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 KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE  

7.1.  Bevezető  

A kollégium a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium keretén belül működik két 

helyszínen, nem önálló intézményként.   

Cím: 4030 Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A.   

Telefon: 52/471-798 

Cím: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

Telefon: 52/512-900/77511 

A kollégium az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján a Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzattal 

összhangban állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint a kollégiumi munka és felvételi 

rendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  

A Házirend elkészítésében részt vett a nevelőtestület, valamint a diákönkormányzat – élve a törvény által biztosított 

jogával – véleményezte azt. A nevelőtestület által elfogadott Házirend kihirdetésekor lép életbe, és visszamenőleg 

nem érvényes.  

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt) 25.§, és a 20/2012.(VII. 31.) EMMI Rendelet (R), 

valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet szerint a 

kollégium Házirendjében a következőket kell szabályozni:  

• a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlását,   

• a kollégiumi munkarendet, a foglalkozások rendjét,   

• a kollégiumi helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök és a kollégiumhoz tartozó területek használatát,   

• a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartást,   

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

rendezvényeken elvárt tanulói magatartást,   

• a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által előállított termék, 

dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait,   

• a tanulók jutalmazásának elveit és formáit,   

• a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.   

7.2. Általános elvárások  

A nevelőtanárok, valamint a nem pedagógusdolgozók egyaránt hatékony, gyermekközpontú munkával erősítsék 

kollégiumunk jó hírnevét. Kollégista diákjainkkal szemben elvárás, hogy minden körülmények között tartsák be a 

kulturált viselkedés szabályait. A kollégiumi élet minden területén vigyázzanak a maguk és a mások testi épségére, 

tulajdonára, a kollégium épületére és berendezési tárgyaira. Minden kollégista ismerje meg a Házirendet, annak célját 

és feladatát. Ismerje meg belőle saját jogait és kötelezettségeit, és azokat az elvárásokat, amelyek a diákjogok 

gyakorlásához és annak érvényesüléséhez kellenek.  

7.3. A házirend célja  

A kollégiumi Házirend célja, olyan helyi szabályok kialakítása, azok érvényesítése, amely a kollégium törvényes 

működését, a zökkenőmentes nevelő és oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítja.  

7.4. A Házirend hatálya  

Ez a Házirend vonatkozik minden kollégiumban lakó tanulóra, ott dolgozó pedagógusra és a kollégiumi 

alkalmazottakra. A Házirend előírásai, szabályai csak a kollégium területére, az ahhoz kapcsolódó területekre, 
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valamint a kollégium által szervezett szabadidős programokra és rendezvényekre vonatkoznak. A Házirend szabályai 

arra az időre alkalmazhatók, amikor a kollégium ellátja a tanulók felügyeletét.  

7.5. A Házirend feladata  

A Házirend feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják a kollégium:  

• törvényes működését, a közösen elfogadott szabályok és normák megtartásával,  

• közösségi életének szervezését,  

• a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok megvalósítását,  

• a nevelői munka maradéktalan ellátását,  

• szabályozzák a kollégiumban lakók, elsősorban a tanulók egymással, pedagógusokkal és alkalmazottakkal 

való kapcsolatát,  

• kialakítja azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok 

érvényesülését.  

7.6. A kollégium közösségei a véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából  

• diákönkormányzat  

• nevelőtanári munkaközösség  

A kollégista tanulók legfőbb döntéshozó fóruma a Közgyűlés, ami akkor határozatképes, ha a tanulók 50%-a jelen 

van, és a jelenlevők 50%+1 fő egyetért a felvetett javaslattal.  

7.7. A Házirend nyilvánosságra hozatala  

A Házirendet az elfogadástól számított 5 munkanapon belül nyilvánosságra kell hozni, amelyről a kollégium 

vezetőnek kell intézkednie.  

A Házirendet az alábbi helyekre kell kifüggeszteni:  

• Tanári szobák  

• Minden olyan helyiségben, amelyet a tanulók is használnak (tanulószobák, társalgók)  

A Házirendből egy-egy példányt kapnak:  

• A diákönkormányzat vezetője  

• A diákönkormányzatot segítő felnőtt személy  

• A nevelőtanárok  

A Házirendet minden tanévben ismertetni kell csoportfoglalkozásokon, az újonnan beköltözőknek pedig egyénileg, a 

beköltözés napján. Az ismertetés tényét a tanulók aláírásukkal igazolják. A Házirend kivonatát beköltözéskor minden 

szülővel ismertetjük. A Házirend érdemi változtatása esetén a szülőt és a diákot egyaránt tájékoztatni kell.  

7.8. Étkeztetéssel kapcsolatos alapvető intézményi előírások  

• A kollégiumi ellátás ingyenes, amely kiegészülhet (a tanuló igényei szerint) térítési díj alapján igénybe vett 

napi háromszori (reggeli, ebéd, vacsora) étkezéssel.  

• A kedvezményes étkezésért a mindenkor érvényes étkezési nyersanyagnorma alapján, annak 50 illetve 100%-

át kitevő mértékű étkezési díjat kell fizetni. Ezek a normatív kedvezmények csak az erre vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak alapján, az előírt igazolások határidőre történő leadása után adhatók.  

• Étkezés lemondása a kollégiumból való távollét vagy betegség esetén a tanuló, illetve a szülő feladata.  
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Amennyiben ezt elmulasztják, úgy nincs lehetőség a kifizetett étkezési díj visszaigénylésére.   

• Az étkezéssel kapcsolatos egyéb teendő ellátása a DIM illetékes munkatársának a feladata.  

7.9. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása  

A kollégista tanulók teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot tehetnek és 

kérelmeket nyújthatnak be.  

7.10.  A tanuló jogai  

• A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról. A csoportvezető nevelőtanár a csoportot érintő minden fontos tényről, 

változásról köteles tájékoztatni a tanulót.  

• A tanulói jogok gyakorlása során a kollégiumi közösség más tagjainak jogait megsérteni nem lehet.  

• Adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben részesüljön.  

• Tartsák tiszteletben személyiségét, emberi méltóságát és biztosítsanak védelmet számára.  

• Kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon.  

• Véleményt mondhat a kollégium működésével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, oly 

módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát.  

• Javaslatot tehet a kollégium működésével kapcsolatos, diákokat érintő kérdésekben.  

• Vegyen részt a kollégiumi közösségek foglalkozásain, a kollégium által szervezett programokon, 

rendezvényeken, versenyeken, azok előkészítésében, lezárásában.  

• Választhat illetve választható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb 

tanulóközösségi tisztségre.  

• Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.  

• Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen nevelőtanárától vagy a kollégium vezetőjétől, 

valamint, hogy ezekre a kérdésekre megfelelő választ kapjon.  

• A kollégista joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait a környezete tiszteletben tartsa.  

• Tagja lehet a kollégium kulturális, sport és más egyesületeinek és részt vehet ilyenek alapításában, ezekben 

tisztséget viselhet.  

• A tanulók hálószobáját az ott lakó tanulók magánlakásának kell tekinteni. Ezért oda csak azok a fiatalok 

léphetnek be és tartózkodhatnak, akiknek ezt a szoba közössége megengedi. A nevelőtanár is csak pedagógiai, 

nevelési céllal tartózkodhat a hálóban.  

• A hazautazási lehetőséget törvény írja elő. Megtiltani csak rendkívüli esemény, vagy természeti csapás esetén 

lehet.  

7.11.  A tanulói jogok érvényesítése a kollégiumban  

• A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, ezért a kollégiumi felvételt minden tanév végén újra kell kérni a 

kiadott formanyomtatványokon.  

• Elutasított felvételi kérelem esetén a tanulónak, illetve a szülőnek jogában áll fellebbezést benyújtania a 

Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatójának címezve.  

• A kérelmek, illetve elutasított felvételi kérelem esetén a fellebbezés elbírálásának elvei:   
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o A kollégiumi felvételinél előnyben részesülnek azok a diákok, akik a DSZC által működtetett 

oktatási intézmények valamelyikében rendelkeznek tanulói jogviszonnyal.  

o Nehezen megközelíthető település lakói, akik a bejárást napi szenten nem tudják megoldani. 

o  Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.   

o A felvételi kérelem elbírálása során figyelembe vehetők a tanuló előző tanévben szerzett dicséretei, 

tanulmányi eredménye, illetve fegyelmi vétségei.  

• A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából. A 

felülvizsgálati kérelemben le kell írni a panasz lényegét, tényekkel alátámasztva. A panasz érdemi 

elbírálására, orvoslására a benyújtástól számított 5 napon belül a kollégiumvezető köteles intézkedni és arról 

írásban kell értesítenie a tanulót.  

• A tanuló minden kollégiumi élettel kapcsolatos érdekképviseleti ügyben a kollégiumi Diákönkormányzathoz 

fordulhat, melynek intézkedési módját és rendjét a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

(DÖK SZMSZ) tartalmazza.  

• A kollégiumvezető bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap információt a 

kollégium érintett diákjaival kapcsolatban.  

• A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni a kollégium és a diák közötti jogvita 

esetén, ha a tényállás nem megnyugtatóan tisztázható.  

7.12.  A tanuló kötelessége  

• Tartsa tiszteletben a kollégium vezetőjét, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait.  

• Ismerje és tartsa magukra nézve kötelezőnek a kollégium házi- és napirendjét a tanulókat védő-óvó 

rendszabályokat, a tűzvédelmi előírásokat, a tűzriadó tervet, a dohányzásra vonatkozó előírásokat. Tartsa be 

az emberi együttélés, a kulturált magatartás szabályait az intézményen belül és kívül is.  

• Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és a kollégium érdekeit ne sértse, és mást ne akadályozzon jogainak 

gyakorlásában.  

• Tanuljon szorgalmasan és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el.  

• A kollégiumban és a kollégiumi rendezvényeken viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát.  

• A kollégiumban a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen.  

• Vigyázzon a kollégium berendezési és felszerelési tárgyaira, azokat előírásszerűen kezelje, használja és az 

általa okozott kárt térítse meg.  

• Óvja saját és társai egészségét, tartsa be a közlekedési, balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat.  

• Észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és baleseteket.  

• A fiatal szervezetre különösen káros dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától 

tartózkodjon.  

• Értéktárgyakat, nagyobb összegű pénzt ne hozzon a kollégiumba, ugyanis ezekért a kollégium nem tud 

felelősséget vállalni.  

• A talált tárgyakat a mindenkori ügyeletes tanárnak adja le.  

• A kollégiumban csak a kollégista tartózkodhat. A kollégista szülőt, hozzátartozót, ismerőst és barátot csak 

nevelői engedéllyel és/vagy jelenléttel kísérhet fel a nevelő által megjelölt helyiségbe.  

• Ha a kollégista szabadfoglalkozás ideje alatt (kimenő idejében) a kollégiumot el szeretné hagyni, akkor 

köteles tájékoztatni arról az ügyeletes nevelőtanárt, továbbá a tájékoztatásnak ki kell terjednie a kollégista 

pontos úti céljainak meghatározására is.  
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• A kollégiumot csak engedéllyel lehet elhagyni a kollégistának. Az engedélyezett kimenőről 21 – kilencedik 

évfolyamos diákoknak 20 – óráig vissza kell érkezni. Hazautazni a kollégiumból pénteken délután lehet 16 

óráig. Tanítási napon csak nevelői (fiatalkorú tanulók esetén nevelői és szülői) engedéllyel történhet a 

hazautazás.  

• Amennyiben az otthon tartózkodó tanuló valami ok miatt nem tud visszatérni a kollégiumba, köteles 

nevelőtanárát telefonon vagy elektronikus úton értesíteni. 18 év alatti tanuló esetén a szülő köteles jelezni a 

távolmaradást.  

• Vasárnap a kollégiumba való visszaérkezés 16 órától lehetséges. A tanulónak 21 óráig be kell érkezni a 

kollégiumba. Amennyiben a gyakorlati vagy elméleti órakezdés lehetővé teszi, a visszaérkezés történhet 

hétfőn reggel is. Ilyen esetben a fiatalkorú tanulók szülei írásban is kötelesek jelezni ezt a nevelőtanárok felé.  

• A romlandó élelmiszereket a folyosón elhelyezett hűtőszekrényekben lehet tárolni.   

• Tanítási napokon, délelőtt 8.00-11.00 óra között, délután 15.00-18.00 óra között mindenki számára kötelező 

a szilencium.  

• A reggeli ébresztés 7,00 órakor történik. Minden tanuló köteles felkelni, tisztálkodni, ágyneműjét és 

személyes holmiját elrakni a nevelőtanárai által ismertetett elvárások szerint. A tanulók kötelesek a hálókat 

a reggeli tisztasági szemlére rendbe rakni. A szobában hagyott romlott élelmiszert a fertőzésveszély 

elkerülése végett a nevelőtanár tanú jelenlétében eltávolíthatja. Az ebédlőbe a tanulók csak utcai viseletben 

mehetnek le.  

• A fiú és lány kollégisták számára egymás emeleti szintjein való tartózkodás szigorúan tilos.  

• A kollégium a foglalkozásokat kollégiumi csoportonként heti huszonnégy órás keretben szervezi meg. Azok 

típusairól, időpontjairól a tanulók írásbeli tájékoztatást kapnak. 

• A tanulók kötelesek közreműködni saját maguk és társaik testi épségének, egészségének, biztonságának, 

értéktárgyaiknak megóvásában. Ennek érdekében maradéktalanul kötelesek elsajátítani és betartani a 

tűzvédelmi, biztonságtechnikai, balesetvédelmi előírásokat (beköltözést követő tűzvédelmi és balesetvédelmi 

oktatás). A szobákban elhelyezett tűzvédelmi tájékoztatást adó táblák megrongálásáért vagy elvesztéséért 

anyagi felelősséggel tartoznak a tanulók.   

• Csak rendeltetésszerűen használhatják az intézmény helyiségeit és felszerelési tárgyait, különös tekintettel az 

elektromos hálózatra és berendezésekre. Azokat megbontani, megsérteni, bármilyen céllal hozzányúlni tilos 

és életveszélyes. Ugyancsak tilos saját elektromos berendezések szétszerelése, hiányos megbontott állapotú 

üzemeltetése. A szobában tartózkodás ideje alatt még éjszaka is tilos a hálószobák ajtaját kulccsal bezárni. 

Az intézményi tűzvédelmi eszközökhöz tilos hozzányúlni, azokat megrongálni. A telefontöltőket használat 

után mindenki köteles áramtalanítani, különös tekintettel a pénteki hazautazásra.  

• Fegyelmezett, elővigyázatos magatartásukkal kötelesek hozzájárulni a kollégiumban tartózkodók 

biztonságához. (pl.: el kell kerülni a futkározást, csúszkálást, a lépcsőn, a vizes helyiségekben való 

fegyelmezetlen közlekedést, viselkedést, az ablakba való kiállást. Az ablakokban bármilyen tárgy tárolása, 

illetve kidobása tilos, stb. A vizesblokkok nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért a tanulók 

anyagi felelősséggel tartoznak.)   

• A sportfoglalkozások vagy szabadidős sporttevékenység során saját maguk és társaik testi épségét figyelembe 

vevő magatartást kell tanúsítani.   

7.13.  A tanulók kollégiumon kívüli magatartásával kapcsolatos elvárások  

• A diákjaink kollégiumon kívüli magatartását a kulturált viselkedésforma jellemezze. Tiltjuk, hogy olyan 

helyre járjanak szórakozni ahol drog, szeszesital és hazárdjáték elérhető.  
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• Saját és mások testi épségét szem előtt tartó módon, figyelmesen, fegyelmezetten kell közlekedni, szigorúan 

betartva a közlekedési, általános viselkedési és udvariassági szabályokat.   

• A kollégisták - lehetőség szerint - mindenben segítsék egymást, meggondolatlan cselekedetektől, 

fegyelmezetlenségektől igyekezzenek egymást visszatartani.   

• Veszélyhelyzetben (akár a kollégiumban, akár azon kívül) óvják saját és társaik, valamint az egyéb ott 

tartózkodók 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.   

• A tanulók nem a kollégium által szervezett rendezvényen való részvételét minden esetben szülői beleegyezés 

mellett fogadjuk el.  

7.14.  A kollégiumi lakhatással kapcsolatos szabályok  

• A fiúk a lányok szobájában, a lányok a fiúk szobájában nem tartózkodhatnak.   

• A fiúk és a lányok a másik nem által használt szintre csak a kollégiumi foglalkozásokon való részvétel 

céljából mehetnek, illetve külön engedéllyel.   

• Szobáját és az általa használt felszerelési tárgyakat engedély nélkül senki el nem cserélheti, és a kollégium 

területéről ki nem viheti.  

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

• Távol maradni a kollégiumból minden esetben csak az ügyeletes nevelőtanár engedélyével lehet.  Szülői 

kérés alapján az ügyeletes tanár engedélyezhet a tanuló számára rendkívüli kimenőt vagy hazautazást. Az 

engedélyezett kimenőket a kimenőfüzetben rögzítjük.   

• A kollégium rendje, tisztasága érdekében az ebédlőből éttermi felszerelést felhozni tilos. A szobákban csak 

tartós élelmiszerek tárolhatók, a többi élelmet a rekeszes hűtőszekrényekben kell tárolni. A hűtőszekrény 

rekeszek rendjéért és tisztaságáért a szobaközösségek felelősek.   

• A tanulók egészségügyi ellátása – a kollégiumi ápolónő hatáskörét meghaladó eseteken túl – a kollégium 

részére kijelölt körzeti orvosi rendelőben, szakrendelőben, valamint az állandó lakóhely szerinti háziorvosi 

ellátás keretében történik.   

• A kollégiumi szobákban mobiltelefon, laptop, hajszárító, hajformázó kivételével minden más elektromos 

készülék használata tilos. Ezen eszközöknek is meg kell felelniük az érintésvédelmi előírásoknak és a 

biztonságos használat követelményeinek. A tanuló tulajdonát képező, hibás elektromos berendezés 

használatából fakadó károkért a tanuló/gondviselője anyagi felelősséggel tartozik. 

• 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.   

• A hálószobák ajtaját és 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 károsult vagy képviselője 

rendőrségi feljelentést tehet.   

• A kollégiumba tilos behozni, használni: baleset-, vagy tűz- és robbanásveszélyt okozó tárgyat, anyagot pl.: 

szúró- vágóeszközt, pirotechnikai eszközt, gyertyát, szeszesitalt, drogokat.   

• Gépjárművek, kerékpár, gördeszka, görkorcsolya behozatala a kollégium épületébe nem engedélyezett. Ezen 

eszközök kollégium területére saját felelősségre történő behozatalához indokolt esetben az igazgató 

engedélye szükséges.  
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• Audiovizuális eszközöket csak szilenciumi időn kívül, a szobákban 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.  

• A tanulók mások hálószobájába csak az ott lakók engedélyével, az ott folyó tevékenység zavarása nélkül 

léphetnek be, illetve tartózkodhatnak. A kollégium pedagógusai és vezetői nevelői-oktatói munkájuk során e 

munkájuk végzéséhez szükséges időben és mértékben a hálószobákba bármikor beléphetnek, a tanulók 

szekrényeit és személyes felszereléseit elsősorban azok vagy tanúk jelenlétében ellenőrizhetik az intimitás 

követelményeinek betartásával, kivéve, ha az ellenőrzésre súlyos fegyelemsértés gyanúja, tűz- és 

balesetveszély elhárítása miatt késedelem nélkül szükség van. E szabály alól kivétel a tűz- és bombariadó 

keretében végzett intézkedés is.   

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

engedélyez a kollégiumvezető.  

• A kollégium területén tilos a dohányzás.  

• A kollégium épületén kívüli, de az intézményhez tartozó egyéb területek tisztaságának megőrzése 

minden kollégista tanuló számára kötelező.  

7.15.  A kollégium munkarendje  

A kollégium napirendje:  

7:00      ébresztő  

7,00  -  8,00  egyéni tisztálkodás, takarítás, szobarend, reggeli  

8,00  -  8,30  indulás iskolába vagy gyakorlatra  

8,00  -  11,00  szilencium a délutáni oktatáson résztvevő diákok számára  

11,00  -  15,00  foglalkozások, szakkörök, szabadfoglalkozás  

11,30  -  15,30  ebéd  

15,00  -  18,00  szilencium  

18,00  -  19,00  vacsora  

19,00  -  21,00  foglalkozások, egyéni, csoportos illetve szabadfoglalkozás  

21:30      esti készülődés befejezése  

22. 00      lámpaoltás  

A szilenciumi munka irányítását, segítését, ellenőrzését a nevelőtanár végzi, a tanulási időben a kollégium tanulói a 

szobáikban kötelesek tartózkodni. A kiváló és az érettségi vizsgára épülő képzéseken részt vevő kollégisták részére 

nem kötelező a szilencium, a napi felkészülést egyéni időbeosztás szerint oldják meg, amennyiben erre vonatkozó 

engedélyt kaptak a kollégium nevelőtestületétől. 

A felzárkóztatást és korrepetálást minden nevelő a saját szakjának megfelelően végzi a tanév elején elkészített 

ütemterv alapján. A csoportfoglalkozásokat a nevelők a kollégiumi nevelés országos programja alapján végzik heti 

bontásban.  
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A szabadidő hasznos eltöltését a különböző sport és kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítja diákjaink 

számára.  

7.16.  A tanulók jutalmazásának elvei és formái  

Azok a kollégisták vagy kollégiumi közösségek: akiknek magatartása: szorgalma: közösségi munkája kiemelkedő: 

vagy bármilyen más módon hozzájárulnak a kollégium hírnevének növeléséhez: jutalomban részesülhetnek.  

A jutalmazás történhet írásban és szóban.  

A jutalmazás formái:  

• nevelőtanári dicséret  

• kollégiumvezetői dicséret  

• nevelőtestületi dicséret  

• könyv és tárgyjutalom  

• csoportos jutalmazás  

7.17.  Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  

Azzal a kollégista tanulóval szemben, aki a Házirend előírásait szándékosan vagy gondatlanul megszegi, a 

kollégiumból igazolatlanul távol van, engedély nélkül eltávozik, az fegyelmező intézkedést alkalmazunk. A Házirend 

kiemelten kezelendő megszegésének számít minden egymás testi épségét veszélyeztető magatartás, tűzveszélyt 

magában hordozó tevékenység, a kollégium helyiségeinek és berendezésének a rongálása vagy nem 

rendeltetésszerű használata, illetve az engedély nélküli távolmaradás minden formája. 

A kiemelten kezelendő esetekben a kollégium vezetője és az iskola igazgatója közösen dönt a kiszabható 

büntetés formájáról és mértékéről. 

A büntetés formái:  

• nevelőtanári szóbeli, írásbeli figyelmeztetés  

• kollégiumvezetői szóbeli, írásbeli figyelmeztetés  

Amennyiben a kollégista kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi: fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető.  

Fegyelmi büntetés lehet:  

• megrovás  

• szigorú megrovás  

• a kollégiumi jogviszony meghatározott időre való felfüggesztése 

• kizárás a kollégiumból  

A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet: amelynek során írásban kérelmet nyújthat 

be az iskola és kollégium fenntartójához egyéni érdekvédelemre: illetve törvényességi kifogásokra alapozva. A 

fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető tárgyalások az iskola házirendjének erre vonatkozó fejezetében rögzítettek 

szerint történik.   

A tanuló a kollégium vagyontárgyaiért: berendezési tárgyaiért gondatlan: vagy szándékos károkozás esetén erkölcsileg 

és anyagilag is felelős. A kártérítés minden esetben az érvényes törvények szerint a körülmények figyelembevételével 

történik. A kártérítés mértékéről a tanulót az igazgató határozatban értesíti.  

A 20/2012. EMMI rendelet 51. § (2) (3) bekezdések értelmében: 

ha a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha  
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o b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a  szülő írásbeli kérelmére – a házirendben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

o c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint 

igazolja,  

o d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem 

tudott kötelezettségének eleget tenni.  

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a  mulasztás igazolatlan. 

Ennek értelmében a tanuló kollégiumban szerzett igazolatlan mulasztása esetén első alkalommal írásbeli 

nevelőtanári figyelmeztetést kap. A 25. (iskolai és kollégiumi mulasztás összeadva) igazolatlanul mulasztott óra 

esetén kollégiumvezetői szigorú megrovásban részesül. A huzamos igazolatlan távollét kizárást eredményezhet. 

7.18.  Szabadidős tevékenységek  

Formái: szakkör: sportkör: korrepetálás: kirándulás: múzeum-: színház-: mozilátogatás: valamint kollégiumi 

rendezvények.  

Ezeket a rendezvényeket: foglalkozásokat kizárólag vezetői részvétellel lehet megszervezni és lebonyolítani.  

7.19.  A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok  

A tanulóbalesetek megelőzése érdekében végzett munkát az intézmény vezetője koordinálja: és ellenőrzi. E munkában 

részt vesz:  

• kollégiumvezető  

• nevelők  

• karbantartók  

• portások  

Balesetvédelmi és biztonságtechnikai bejárások: valamint a létszám ellenőrzések során feltárt baleseti forrásokat 

veszélyeztető tényezőket meg kell szüntetni. A tanulókat félévenként 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 igazgató a rendeletben meghatározott esetekben a bekövetkezett balesetről tájékoztatja a fenntartót: jegyzőkönyvet 

készít: ill. vizsgálatot rendel el.  

7.20.  Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata  

A kollégistának joga: hogy az intézmény valamennyi helyiségét: berendezési tárgyát előzetes engedély megkérése 

után rendeltetésszerűen használja meghatározott időbeosztás szerint.  

A kollégisták az alábbi helyiségeket csak nevelőtanári felügyelettel használhatják:  

• konditerem  

• tornaterem  

• főzőkonyha  
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• informatikaterem  

7.21.  Egyéb rendelkezések  

• Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: heti egy alkalommal orvosi rendelés.  

• A hét többi napján az egészségügyi ellátást igénylő esetekben az ápolónő teszi meg a szükséges 

intézkedéseket:  

• A kollégistáknak a munkavédelmi: balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tanévenként két alkalommal/tanév 

kezdés és a második félév kezdete/ a nevelőtanár köteles megtartani.  

• Intézményünk munka: tűz- és balesetvédelmi szabályait a kollégium dolgozói és diákjai a leírt módon 

kötelesek érvényesíteni és betartani.  

• A Pedagógiai Program egy példányát oly módon kell elhelyezni: hogy az a szülők és a diákok részére 

egyaránt hozzáférhető legyen.  

• A Házirend előírásait mindenki köteles betartani!  

Debrecen, 2021. augusztus 31. 

 

 


