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KOLLÉGIUMI HÁZIREND, 

amely a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium kollégiumi tanulói jogviszonyra vonatkozó 

rendelkezéseit tartalmazza a hatályos jogszabályok alapján. 

 

 

 

I. ALAPADATOK 

 

Az intézmény elnevezése, székhelye 

 

Az intézmény neve:   Kőrösi Csoma Sándor Kollégium  

Az intézmény székhelye:  4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

OM azonosító:   031209  

Intézménykód:                082066  

Alapító szerv  neve:     Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító székhelye:      1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Az intézmény fenntartója:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

A fenntartó székhelye:  1051 Budapest, Nádor u. 32. 

Tankerület:     KLIK Debreceni Tankerülete 

Tankerület székhelye:  4026 Debrecen, Kálvin tér 11.  

 

Kommunikációs elérhetőségek 

 

 

Telefon:  06-/70/4454050 

E-mail: korosi.kollegium@gmail.com 

 

 

A házirend eszmei háttere: 

 

Az alapértékek közül legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a kollégiumi tanulók 

hozzájussanak azokhoz a szociokulturális javakhoz, melyek hozzájárulnak a tanulók 

eredményes tanulmányaihoz, pozitív énképéhez és ahhoz, hogy lelkileg és fizikailag is 

egészséges, sikeres, másoknak és leendő gyermekeiknek is példát mutató, érett, felnőtt 

emberekké váljanak, akik képesek életmódbeli kisiklások nélkül szembenézni nehéz 

élethelyzetekkel, képesek hatékonyan megoldani problémáikat, megbecsülni saját és 

környezetük tárgyi és kapcsolati értékeit, bíznak és hisznek magukban, képességeikben.  
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II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

A házirend jogszabályi, törvényi héttere: 

 

- 2011. évi CXC törvény ( 174.§ ) 

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

- 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet  Kollégiumi nevelés Országos alapprogram 5. 

számú melléklet 

 

 

A házirend elfogadása, jóváhagyása 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48. § (4) d) alapján a 

diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a házirend elfogadása előtt.                

 

 

A házirend nyilvánossága 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése szerint a 

kollégium házirendje nyilvános, a kollégium nevelői szobájának, a kollégium weblapján és 

az intézmény könyvtárszobájában mindenki számára hozzáférhető és megtekinthető. 

 

 

A házirend hatálya 

 

 Személyi hatálya: vonatkozik az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanulóra, 

pedagógusra, nem pedagógus dolgozóra, szülőre vagy törvényes gondviselőre. 

 Területi hatálya: kollégium területére, az iskolában vagy az iskolán kívül szervezett 

tanításon kívüli programokra, szabadidős rendezvényekre, kirándulásokra, 

versenyek és a tanórán kívüli tevékenységekre (pl.: sportkör, szakkör) vonatkozik. 

 Időbeni hatálya: a Házirendben megfogalmazott szabályok és előírások kizárólag 

arra az időtartamra vonatkoznak, amikor a tanuló a kollégium felügyelete alatt áll. 

Ez az intézménybe való belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig, illetve a 

Pedagógiai Programban meghatározott intézményen kívüli foglalkozások 

időtartamára terjed ki. 

A kollégiumi jogviszony a beiratkozással kezdődik. Minden egyéb jog az első 

tanítási naptól érvényes. 

 

 

A házirend ismerete, betartása 

 

1.  A házirendet minden tanuló köteles a tanév első csoportfoglalkozásán megismerni, és 

annak rendelkezéseit kötelezően betartani. Ezt a kötelezettségvállalást minden 

kollégista aláírásával is kinyilvánítja.  

2.  A házirend jogszabály értékű belső szabályzat, bármely pontjának megsértése 

fegyelmi vétséget jelent.  

3.  A házirend megsértése a cselekmény súlyának, illetve az egyénre és a közösségre való 

veszélyességének a mértékével arányos elmarasztalást von maga után.  



4 
 

4.  A kollégiumi minősítő rendszer értelmében a fegyelemsértést követő elmarasztalásra a 

figyelmeztetés és szigorú figyelmeztetés fegyelmező intézkedések nevelőtanári és 

igazgatói szintű fokozatai alkalmazandók.  

5.  A diáktársak testi fenyítése, bármiféle erkölcsi megalázása, pénz vagy egyéni 

használatban lévő tárgyak eltulajdonítása, a kollégium vagyontárgyainak szándékos 

rongálása, a kollégiumon belüli italozás vagy bárminemű hazárdjáték folytatása, 

engedély nélküli éjszakai kimaradás, illetve az ellenkező neműek szintjére tanári 

engedély nélkül történő bemenetel súlyos fegyelmi vétségnek minősül.   

6.  A fegyelmi eljárás megindításakor és lefolytatásakor az arra vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések szerint kell eljárni.  

7.  A kollégium által hozott vagy éppen elmulasztott döntéssel, intézkedéssel 

kapcsolatban a szülőt, illetve a tanulót megilleti az előzetes egyeztetési lehetőség 

biztosítása, illetve, ha az nem vezet eredményre, a jogorvoslati kérelem 

jegyzőkönyvbe foglalásának a joga. 

 

 

 

A kollégium használata, eltávozás, távolmaradás, kimenő engedélyezése 

 

1. Teljes körű kollégiumi ellátásra, azaz éjszakai szállás és a kollégiumi szolgáltatások 

igénybevételére, valamint az intézményben lévő helyiségekben való tartózkodásra csak 

azok a tanulói jogviszonnyal rendelkező középiskolai oktatásban részesülő tanulók 

jogosultak, akik a kollégiumi törzskönyvbe beírásra kerültek és kollégiumi tagsági 

viszonyuk folyamatosan fenn áll.  

2. Externátusi ellátásra jogosult az erre való felvételét kérő középiskolai tanuló, aki 

tanulmányi kötelezettségét csak a kollégium által biztosítandó szilenciumi foglalkozás 

igénybevételével tudja teljesíteni.  

3. A kollégiumi elhelyezésre, externátusi elhelyezésre a szülő illetve a tanuló írásos 

kérelme alapján kerül sor, és a felvétel egy tanévre szól. Évközi kimaradás csak a szülő 

írásbeli kérése nyomán lehetséges. 

4. Indokolt esetben a kollégisták hétközi hazautazást kérhetnek. Az engedély megadása az 

igazgató hatáskörébe tartozik 

5. A városban lakó rokonhoz, ismerőshöz vagy iskolatárshoz történő éjszakai eltávozást – 

indokolt esetben és a szülő kifejezett kérésére – az intézmény vezetői engedélyezhetnek. 

6. A hétvégi hazautazásról a tanulók visszaérkezése a hét első tanítási napját megelőző 

napon 18 és 20 óra között történhet. Az ennél későbbi időpontban való visszatérés 

(vasárnap 22 óráig illetve hétfő délelőtti visszautazás) csak a szülő előzetes kérése 

nyomán lehetséges. 

7. A tanuló betegség vagy egyéb okok miatt bekövetkező távolmaradását a szülő 24 órán 

belül telefon útján köteles jelezni a kollégium illetékesei (ügyeletes nevelőtanár vagy 

igazgató) felé. Az a tanuló, aki (bármely ok miatt) az iskolai tanítási napon, gyakorlati 

foglalkozáson nem tud részt venni, helyette a kollégiumban tartózkodik vagy iskolai 

tanítási óráról visszatér a kollégiumba, köteles jelentkezni a csoportvezető vagy az 

ügyeletes nevelőtanárnál. 

8. A kollégiumi ellátás ingyenes, de azon tanulónak, akik étkezést igényelnek a vonatkozó 

törvények szerinti mértékben hozzájárulást, azaz étkezési térítési díjat kell fizetni. 

9. A tanuló a délelőtti tanórai elfoglaltságon és szakmai gyakorlaton illetve a szabad 

kimenőn kívül köteles a kollégiumban tartózkodni. A szabad kimenő időpontját 

meghaladó minden eltávozást a csoportvezető nevelőtanár engedélyeztetni kell.  
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10. A kötelező kollégiumi tanulási időre eső és visszatérően jelentkező különórákra, iskolai 

diákkörökre, sportkörökre és egyéb hobbi jellegű elfoglaltságokra a foglalkozást vezető 

személy igazolása alapján állandó kimenői engedély adható. 

 

 

III. A TANULÓK JOGAI 

 

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

védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.  

2. A kollégium lakójának elsőrendű joga a tanuláshoz való jog! 

3. A kollégium minden lakójának joga van az egységes, nyugodt és megfelelő időtartamú 

pihenéshez. 

4. A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak 

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.  

5. A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha: 

 a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje 

szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai 

oktatás ingyenes. 

6. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai 

alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi igénybe. A térítési díj mértéke 

azonos az iskolai térítési díj mértékével. 

7. A tanuló joga, hogy térítésmentesen kollégiumi, externátusi ellátásban részesüljön, 

részt vegyen a kötelező és választott kollégiumi foglalkozásokon.  

 A helyben lakó, szociálisan rászorult gyermek férőhely függvényében térítésmentes 

kollégiumi ellátást kaphat. 

8. A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy az oktatási jogok biztosához forduljon. 

9. A tanuló joga különösen, hogy igénybe vegye kollégiumban rendelkezésre álló 

eszközöket, a kollégium létesítményeit és a kollégiumi könyvtári szolgáltatást. Az 

intézmény tanulói automatikusan könyvtári tagok. Az igénybevétel ingyenes. 

10. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítson az őt érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, kérdést 

intézzen a kollégium vezetőjéhez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra 

legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapjon. 

11.  A kollégium tiszteletben tartja a tanulók levelezéshez való jogát, a tanuló kollégiumba 

érkező levelét bontatlan formában adja át.  

A tanulótól elvett leveleket a pedagógus nem ismertetheti a nyilvánosság előtt és a 

pedagógus sem ismerheti meg annak tartalmát. 

12. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője 

engedélyezheti, hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek 

megszerzése céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson 

vegyen részt.  

13. A tanuló joga és kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott 

foglalkozásokon és a szakmai gyakorlatokon. 

14.  A kollégistának joga van ahhoz, hogy vallási, világnézeti, vagy más meggyőződését, 

nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa 

feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt 

a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.  
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IV. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI 

 

1. A tanuló kötelessége, hogy a kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, 

tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.  

2. A kollégiumban, ha betegségre utaló jelek vannak, illetve ha a tanuló orvosi 

kivizsgálása szükséges, azt köteles jelezni a reggeles nevelőtanárának, a szilencium 

kezdete előtt az orvosi igazolást köteles bemutatni. Betegség esetén - betegszoba 

hiányában - a gyógyulás idejére a kollégistának hazautazási kötelezettsége van, a 

hazautazásról az ügyeletes nevelőtanár értesíti a tanuló gondviselőjét.  

3. A baleset- és munkavédelmi előírásokat, amelyeket a tanév elején az érintett órákon 

megismernek a tanulók, s a szükséges helyiségekben is kifüggesztésre kerülnek, 

mindenki köteles betartani. A balesetet, a veszélyhelyzetet haladéktalanul jelezni kell a 

legközelebb lévő pedagógusnak vagy a kollégiumi titkárnak. 

4. Ha diákkal baleset történik a kollégium területén, azt haladéktalanul jeleznie kell a 

kollégium vezetésének. 

5. A tanuló kötelessége, hogy megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen 

annak gyakorlásában. Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbanással 

történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa a kollégium felnőtt dolgozóinak 

utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

6. Az iskola megközelítése során a diákok kötelesek a közlekedési szabályokat betartani.  

7. A kollégium nem avatkozhat bele szülő és tanuló közötti vitába abban az esetben, ha a 

tanuló tiltakozik a drog vagy alkoholteszt ellen. Az intézmény nem kényszerítheti a 

kivizsgálásra a tanulót. 

8. Ha a kollégiumnak a tanuló kárt okozott, a kollégium vezetője köteles a károkozás 

körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a 

károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

9. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a kollégium tanulója okozta, a vizsgálat 

eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. 

A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére.  

10. A házirend előírhatja a kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok 

megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend a 

tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek 

teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja.  

11. A tanulók kerékpárjukat vagy kismotorukat csak a kollégium által kijelölt 

kerékpártárolóban helyezhetik el.  

12. A tanuló által a kollégiumba hozott vagyontárgyakért a kollégium felelősséget nem 

vállal.  

13. A kollégiumra, annak dolgozóira és diákjaira, vonatkozó bármilyen szöveg, kép-, 

videó-és hanganyag közzététele az érintettek hozzájárulása nélkül fegyelmi eljárást 

vonhat maga után. 

14. Tilos behozni a kollégiumba, illetve ünnepségekre olyan vendéget, aki igazoltan 

veszélyezteti a rendezvényen vagy kollégiumban jelenlévők biztonságát, a rendezvény 

zavartalan lebonyolítását, illetve a meghívó/vendéglátó felelősséggel tartozik a 

vendége viselkedéséért.  

15. A közbiztonságot veszélyeztető dolgokat, eszközöket, tiltott hatalmi jelképeket is tilos 

behozni. 

16.  A kollégium területén vagy a kollégium által szervezett programokon, a dohány az 

alkohol és kábítószer hatású szerek forgalmazása, annak elősegítése és fogyasztása 

TILOS!  

17. A tanulók kötelesek saját értékeikre vigyázni, ezekért a kollégium nem vállal 

felelősséget. 
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18. A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a 

házirendben foglaltakat. 

19. Mindenki köteles a kollégiumba történő beköltözést követő 8 napon belül helyi 

Okmányirodában ideiglenesen bejelentkezni (nevelőtanárok koordinálásával). 

20. A kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kivinni csak a 

kollégiumvezető engedélyével lehet. 

21. Az élelmiszert csak a hűtőszekrényben zárható, felcímkézett műanyag dobozban lehet 

tárolni maximum 2 napig. 

22. A hálótermek dekorálása, átrendezése a kollégiumvezető külön engedélyével 

lehetséges, abban az esetben, ha a kollégium berendezéseiben, bútorzatában 

maradandó károsodást az nem okoz. 

23. A kollégista köteles legkésőbb a reggeli után a saját ágyát és a szekrényét a kollégiumi 

rendnek megfelelően elrendezni. A kollégium hálótermeit megfelelő állapotban lehet 

elhagyni. 

24. Minden kollégista köteles az alapvető higiéniás követelményeknek eleget tenni 

(zuhanyzás, rendszeres tisztálkodás, ruházatváltás, stb.). 

25. A kollégium épületében a kollégium vezetője által engedélyezett, érintésvédelmileg 

bemért műszaki berendezések üzemeltethetők a lakótársak zavarása nélkül. 

 

A kötelességek megszegése fegyelmező intézkedést, egyes esetekben fegyelmi eljárást 

von maga után, a fokozatosság elvének betartásával; figyelmeztetés, fegyelmező intézkedés, 

fegyelmi büntetés.  

 

 

V. A KOLLÉGIUMI ÉLET SZABÁLYAI 

 

A kollégiumi felvétel elvei 

 
Az intézménybe történő jelentkezés minden tanuló és szülő törvényben garantált, a 

szabad kollégiumválasztás jogaként deklarált lehetősége  

A jelentkezés történhet az iskolai jelentkezési lapon a kollégiumi férőhely - igény 

megjelölésével /kilencedikes tanulók /, melyeket a kapcsolatos iskolák a kollégium 

igazgatójához megküldenek. Kollégiumunk felvételi vizsgát nem tart. A felsős tanulók 

jelentkezésének elbírálásakor a tanuló tevékenységét a kollégiumi értékelő rendszer 

alapján bíráljuk el és ezek alapján döntünk a felvételről. Más kollégiumból való 

átjelentkezés elbírálásakor figyelembe vesszük a tanuló tanulmányi eredményét, és 

magatartását.  

A felvétel során előnyt élveznek a tanköteles korú, illetve a középiskola 9-12. 

évfolyamára járó tanulók. A kollégiumi felvételről az intézmény igazgatója dönt. 

Döntésének meghozatalakor támaszkodik a kollégium értékelő rendszerében foglaltakra és 

a nevelőtestület véleményére. Túljelentkezés esetén az elhelyezést nem nyert tanulókat 

várakozó listára helyezzük. Kollégiumi tagság megszüntetését az intézmény igazgatójánál 

a kiskorú tanuló szülője írásban kérheti. 18. életévét betöltött tanulók esetében a tanulók 

által benyújtott kérelmet a szülő is aláírja.  

A nem magyar állampolgárok díjfizetési kötelezettségét külön szabályzat tartalmazza.  

 

A kollégiumi jogviszony a beiratkozás napján veszi kezdetét. 

 

Az externátusi ellátásra való jelentkezés kérelem formájában történik, amelyet a 

szülőnek is alá kell írnia. Az externátusi ellátásról való döntés egy tanévre szól. Az 
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externátust igénylő tanuló kérelmét az alábbiak szerint bíráljuk el: 

- a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a tanuló helyzete (tanulói jogviszony 

fennállása) 

- az elbírálás további elvei megegyeznek a kollégiumi felvétel elbírálásának 

elveivel.  

 

A tanulók tanulócsoportba és lakószobába sorolásának elvei:  

- A Pedagógiai programunkban foglaltaknak megfelelően a tanulócsoportokat és a 

szobaközösségeket elsősorban az ugyanazon osztályba, ugyanazon iskolába vagy 

iskolatípusba járó tanulókból szervezzük. A tanulócsoportok létszáma, a tanulók 

száma szükségessé teheti az ettől való eltérést. A szobaközösségek kialakításánál 

egyéni kéréseket is figyelembe veszünk. A közösségek összetételének 

megváltoztatásakor a tanulók véleményének kikérése mellett pedagógiai 

szempontokat érvényesítünk.  

 

 

Kollégiumi jogviszony megszűnése 
 

KNT 53§ (8) alapján megszűnik a tanuló kollégiumi tagsága: 

 a) a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén, 

 b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, 

 c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt a megbízott intézményvezető 

helyettes – a szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a 

tanuló szociális helyzetének vizsgálata után – megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott 

döntés jogerőre emelkedésének napján, 

 d) ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a tanuló kollégiumi tagságáról írásban 

lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon, 

 e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

 

A tanuló köteles a számára átadott eszközökkel leszámolni, károkozás esetén a kárt 

megtéríteni. 

 

 

A kollégiumi lakhatással kapcsolatos szabályok 
 

A kollégiumban portaszolgálat működik reggel 6
00

 és 22
00

 óra között. A portás a kaput 

reggel 8
00

 és 12
00

 óra között zárva tartja. A kollégiumba belépni, illetve a kollégiumot bent 

tartózkodási időben intézményvezető vagy csoportnevelő engedélye nélkül tilos elhagyni. 

 

Szobáját és az általa használt felszerelési tárgyakat engedély nélkül senki el nem 

cserélheti, és a kollégium területéről ki nem viheti. 

 

Lányok a fiúk szobájában, fiúk a lányok szobájában előzetes nevelőtanári engedély 

nélkül nem tartózkodhatnak. 

 

A kötelező elfoglaltságon és a kimenő időn túl minden tanulónak a kollégiumban kell 

tartózkodnia.  

 

A szilencium termekben tilos a mobiltelefon használata, az étkezés és ivás. Csendben, a 

társak zavarása nélkül, képességeikhez mérten önállóan vagy a csoportnevelő segítségével 
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kell másnapra felkészülni. Kirívó magatartás nem megengedett, fegyelmező intézkedést 

von maga után. 

 

Az információközlés eszköze a hirdetőtábla. Az itt elhelyezett jelzéseket, véleményeket 

figyelemmel kell kísérni. Külső hirdetéseket csak igazgatói engedéllyel lehet 

kifüggeszteni. A hirdetmény feleljen meg az esztétikum követelményeinek.  

 

Elsősegélydoboz a nevelői szobában található. 

 

A tanulók egészségügyi ellátása a kollégium részére kijelölt körzeti orvosi rendelőben, 

szakrendelőben, valamint az állandó lakóhely szerinti háziorvosi ellátás keretében történik.  

 

A kollégiumban rádió, cd, dvd lejátszó, magnó, mobiltelefon, hajszárító, hajformázó 

kivételével más elektromos készülék használata tilos. Ezen eszközöknek is meg kell 

felelniük az érintésvédelmi előírásoknak és a biztonságos használat követelményeinek. 

Laptopot csak az igazgató külön engedélye alapján lehet a kollégiumba behozni, illetve 

használni. Ezekért a tárgyakért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal. 

 

Nagyobb pénzösszeget vagy értéktárgyat senki se tartson magánál. Pénzt vagy 

értéktárgyat mindenki köteles a zárható szekrényében tartani. Szükség esetén - 

ideiglenesen - az értéktárgyak megőrzéséről a csoportvezető tanár gondoskodik, ha ezt a 

tanuló kéri. Felelősséget – az intézmény által szándékosan okozott káron túlmenően - csak 

és kizárólag a megőrzésre átvett értékekért vállal a kollégium.  

 

Minden kollégistának joga van a vendégek fogadására (szülők, rokonok, barátok, stb.). 

A hálótermekben előzetes engedély nélkül TILOS látogatókat fogadni! 

 

A külső étkezők, vendégek, menzás tanulók értéktárgyaiért az intézmény felelősséget 

nem vállal.  

 

A hálószobákban a szekrényeket a szobából való távozás után a tanulók kötelesek zárva 

tartani. Lopás, vagy betöréses lopás esetén az esetet azonnal jelenteni kell az ügyeletes 

tanárnak. A kollégium az esetleges mulasztás megállapítása érdekében az esetet 

kivizsgálja, és kísérletet tesz az elkövető személyének megállapítására. A károsult, vagy 

képviselője rendőrségi feljelentést tehet.  

 

Rádiót, magnót csak szilenciumi időn kívül, a szobában pedig villanyoltásig szabad 

használni normál hangerővel. 

 

A kollégiumban szerencsejátékot játszani, anyagi haszonszerzésre irányuló 

tevékenységet folytatni, szeszes italt fogyasztani, dohányozni szigorúan tilos!  

 

A tanulók egymás közötti viszonyában semmiféle erőszaknak helye nincs. Az agresszív, 

a mások testi épségét, személyiségét, nyugalmát sértő magatartást szigorúan büntetjük. 

Elvárjuk az egymás személyiségét tiszteletben tartó, segítőkész, toleráns, az együvé 

tartozást kifejező, a kollégium szellemiségéhez méltó tanulói magatartást, az intézmény 

falain belül és kívül egyaránt.   

 

Nem megengedhető magatartási normáknak, súlyos fegyelemsértésnek minősülnek az 

alábbi cselekedetek: 

a.) a házirend durva, szándékos vagy sorozatos megsértése 
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b.) szeszesital-, drogfogyasztás és terjesztés, dohányzás 

c.) zárt épületből való engedély nélküli eltávozás 

d.) zárt épületbe történő behatolás 

e.) értéktárgyak eltulajdonítása 

f.) szándékos rongálás 

g.) egymás testi épségének és személyiségjogainak megsértése 

h.) törvény által tiltott önkényuralmi jelképek és tárgyak használata 

i.) rasszista magatartás 

j.) közveszélyes anyagok behozása, birtoklása. 

 

A társadalmi, állami ünnepekről történő megemlékezés kötelező jelleggel 

csoportkeretekben történik. A kollégiumi rendezvényeken, ünnepségeken a tanulók 

meghatározott körének részvétele kötelező, az előírt alkalomhoz illő öltözékben.  

   

A kollégiumból hétköznapokon csak szülői engedéllyel (írásos, szóban egyeztetett, 

telefonos) utazhat haza a tanuló. 

 

Hajdúnánás területét a kollégista csak nevelőtanára engedélyével hagyhatja el a 

szorgalmi időszakban. 

 

A kollégiumból való évközi kimaradást /kiköltözést / csak a szülő által aláírt írásbeli 

tanulói kérelemre engedélyez a kollégium igazgatója, amennyiben tartozás nem áll fenn. 

 

 

A kollégiumi lakhatás ideje alatt az intézményen kívüli  

magatartással kapcsolatos szabályok 

 

A tanulók kollégiumból való távozásának vagy hazautazásának idejére és tartamára a 

kollégiumi felügyelet nem terjed ki. Kivéve a kollégium által szervezett külső 

rendezvényeket.  

 

A kollégista tanulók, a kollégiumból való távozást követően is kötelesek az általánosan 

elfogadott emberi, erkölcsi normákat betartani. Kerülni kell a nyilvános szórakozóhelyek, 

szeszesital, drog fogyasztására alkalmat adó helyek, valamint a játéktermek látogatását.  

 

Utcán, tömegközlekedési eszközökön, nyilvános helyeken kollégista diákhoz méltó, 

feltűnést kerülő módon kell viselkedni. Saját és mások testi épségét szem előtt tartó 

módon, figyelmesen, fegyelmezetten kell közlekedni, szigorúan betartva a közlekedési, 

általános viselkedési és udvariassági szabályokat.  

 

Üdvözölni illik a kollégium és iskola tanárait, dolgozóit, kollégista társainkat. A 

kollégisták társaikkal közösséget vállalva segítsék egymást, meggondolatlan 

cselekedetektől, fegyelmezetlenségektől igyekezzenek egymást visszatartani.  

 

Veszélyhelyzetben óvják saját és társaik testi épségét, és haladéktalanul értesítsék a 

kollégiumot, vagy a hatóságot, kérjenek segítséget járókelőktől, felnőttektől. 

 

Igyekezzenek távol tartani magukat a személyiségük fejlődését torzító, vagy gátló 

tényezőktől, személyektől, csoportoktól.  
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Amennyiben segítségre van szükségük – akár szorgalmi időn kívül is – forduljanak a 

kollégium vezetőihez, tanáraihoz, dolgozóihoz.  

 

A tanulók tömegrendezvényeken (futballmeccs, könnyűzenei koncert, stb.) való 

részvételét nem támogatjuk, és az azokon való részvételt teljes körű szülői 

felelősségvállalás mellett fogadjuk el.  

 

Az intézménnyel kollégiumi jogviszonyban lévő tanulók szállóvendégként lakhatást 

nem igényelhetnek.  

 

 

A kollégiumi élettel kapcsolatos egyéb szabályok 
 

A kollégista tanulók névre szóló postai küldeményeiket az intézmény portáján vehetik 

át. A tanulók részére a küldeményeket a kézbesítőtől átvett állapotban, bontatlanul kell 

átadni.  

 

A kollégium lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanulmányaikhoz szükséges 

dokumentumok fénymásolásához, amelyért a belső szabályzatokban meghatározott díjat 

kell fizetni. A diákönkormányzat működéséhez szükséges fénymásolás, nyomtatás az 

intézmény igazgatójával történt egyeztetést követően díjmentes.  

 

 

A kollégium helyiségeinek használati rendje 
 

 A kollégista tanulók a napirendben meghatározott időkeretben használhatják a 

rendelkezésükre bocsátott kollégiumi helyiségeket, azok rendeltetése szerint.  

 

Kijelölt diák rendszergazda mellett használható a számítástechnika terem.  

 

Tanulói felügyelet mellett használható a konditerem és a klubszoba. Ezek tanulói 

felügyeletéről, illetve a felelősökről a kijelölt tanárok döntenek. A számítástechnika 

termeket a géptermi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően, a konditermet a használat 

szabályairól és a balesetvédelmi előírások betartásáról szóló oktatást követően a kijelölt 

felelősök felügyelete mellett szabad használni.  

 

A tanulókkal szemben megfogalmazott elvárásunk, hogy hálószobájukat igyekezzenek 

otthonossá, komfortossá tenni (asztalterítő, virág, szőnyeg stb.). A hálószobák ízléses 

dekorációját a falak sérülése nélkül, könnyen eltávolítható módon oldhatják meg. 

Kiköltözéskor a kitett plakátokat, fényképeket, stb. el kell távolítani.  

 

A kollégium házi és napirendjének megtartása minden tanulónak kötelessége. A 

házirend betartásáért minden tanuló fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 
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Szobarend 

 

1. A kollégiumi hálókban a szekrényrend, ágyazás rendjének kialakítása és megtartása a 

kollégisták feladata. A szobák rendben tartása szoba lakóinak is a kötelessége. Ennek 

elmulasztása esetén a nevelőtestület a fegyelmező, vagy a fegyelmi jogkörben 

feltüntetett szankciókkal sújthatja a lakókat. 

 

2. A szobarendet minden nap a reggeles nevelőtanár ellenőrzi és pontrendszerben 

értékeli. 

 

3. A közösségi helységekben elhelyezett tárgyakat a szobába vinni, bútorokat a 

szobákból kivinni TILOS! 

 

4. A szobákban elhelyezett valamennyi elektromos készüléket, csatlakozó aljzatot, 

villanykapcsolót tanulóknak szerelni és javítani TILOS! Hibák észlelésekor az 

ügyeletes nevelőtanárnak kell szólni, aki intézkedik a hiba elhárításáról. 

 

5. A szobába hozott elektromos berendezéseket, illetve nagyobb értékű tárgyakat a 

kollégiumvezető engedélyével lehet ott tartani. 

 

6. A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely esztétikailag nem 

kifogásolható, nem szeméremsértő és nem tesz kárt a szoba falának és 

berendezéseinek állagában. 

 

7. A szobák állapotának figyelemmel kísérése érdekében a nevelőtanárok, a kollégium 

vezetője napközben bármikor megtekintheti a szobát. Ha a szoba állapota nem felel 

meg az egészségügyi előírásoknak, vagy a szobában olyan tárgyak találhatók, amelyek 

nem felelnek meg a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak, a szoba lakói 

kötelesek megszüntetni azt a fegyelmi felelősségvállalás mellett. 

 

8. A szekrényrendet a kollégiumi nevelőtanárok vagy a kollégiumvezető a szekrény 

tulajdonosával együtt ellenőrizheti és intézkedhet a hibák kijavításáról. 

 

9. Kiköltözésnél a szobákat, a kollégista által felvett eszközöket, berendezéseket az 

ügyeletes nevelőtanárnak rendezetten kell átadni. Ennek elmulasztóit felelősségre 

vonás terheli, illetve következő tanévre szóló kollégiumi igényük besorolása a váró 

lista végére kerül. 

 

 

A kollégiumi étkeztetéssel kapcsolatos szabályok 

 

1. A kollégiumi ellátás ingyenes (a magyar állampolgárok, illetve a jogszabályokban 

meghatározott külföldi állampolgárok részére), amely kiegészül térítési díj alapján 

igénybe vett napi négyszeri (reggeli, tízórai ebéd, vacsora) kedvezményes 

étkezéssel.  

2. Az étkezést a hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Kft, mint külső 

szolgáltató látja el. A kollégiumban tálaló konyha működik. 
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Kollégiumi munkarend 

 

Idő Tevékenység 

6
15

-7
00 Általános ébresztő 

6
30

-7
30 Reggeli 

8
00 Szobarend ellenőrzés 

8
00

-12
00 

A hálótermekbe csak a kollégiumvezető által megbízott személy engedélyével 

lehet bejutni ezen időintervallumon belül.  

 

12
00

-15
00 Ebéd 

12
00 A kollégium épületének nyitása 

16
00

-16
45 Kötelező szilencium I.  

16
45

-17
00 Egészségügyi szünet 

17
00

-17
45 Kötelező szilencium II.  

17
45

-18
00 Szünet 

18
00

-18
45 Kötelező- és szabadon választható csoportfoglalkozások, korrepetálások, 

szilencium III. 

18
45

-20
00 Kimenő (a 13-14.évfolyamos hallgatóknak a kedvezményes kimenő időpontja 

21
00

-ig tart), vacsora 

20
00 A kimenő vége, kapuzárás 

20
00

-21
00 Szabad foglalkozás, csoportfoglalkozások 

21
00

-21
30 Létszámellenőrzés! Lefekvéshez való készülődés, tisztálkodás 

21
30

-22
00 Villanyoltás, takarodó! 

 

Kimenő meghosszabbítást csak a nevelőtanár vagy a kollégiumvezető adhat. 

 

Kollégiumból való hazautazás: A hét utolsó tanítási napján a tanulók számára 16
00

 óráig 

biztosít a kollégium nevelőtanári felügyeletet. Ezt követően a kollégium zárva tart a 

visszaérkezés időpontjáig. 

 

Kollégiumba való visszaérkezés: Minden munkanapot megelőző nap a kollégium 18
00

 

órától biztosítja a visszaérkezés lehetőségét a tanulók számára. Ezen a napon a kimenő 

végéig (20
00

), de legkésőbb a hét első tanítási napján kell visszaérkezni a tanulóknak. A 

visszaérkezéskor jelentkezni kell az ügyeletes nevelőtanárnál. 

 

A  kollégiumi titkár irodájában az ügyintézés hétfőtől csütörtökig 08
00

 és 16
00

 óra között, 

pénteken 08
00

 és 13
00

.között történik. 
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A kollégiumi foglalkozások rendje: 
 

Tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet kötelező, kötelezően 

választható és szabadon választható. Ezen foglalkozások jellegét és számát a kollégium 

Pedagógiai programja, illetve Éves foglalkozási terve tartalmazza részletesen.  

 

A kötelezően választható foglalkozásokra a tanév kezdetéig a szabadon választható 

foglalkozásokra szeptember 30-ig kell írásban jelentkezni. A jó tanulmányi eredményt elért 

tanulók - ha magatartásuk és aktuális tanulmányi előmenetelük kifogástalan - kötetlen 

szilenciumi kedvezményt kaphatnak. A szilencium rendjét nem zavarhatják. Ez a 

kedvezmény nem megfelelő tanulmányi eredmény, vagy viselkedés esetén visszavonható a 

csoportvezető tanár döntése alapján.  

 

A csoportvezető-tanár javaslata alapján az intézmény igazgatója kötetlen szilenciumi 

kedvezményt adhat.  

 

A tanuló kérésére a foglalkozásokról való távolmaradást eseti jelleggel a csoportvezető 

tanár illetve a foglalkozást vezető tanár engedélyezheti. A kötelező és a kötelezően 

választható foglalkozások esetében két igazolatlan mulasztás írásbeli nevelőtanári 

figyelmeztetést, három mulasztás nevelőtanári intést, ezt követően igazgatói szintű 

fegyelmező intézkedést, majd fegyelemi eljárást von maga után. 

 

A kötelező foglalkozási időt - kivéve azokat, akik engedélyt kaptak a távolmaradásra - 

mindenkinek a kijelölt tanulószobában kell eltöltenie. 

 

 

Kollégiumi foglalkozási terv 

 

Témakörök: 

1.  A tanulás tanítása 

2.  Az erkölcsi nevelés 

3.  Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4.  Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5.  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6.  A családi életre nevelés 

7.  Testi és lelki egészségre nevelés 

8.  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9.  Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10.  Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12.  Médiatudatosságra nevelés 

 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), 

ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az 

óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus 

csoportfoglalkozásokat - részben vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások 

keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg. 
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A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 
 

 

TÉMAKÖR 
1-8. 

évfolyam 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13-14. 

évfolyam 
A tanulás tanítása 

 
4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 

 
2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 
2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 

 
1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés 
2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 
2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 

 
2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra 

nevelés 
1 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 
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Diákönkormányzat 

 

A kollégiumi diákönkormányzata (KDÖK) 3 tagú testület, melyet a diákság közvetlenül 

választ meg. Tanácskozását havonként tartja, szükség esetén többször is.  

 

A kollégiumi diákönkormányzat tevékenységének területei: 

a) a tanulók véleményének, igényeinek megfogalmazása, kifejezésre juttatása, 

b) a kollégiumi szállásigények elbírálásánál a nevelőtestülettel való együttműködés, 

c) érdekképviselet (képviselet a kollégiumi tanulmányi, kulturális és fegyelmi 

bizottságban, véleményezési jogkör gyakorlása, stb.), 

d) kollégiumi rendezvények szervezése, irányítása, 

e) közösségi hagyományápolás (kollégiumi hagyományok, színházlátogatás, házi 

bajnokságok, stb.), 

f) honismereti kirándulások szervezése (városnézés, múzeumlátogatás, kiállítás 

látogatás, kirándulás, stb.), 

g) külső kapcsolatok, 

h) városi szintű rendezvényekbe való bekapcsolódás, 

i) az iskolai éves közgyűlésen képviselik a kollégista tanulók érdekeit. 

  

 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

a) saját működéséről, 

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

c) hatáskörei gyakorlásáról, 

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének 

létrehozásáról és működtetéséről, valamint 

f) amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül 

működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős 

szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. 

 

A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a 

törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását.  

 
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése 

kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az 

előterjesztést, valamint a meghívót a tárgyalás határnapját legalább 15 nappal megelőzően 

meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a kollégium 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza működését. 

 

A diákközgyűlés összehívását a kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, 

a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. 

 

A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. 

A szövetség kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 
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Óvó és védő előírások 
 

 

A kollégium minden lakója köteles betartani az intézmény tűzvédelmi és munkavédelmi 

előírásait: 

1. Minden tanév első napjaiban tűz- és munkavédelmi oktatáson ismerhetik meg a 

tanulók az intézmény idevonatkozó szabályozásait. 

2. A tanév során tűzriadót, bombariadót kell tartani. 

3. SZIGORÚAN TILOS olyan eszközök (rezsó, hősugárzó, merülőforraló stb.) 

működtetése, amelyek használata ezen előírások miatt nem engedélyezett! 

4. A lakószobákban a villamos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó 

érintésvédelmi, közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően lehet 

használni. 

5. A kollégium folyosóin szaladgálni, a lépcsőn csúszkálni a balesetveszély miatt nem 

szabad. 

6. A balesetet be kell jelenteni az ügyeletes nevelőtanárnak, aki intézkedik a további 

teendőkről. 

7. A kollégiumba tilos behozni: balesetveszélyt, vagy tűz- és robbanásveszélyt okozó 

tárgyat, anyagot pl: szúró- vágó eszközt, pirotechnikai eszközt, gyertyát, 

szeszesitalt, dohányterméket, drogokat. 

8. A tanulóknak tilos belépni: 

 a kazánházba, 

 a villamoskapcsoló helyiségbe,  

 a raktárba, 

 a mosókonyhába.  

 

A tanulóbalesetekkel összefüggő egyes feladatok: 

 

A tanulóbalesetek megelőzése érdekében végzett munkát az igazgató koordinálja, és 

ellenőrzi. E munkában részt vesznek a nevelők. 

Balesetvédelmi és biztonságtechnikai bejárások, valamint a nevelői szoba ill. létszám 

ellenőrzések során feltárt baleseti forrásokat veszélyeztető tényezőket meg kell szüntetni. 

A tanulókat balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az észlelt 

veszélyforrásokat minden tanuló ill. dolgozó köteles azonnal jelenteni ill. saját 

hatáskörében annak megszüntetésére azonnal intézkedni, a tanulókat a veszélyforrástól 

távol tartani. A nevelőknek folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a tanulók csak a 

házirendben engedélyezett eszközöket használhassák.  

Az esetlegesen bekövetkezett baleset esetén a balesetet észlelő ill. az ügyeletes tanár 

késedelem nélkül megteszi az alábbi intézkedéseket: 

- a sérült részére elsősegélynyújtás, mentők értesítése,  

- a baleseti forrás kiküszöbölése, más tanulók távoltartása,  

- jelentési és dokumentálási kötelezettség teljesítése. 

Az intézmény igazgatója a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott 

esetekben a bekövetkezett balesetről tájékoztatja a fenntartót, jegyzőkönyvet készít ill. 

vizsgálatot rendel el. 
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Rendkívüli esemény eljárási rendje 
 

 

A kollégista tanulók számára a hét első munkanapját megelőző nap (általában vasárnap 

18
00

) és a hét utolsó tanítási napja (általában péntek 16
00

) között biztosít kollégiumi ellátást 

és szálláslehetőséget. Hétvégére a kollégium zárva tart. 

 

A kollégiumi tanulók kollégiumi elszállásolása az alábbi rendkívüli helyzetekben térhet 

el az általánosan meghatározott időszaktól: 

1. Rendészeti okból (katasztrófa, közlekedés, természeti csapás, rendkívüli helyzet, 

bűnmegelőzés, nyomozás, stb.) a kollégium vezetője elrendelheti a kollégisták 

hazautazásának megtiltását. Ilyen esetekben a kollégium vezetője köteles értesíteni 

(telefon, e-mail, stb.) a tanulók szüleit, gondozóit a tiltás okáról, időpontjáról és 

időtartamáról. Köteles a nevelőtanári ügyeletet megszervezni. 

2. Ünnepélyen, iskolai-kollégiumi szintű rendezvényen való részvétel esetén a 

kollégium vezetője dönthet a szálláskérés engedélyezéséről, szükség szerint 

nevelőtanári beosztásról. 

3. Meghatározott időszakokban (érettségi vizsga, felmérő dolgozat, nyári termelési 

gyakorlat, pályaválasztás, csonka tanítási hét, stb.) a tanulók számára lehetőséget 

biztosíthat a kollégium vezetője a kollégiumi szállás igénybevételére abban az 

esetben is, ha ez hétvégére vagy tanítási szünetre esik.  
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A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 

 

Kollégiumi dicséretben részesülnek azok a tanulók, akik az intézmény nevét 

tevékenységük által képviselik, elért eredményeikkel azt öregbítik, valamint a közösségi 

munkába kiemelkedő példát mutatnak a kollégista társaik számára. Ezen kívül a naponta 

ellenőrzött hálórendben, tisztaságban rendszeresen kiemelkedő tanulókat dicséret illet meg.  

 

Dicséretek:  

a. Kollégiumi nevelői dicséret 

b. Nevelőtestületi dicséret 

c. Kollégiumvezetői dicséret 

 

A tanulók jutalmazására javaslatot tesznek: 
- a kollégiumi diákönkormányzat, 

- csoportvezető tanár, 

- igazgató. 

 

Az odaítélés szempontjait a Pedagógiai program tartalmazza. 

 

 

Fegyelmezési eszközök 

 

 

A kollégium nevelőtestülete által a házirend megsértéséért kiszabható fegyelmező 

intézkedések: 

a. Kedvezmények megvonása 

b. Nevelőtanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 

c. Nevelőtestületi figyelmeztetés 

d. igazgatói figyelmeztetés 

e. igazgatói megrovás 

 

A fegyelmi büntetések kiszabásánál, valamint a fegyelmi eljárás lebonyolításánál a 

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján járunk el. 

A fegyelmi eljárás szabályait a kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

 

A fegyelmező intézkedések meghozatalánál az alábbi elveket alkalmazzuk: 

- fokozatosság, lépcsőzetesség elve (ismétlődő fegyelemsértések esetén az egyre 

súlyosabb büntetést szabjuk ki) 

- demokratikusság elve (lehetőséget biztosítunk a tanuló számára cselekedetek 

indokolására, valamennyi tanuló egyenlő elbírálás alapján kezeljük) 

- tanuló érdekeinek szem előtt tartása elve (olyan súlyú és formájú intézkedést kell 

alkalmazni, amely a tanuló mindenekfelett való érdekeivel összeegyeztethető  

- a tanuló személyiségének, egészségének, biztonságának megóvása elve 

(határozottan lépünk fel az ilyen jellegű fegyelemsértések ellen) 

 

A fegyelmező intézkedések és a fegyelmi büntetések egy tanévre szólnak. A tanulók 

újrafelvételi kérelme elbírálásakor figyelembe vesszük a meghozott intézkedéseket.   
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Diákügyelet rendje 
 

 

A szolgálat ideje alatt az ügyeletes diákok segítik a nevelő tanárok munkáját. 

 

6
15

   Szolgálat megkezdése, ébresztés 

6
15

-7
00

  Rendrakás 

15
45

  Közreműködés a szilencium előkészítésében 

21
30

  Közreműködés a esti feladatok végrehajtatásában 

21
45

  Szolgálat vége 

 

A pénteki szolgálat a reggeli tevékenységekre korlátozódik, a vasárnapi szolgálat ideje 

20
30

 - 21
45

.  

 

 

 

A házirend közzétételével, megismertetésével kapcsolatos szabályok 
 

 

A házirend hatálybalépését követően haladéktalanul közzé kell tenni az alábbi módon: 

 

A házirendet a tanév kezdetekor, beköltözéskor, vagy érdemi módosítása esetén a 

módosítás szövegét a tanulónak illetve a szülőnek át kell adni. El kell helyezni egy 

példányt az intézmény könyvtárszobájában, a tanári szobában, a diákönkormányzat 

vezetőjénél, a csoportvezető tanároknál. A házirenddel kapcsolatosan folyamatosan 

információt lehet kérni a csoportvezető tanároknál, az intézmény igazgatójánál. 
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ZÁRADÉK 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Házirendjét az intézmény vezetője készítette, a 

jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően egyetértési és véleményezési jogával élve a 

Diákönkormányzat és a Nevelőtestület elfogadta.  

Hatálybalépésének időpontja: jóváhagyást követően azonnal. 

Érvényes: határozatlan ideig, felülvizsgálata kétévenként esedékes. 

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

intézményvezető-helyettes 

 

 

 

 

Nevelőtestület képviselője    KDÖK elnöke 

 

 

 

 

 


