hordozható 

digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás jelent�s megzavarására alkalmas 

eszközt használni 

• gyógyszert magánál tartani a nevel� tudtán kívül, 

• társai között pénzért, cseretárgyakért bárminem� adás-vétel, 

• engedély nélkül, illetve felügyelet nélkül lefekvés után a szobáját elhagyni, 

• kollégiumi társak bárminem� bántalmazása, kihasználása, megszégyenítése, 

zaklatása, 

 

 

A szül�, törvényes képvisel� joga, hogy: 

• a kollégium nevelési programját, házirendjét megismerje, az abban foglaltakról 

tájékoztatást kapjon, 

• gyermeke magatartásáról, fejl�désér�l rendszeres és kielégít� tájékoztatást 

kapjon. 

 

A szül�k kötelességei, hogy: 

• gyermekét megfelel� állapotban, megfelel� felszereléssel és ruházattal lássa el a 

kollégiumi tartózkodás idejére, 

• megbízható telefonos elérhet�séget és lakcímet adjon arra az esetre, ha 

gyermekével rendkívüli esemény történik, 

• gyermeke távolmaradásáról az adott napon tájékoztassa a kollégiumot, 

• a gyermek által okozott esetleges kárt megtérítse, 

• gyermeke fejl�dését figyelemmel kísérje, rendszeres kapcsolatot tartson a 

kollégium nevel�ivel, 

• tájékoztassa a kollégiumot a gyermeke esetleges betegségér�l, 



• tiszteletben tartsa kollégium dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 

A gyermek iskoláztatásával kapcsolatos költségek a szül�t/törvényes képvisel�t terhelik. 

 

 

III. A kollégiumi felvétel és m�ködés rendje 

 

3.1. A felvételi kérelem elbírálásánál el�nyt élvez az a tanuló: 

• akinek lakóhelyén nincs helyközi közlekedés biztosítva a napi általános iskolába 

való eljutáshoz, 

• az el�z� években kollégiumunk lakója volt, 

• akivel szemben az elmúlt tanévben nem volt kirívó magatartási probléma, 

• veszélyeztetett helyzet�, 

• családi krízishelyzetbe került, 

• nehéz szociális körülmények között él. 

3.2. A kollégium m�ködési rendje a tanév rendjéhez igazodik. 

Nyitva tartás. a tanév els� tanítási napjától az utolsó tanítási napig. Az iskolai szünetek 

idején (�szi, téli, tavaszi, nyári szünetben) és hétvégén zárva tart. 

A hét napjain a gyerekek az intézmény pedagógiai programja, és a Köznevelési 

törvényben, valamint a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában el�írt kötelez� 

és választható foglalkozásokon vesznek részt, melyeket minden év szeptember végéig 

az éves munkaterv tartalmaz. 

 

3.3. Beérkezés: hétf� reggel 6.30-tól 7.30-ig 

Hazautazás: péntek délután 16.00 óráig 

A kollégiumot a növendékek: iskolába járás címén, szervezett formában megvalósuló 

programok keretében. Szervezett távollét esetén a programot szervez� feln�tt, vagy az 

általa kijelölt személy kíséri a növendékeket. A kísér� feln�tt köteles a növendékeket a 

csoport nevel�jét�l elkérni, ezáltal értük felel�sséget vállalni. Egyéni eltávozást a 

növendék csoportjában dolgozó személyek engedélyezhetnek. Szül�ket, közvetlen 

hozzátartozót a földszinti el�térben fogadhat 18.30-ig 

 

3.4.Hiányzás bejelentése: el�re történhet, vagy betegség esetén, telefonon 24 órán belül. Ez 

utóbbi esetben az orvosi igazolás utólagos bemutatása szükséges.  



 

3.5. A tanulók rendszeres tájékoztatása: Hetente csoportgy�lésen történik, egyébként pedig 

bármiben és bármikor tájékoztatást kérhet. 

 

A tanulók véleménynyilvánítási fórumai: 

• heti értékelés,  

• képvisel�kön keresztül a diákönkormányzati gy�lések alkalmanként. 

 

3.6. Jutalmazás és fegyelmezés formái a kollégiumban 

 

A jutalmazás és fegyelmezés alkalmazásának elvei: 

• a jutalmazás és a fegyelmezés meghatározott pedagógiai cél érdekében történik, 

• a jutalmazás és büntetés mindig a gyermek fejl�dését, érdekét szolgálja, 

• a jutalmazás és fegyelmezés legyen arányban és összhangban a gyermek 

cselekedeteivel, illetve igazodjon a gyermek személyiségéhez, 

• a jutalmazás legyen pozitív példa a többi növendék el�tt, 

• a büntetés nem lehet élelem megvonás, testi fenyítés és megszégyenítés, 

• a munka nem lehet a büntetés formája. 

• ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történ� fenyegetés nem min�sül 

szabálysértésnek vagy b�ncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a 

cselekményr�l szóló tudomásszerzést�l számított öt napon belül vizsgálatot 

kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történ� fenyegetést 

vélhet�en megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A 

vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromf�s bizottságot hoz létre, 

amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy 

cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az 

azzal történ� fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, 

hogy az elkövetett cselekmény büntet�jogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá 

tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény 

milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség 

m�ködését, az iskolai nevel�-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, 

milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen 

mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs 



eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó 

intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megel�zését, valamint a 

közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai 

közvélemény elítél� motivációját kell szolgálniuk��

 

 

A növendékek az alábbi jutalmazási formában részesíthet�k: 

• szóbeli vagy írásbeli dicséret, 

• külön programon, rendezvényen való részvétel 

 

Szóbeli vagy írásbeli dicséret, külön programon való részvétel odaítélésére a 

csoportnevel� is jogosult. 

 

 

A Házirend megszegése miatt a tanulók fegyelmezésére vonatkozó intézkedések 

formái: 

 

• szóbeli figyelmeztetés, 

• kedvezmények megvonása (küls� programok látogatásának korlátozása, bels� 

programokon való részvétel tiltása), 

• írásbeli figyelmeztetés, 

• kollégiumból való eltanácsolás 

• A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló 

közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyeget�dzik, ha az iskolai, 

közösségi együttélés szabályaival alapvet�en ellentétes magatartást tanúsít, 

amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvev� 

tanulók és pedagógusok alapvet� érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett 

közösségellenes magatartás vagy az azzal történ� fenyegetés büntet�jogi 

felel�sség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul 

be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá 

tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzést�l számított nyolc napon belül 

meg kell indítani. 

 



Büntet�jogi eljárás hatálya alá tartozó ügyek: 

 

A 2010. évi C. törvény- a büntet� törvénykönyvr�l (továbbiakban: Btk.)- a 311. §-a  értelmében 

a Btk. 310. §- a szerint figyelembe veend� közfeladatot ellátó személy elleni er�szak b�ntette. 

A Btk 459. §-a értelmében a pedagógus közfeladatot ellátó személy. Így aki a pedagógust 

jogszer� eljárásában er�szakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, vagy jogszer� eljárásában 

er�szakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy eljárása alatt, illetve emiatt 

bántalmaz, b�ntett miatt egy évt�l öt évig terjed� szabadságvesztéssel büntetend�. 

Fontos kiemelni, hogy a Btk. 105. § (1) bekezdése értelmében ezen b�ncselekménynél csak az 

elkövetéskor 14. életévét betöltött fiatalkorú büntethet�. 

  

Tehát aki ilyen jelleg� cselekményt elkövetett, azonban a cselekmény elkövetésekor még a 14. 

életévét még nem töltötte be, a fegyelmez� intézkedés egyéb formái alkalmazhatók számára. 

A Btk. 459. (1) bekezdés 4. pontja szerint er�szaknak min�sül az a magatartás is amely a másik 

személyére gyakorolt, támadó jelleg� fizikai ráhatás, még akkor is amikor nem okoz fizikai 

sérülést.  

 

Fegyelmi eljárás hatálya alá tartozó ügyek: 

 

A 2011. évi CXC. törvény- a nemzeti köznevelésr�l- 58. § (3) bekezdése értelmében fegyelmi 

eljárás alá tartozik, ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen vagy súlyosan megszegi. 

Ezen két kategóriába nem tartozó, azonban közösségellenes vagy azzal fenyeget� 

cselekménynek min�sülnek azon közösségellenes megnyilvánulások melyek során a 

pedagógus vagy a köznevelési intézmény alkalmazottjának emberi méltóságát sért� 

megjegyzést tesz, becsmérl� kifejezéssel illeti, a pedagógus utasításainak teljesítését 

megtagadja, verbálisan agresszív módon, fenyeget�en lép fel a pedagógussal szemben. 

 

Kisebbnek értékelhet�k azok a kötelességszegések, amelyek nem, vagy csak kisebb 

mértékbe közösségellenesek és még hasonló cselekedetért a tanuló nem volt büntetve. 



Nagyobb kihágás az, ha a tanuló a tettével közösséget szándékosan nagyobb mértékben 

rombolta, vagy kisebb kötelességszegést többször, er�söd� súllyal követett el. 

  

Ezen esetekben az intézményvezet� jogosult a vizsgálatot lefolytatni, a tudomásszerzést�l 

számított öt napon belül. Az igazgató a vizsgálat lefolytatásába bevonhat más pedagógusokat, 

intézményvezet�-helyettest. Alakíthat bizottságot is. 

A fegyelmi eljárásban a Köznevelésr�l szóló 2011. évi CXC. tv megfelel�en járunk el. 

 

 

3.7. Egyéb szabályok: 

 

• a tanulók személyi tulajdonában lév� tárgyakat a kollégiumba behozni kizárólag 

bejelentés mellett lehet. A gyermekek által behozott tárgyi eszközökért, 

pénzösszegekért az intézmény felel�sséget nem vállal, 

• mobiltelefont a kollégiumba nem hozhat be. Amennyiben behozza, a 

nevel�tanárnak le kell adnia és pénteken hazautazáskor kapja vissza. 

• internet-használat: kizárólag iskolai ismereteik b�vítéséhez, feladataik 

megoldásához az iskola könyvtárában, 

• az iskolai udvari játékokat a növendékek rendeltetés-szer�en, feln�tt felügyelete 

mellett használhatják. 

• A munkafegyelmet és a viselkedési normákat sorozatosan, súlyosan, vétkesen 

megszeg� tanulókkal szemben az igazgató fegyelemi eljárást indíthat a 2011. 

évi CXC. törvény 58. § alapján.  

 

3.8. Egészségvédelem, balesetvédelem: 

 

• A gyermekek évente általános egészségügyi sz�résen vesznek részt. 

Megbetegedés esetén a szül� értesítjük, a gyermeket a szül� érkezéséig 

felügyeljük az ápoló segítségével. A balesetek megel�zése érdekében év elején 

és külön programok el�tt balesetvédelmi oktatásban részesül minden tanuló. A 

tanulók által észlelt veszélyforrásokat, balesetet azonnal jelenteni kell. 



• T�zriadó és bombariadó esetén a kifüggesztett menekülési útvonal mentén a 

felügyel� személy irányításával az épületet azonnal el kell hagyni! 

• Minden rendkívüli eseményr�l azonnal tájékoztatni kell a kollégiumi 

intézmény-egység vezet�jét. 

3.9.Záró rendelkezések: 

 

• A Házirend el�írásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szül�nek, 

a kollégium alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

• A Házirend egy-egy példánya megtekinthet�: az intézmény irattárában, a 

kollégiumi nevel�i szobában. 

• A Házirendet a kollégiumba történ� beiratkozáskor, valamint a Házirend 

minden érdemi változásakor ismertetni szükséges a kollégium használóval. 

 

Napirend 

 

A kollégista tanulók élete az alábbi napirend szerint zajlik: 

 

•   6.30  –   7.00 ébreszt�, mosakodás, öltözködés, hálók rendezése 

•   7.00  –   7.30 reggeli 

• 16.00  – 16.30 mindennapos testmozgás 

• 16.30  – 17.15 kollégiumi foglalkozás 

• 17.15  – 18.00 vacsora 

• 18.00  –  18.30 játék 

• 18.30 – 20.45 mosakodás, körletrend kialakítása, körletrend ellen�rzése, kötetlen 

szabadid�  

• 20.45 villanyoltás 

 

 

 

 

 

 

 






