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1. A házirend hatálya 
 

 

1. A házirend szabályait be kell tartania az intézménybe járó tanulóknak, a tanulók szüleinek 

/mint a diákok törvényes képviselőinek/, az intézmény oktatóinak, edzőinek és más 

munkavállalóinak. 

2. A házirend előírásai azokra az iskolai (technikum, gimnázium) és kollégiumi, iskolán és 

kollégiumon kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra 

vonatkoznak, melyeket a szakmai program alapján az intézmény szervez, és amelyeken az 

iskola és a kollégium ellátja a tanulók felügyeletét, az iskolába érkezéstől az onnan való 

távozásig, beleértve az intézményi élet különböző helyszínei közötti közlekedést is. 

 

 

 

2. A házirend nyilvánossága 
 

 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, edzőnek, 

valamint az intézmény munkavállalóinak) meg kell ismernie. 

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 az iskola portáján; 

 az iskola és kollégium könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 a kollégium nevelői szobáiban; 

 az intézmény igazgatójánál; 

 a kollégium vezetőjénél; 

 az intézmény igazgató-helyetteseinél; 

 az osztályfőnököknél; 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél; 

 az intézményi szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 

3. A házirend előírásaira – az iskolába és kollégiumba történő beiratkozáskor – a szülők, 

gondviselők figyelmét fel kell hívni, valamint az intézmény honlapján való elérhetőségéről 

tájékoztatni kell őket. 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek és 

kollégiumi nevelőtanárnak tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán és kollégiumi foglalkozásokon, 

 a szülőket szülői értekezleten. 

5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek és a nevelőtanároknak, edzőknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán (melyet dokumentálni is kell), 

 a szülőkkel szülői értekezleten. (melyet dokumentálni kell) 

 kollégistákkal csoportfoglalkozáson (melyet dokumentálni kell) 

6. A házirendről, minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától, a kollégium 

vezetőjétől, igazgató-helyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől és a kollégium oktatóitól a 

nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 
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3. Az iskola házirendje 
 

 

3.1. A tanulói jogok gyakorlásával, a véleménynyilvánítással és a tájékoztatással 

összefüggő szabályozás 

 

A tanuló, a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Ez alól 

kivétel a diákkör létrehozásának joga, a szociális támogatáshoz való jog, melyet a tanév 

megkezdése után gyakorolhatnak a tanulók. 

 

A tanuló joga, hogy: 

 biztonságban és egészséges környezetben neveljék; 

 képességének, érdeklődésének, adottságainak, nemzeti hovatartozásának megfelelő 

nevelésben és oktatásban részesüljön; 

 tiszteletben tartsák személyiségét, emberi méltóságát és jogait; 

 a hatályban lévő jogszabályok alapján ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesüljön; 

 védelmet kapjon a fizikai és a lelki erőszakkal szemben; 

 a tanítási órákon nyugodt környezetben a feladataira, a tanítási folyamatra, az oktatóra 

figyeljen, a kollégiumban a tanulmányi munkához segítséget kérjen, megjelölt időpontban 

korrepetáláson vegyen részt; 

 a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje; (Ugyanabban az 

osztályban egy napon két témazáró dolgozat íratható.) 

 a dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét továbbá a munkájában elkövetett hibáját 

legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse; 

 részt vegyen a számára előírt edzéseken, sportversenyeken; 

 részt vegyen a szabadon választható foglalkozásokon és szabadon választható kötelező 

csoportfoglalkozásokon, a kollégium rendezvényein, szakköri foglalkozásokon, 

tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon; 

 részt vehet sportfoglalkozásokon; 

 kollégiumi ellátást igényeljen, hétvégén hazautazzon; 

 kérje a kollégiumi jogviszonyának megszüntetését; 

 kérelmére a szabadon választható és egyéb foglalkozásokon részt vegyen (a 

tantárgyválasztása alapján); 

 igénybe vegye az intézmény rendelkezésére álló eszközöket, az intézmény létesítményeit 

(tanulmányi és szabadidő hasznos eltöltése céljából); 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és a rendelési időben sürgősségi ellátásban 

részesüljön; 

 az ifjúságvédelmi felelős fogadóóráin megjelenjen és az ifjúságvédelmi felelős segítségét 

kérje;  

 hozzájusson a kollégiumi élettel kapcsolatos, valamint jogaik gyakorlásához szükséges 

információkhoz, tájékoztassák az ezekkel kapcsolatos eljárások rendjéről; 

 részt vegyen a diákkörök munkájában, részt vegyen a diákközgyűlésen, diák 

önkormányzati ülésen, a közösség fejlődését elősegítő, érdekeit szolgáló javaslatokat 

tehessen; 

 az osztályfőnökén keresztül betekinthessen az osztálynaplóba és felvilágosítást kérjen 

érdemjegyeiről; 

 véleményt nyilváníthat minden kérdésben az iskola és a kollégium működésével 

kapcsolatban, továbbá tájékoztatást kaphat személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, 

javaslatot tegyen, és érdemi választ kapjon; 
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 tiszteletben tartsák vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai 

önazonosságát, valamint személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, családi és 

magánélethez való jogát, ha ez nem ütközik jogszabályba és nem sérti mások jogait, nem 

korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, az intézmény dolgozóinak 

egészségét, testi épségét, valamint a művelődési jog fenntartásához szükséges feltételek 

megteremését, fenntartását;  

 jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, 

továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot és, hogy az oktatási jogok biztosához forduljon; 

 személyesen vagy képviselője útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában;  

 a hatályban lévő jogszabályokban leírtak alapján magántanuló legyen, továbbá kérje a 

tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését;  

 független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról;  

 kérhesse átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési–oktatási intézménybe; 

 kérje a tanulói jogviszonyának megszüntetését; 

 szociális ösztöndíjat, illetve támogatást kérjen; 

 kiemelkedő tanulmányi, sport és közösségi munkájáért jutalomban részesüljön;  

 választó és választható legyen a különféle diákönkormányzati szervezetekbe;  

 tantermét az osztályfőnökkel való egyeztetés után díszítse;  

 

 

3.2. A tanulók kötelességei 

 

1. Kötelessége betartani és betartatni az emberi együttélés szabályait, etikai normák szerint 

élni és dolgozni. 

2. Beiratkozáskor megismerje az intézményi házirendet. 

3. A szakmai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken is köteles 

betartani a tanulói magatartásra vonatkozó szabályokat, az intézmény házirendjét. 

4. Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme. 

5. A tanulók kötelesek az intézményben előírt és a kialakított rendnek megfelelően a 

foglalkozásokon megjelenni, azon részt venni és a házirendet betartani. Az online 

foglalkozásokra az órarend szerint bejelentkezni és azokon részt venni. Az iskola által 

meghatározott elektronikus felületeket a kapott feladatoknak megfelelően rendszeresen 

használni. A tanulók kötelesek elhozni tanórákra, gyakorlatokra, foglalkozásokra az oktató 

által kért felszerelést (füzetek, könyvek, munkafüzetek, számológép, körző, vonalzó, 

szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, térkép, munkaruha, tornafelszerelés, stb.).  

6. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával 

kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. A tanuló köteles érdemjegyeit és az esetleges 

bejegyzéseket az ellenőrzőbe bevezetni, arról a szüleit (gondviselőt) rendszeresen 

tájékoztatni és azt havonta aláíratni.  

7. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget 

tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. 

8. A tanuló kötelessége, hogy a szakmai programban meghatározott írásbeli számonkéréseken 

jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek 

megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem 

engedett segédeszközt használ a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékelheti. 

9. A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a tanulmányi rendet, az iskola szabályzatainak 

rendelkezéseit.  

10. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-elhárítási és 

tűzvédelmi szabályokat, melyek az iskola szervezeti és működési szabályzatának 
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mellékletét képezik. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e 

szabályzatok tartalmát.  

11. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartózkodjék az 

egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek használatától. A 

tanuló haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó oktatónak vagy más alkalmazottnak, ha 

saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet 

észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült. A balesetet 

szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő a sérülttel csak annyit tehet, amihez 

biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül 

orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.  

12. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és 

szűrővizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja.  

13. A tanuló kötelessége, hogy őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje 

környezetét, a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola 

létesítményeit, felszereléseit. A tanuló kötelessége, hogy iskolai elfoglaltságához igazodva, 

oktató felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének 

rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. A tanuló 

kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében, létesítményében okozott károkat 

megtérítse.  

14. Tanúsítson tiszteletet az oktatók, más iskolai dolgozók, valamint a partner sportszervezetek 

dolgozói és a sportszervezetet látogatók személye és munkája iránt.  

15. Tartsa tiszteletben az intézményi élet résztvevőinek emberi – állampolgári – gyermeki 

jogait.  

16. Segítse rászoruló társait. 

17. A tanulók kötelesek a kollégiumba történő beköltözés után a rendelkezésükre bocsátott 

használati tárgyakat aláírásukkal igazolva átvenni és kiköltözésükkor azokkal elszámolni. 

18. A szekrények kulcsait, pótkulcsait kötelesek hiánytalanul megőrizni, és tanév végén leadni. 

19. Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme, a kollégium 

felszerelési és berendezési tárgyainak gondos és rendeltetésszerű használata, a rongálás 

megakadályozása, az esetleg keletkezett kár megtérítése.  

20. A kollégium minden tanulója köteles a higiéniai előírásokat betartani, hajviseletét ápolni, 

ruházatát, eszközeit, felszerelési tárgyait, munkaruházatát (letisztított állapotban) a kijelölt 

helyen, valamint az általa használt helyiségekben, rendben tartani. A tanulók kötelesek a 

hálószobájukban folyamatosan rendet, tisztaságot tartani. Használati eszközeiket 

szekrényben, polcokon kötelesek tárolni, az asztalokon tanuláshoz és egyéb használathoz 

szükséges rendet kialakítani. A tanulók kötelesek a rend és tisztaság folyamatos 

fenntartásához hozzájárulni.  

21. A diákügyeletes az ügyeletes tanár irányítása mellett köteles ellátni feladatait az iskolában 

és a kollégiumban. 

22. A tanulók az intézményi ágyneműt, az ágyneműcsere alkalmával kötelesek a megadott 

napon és időpontban lecserélni. Használhatják a saját maguk által hozott ágyneműt, plédet 

is, melynek rendszeres cseréjéről, tisztaságáról kötelesek gondoskodni. 

23. Szállóvendégek érkezése előtt a tanuló köteles saját ágyneműjét, plédjét, felszerelési 

tárgyait elzárni. Ha a vendégek távozása után rendellenességet, rongálást tapasztal, azonnal 

jelenteni kell az ügyeletes tanárnak. 

24. A beteg kollégista tanuló köteles a nevelőtanárnál jelentkezni, amennyiben állapota engedi, 

utazzon haza, gyógyultan térhet vissza a kollégiumba. 

25. A kötelező foglalkozások idejét fordítsák teljes mértékben a tanulásra, személyiségük 

fejlesztésére, ne zavarják tanulótársaikat. A jobb tanulmányi eredmény érdekében vegyék 

igénybe a nevelőtanárok segítségét.  



Házirend 

6 

 

26. A tanuló köteles szülőjét (gondviselőjét) tájékoztatni a kollégiumi előírásokról és 

kérésekről, melynek alapján a szülő megismeri a kollégium belső életét, gyermeke 

közösséghez való viszonyát, képes díjfizetési és felmerülő kártérítési kötelezettségének 

eleget tenni és a kollégium által kért hivatalos tájékoztatást megadni. 

27. A kollégista tanuló a tanév közbeni kiköltözés előtt köteles a szülő által írt, a tagság 

megszűnését kérő levelet átadni a kollégium vezetőjének, vagy nevelőtanárának. Köteles 

továbbá tartozásait rendezni (térítési díj, könyvtár, stb.), valamint intézményi ágyneműjét, 

a szekrények kulcsait leadni, szekrényét tisztán átadni. A szülő a térítési díjat a tagság 

megszüntetését kérő levélben jelzett időpontig köteles fizetni.  

28. Minden intézményi dolgozó és tanuló kötelessége, hogy takarékoskodjon az energiával és 

a vízzel. 

29. A tanuló kötelessége, hogy a kollégium helyiségeiben, berendezésében, létesítményében 

okozott károkat megtérítse. Az okozott kárról jegyzőkönyv készül. A kártérítés részletes 

szabályairól a jogszabályok rendelkeznek.  

30. A kollégiumi ellenőrzések során működjön együtt az ellenőrzést végző oktatóval. 

31. A tanuló kötelessége, hogy iskolai, sportegyesületi elfoglaltságához igazodva, oktató 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját és a kollégium 

környezetének rendben tartásában, rendezvények előkészítésében, lezárásában.  

32. Megtartsa az iskolai SZMSZ-ben és a házirendben foglaltakat. 

 

 

3.3. A tanulók, a szülők és az érintett sportegyesületek tájékoztatása és kapcsolattartása 

 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról 

tájékoztatja: 

- az intézmény igazgatója vagy helyettese  

- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente kettő alkalommal, 

- a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 

- az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon. 

 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az oktatók szóban és az 

ellenőrző könyvön vagy az e-kréta rendszeren keresztül írásban tájékoztatják. 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az intézmény vezetőjéhez, az oktatói testületéhez, az osztályfőnökükhöz, 

a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján először oktatóiknak, majd osztályfőnöküknek 

fogalmazhatják meg. Ha a probléma nem kerül megoldásra, akkor azt az intézmény 

igazgatójával, az oktatói testülettel vagy a szülői szervezettel közölhetik. 

A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális 

feladatokról tájékoztatja: 

 az intézmény igazgatója 

- a szülői szervezet ülésén minden félév elején, 

- és az intézményi munkatervnek az intézmény honlapján történő elhelyezésével  

 az osztályfőnökök 

- az osztályok szülői értekezletein. 
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Az oktatók a szülőket a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: 

 szóban:  

-  a nevelők fogadó óráin, 

- a szülői értekezleteken, 

- a családlátogatásokon, 

- a tanár által megadott időpontban, melyet előre egyeztetett a szülővel, 

 

 írásban az ellenőrző könyvben.  

 

A szülői értekezleteket és az oktatók fogadóóráinak időpontjait tanévenként az intézményi 

munkaterv tartalmazza. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézményvezetőségével, a oktatókkal 

vagy a szülői szervezettel. 

 

A tanulói vagy szülői kérdésekre, véleményekre, javaslatokra 22 napon belül szóban vagy 

írásban a megkeresettnek (osztályfőnök, oktató, igazgató, szülői szervezet) válaszolnia kell. 

A szülőnek lehetősége van, hogy gyermeke egészségügyi problémáival kapcsolatban kérdéseivel 

felkeresse az iskolában dolgozó iskolaorvost, az ifjúsági védőnőt előzetes egyeztetés alapján.  

 

További lehetősége a szülőknek, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről folyamatosan 

tájékozódjanak az elektronikus naplóból. Az elektronikus naplóhoz mindenkinek egyedi 

hozzáférést /egyedi azonosító kód/ biztosítunk kérelem alapján.  

 

Az iskola közléseit, a szülő kéréseit, igazolásokat, stb. az ellenőrző könyvbe kell bejegyezni. 

Az osztályfőnök havi rendszerességgel tájékoztatja az edzőket és a kollégiumi oktatókat a 

tanulók tanulmányi előmeneteléről, iskolai viselkedéséről.  

 

 

3.4. Az iskola működési rendje 

 

3.4.1. A tanulók munkarendje 

 

1. Az iskolai munkához szükséges felszerelést minden tanuló köteles magával hozni, az 

ellenőrző könyvét magánál tartani, a kapott osztályzatokat bejegyezni, szülőjével 

(gondviselőjével) aláíratni.  

2. A tanuló engedély nélkül nem hagyhatja el a tanítási órát. A tanítási órákat megzavarni nem 

szabad, azok látogatására a jogosultakon kívül más személyeknek az igazgató adhat 

engedélyt.  

3. A tanítási órákon étkezni, italt fogyasztani és rágógumizni tilos. 

4. Szaktantermekben, tornaszobában a tanulók csak a foglalkozás vezetőjének felügyelete 

mellett tartózkodhatnak. A tantermekben, az udvaron és az iskola folyosóin minden esetben 

tanári ügyelet van. 

5. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig reggel 7.00 órától délután 16.00 

óráig, pénteken 7.00 órától 15.15 óráig vannak nyitva. 

6. Az iskolában a tanulóknak a tanítási óra kezdete előtt meg kell jelenni a kialakult 

munkarendnek és tanári utasításnak megfelelő helyen. 
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7. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra:     7.50 –  8.35 

2. óra:     8.45 –  9.30  

  9.30 –  9.45 (tízórai szünet) 

3. óra:     9.45 – 10.30 

4. óra:   10.40 – 11.25 

5. óra:   11.35 – 12.20 

6. óra:   12.25 – 13.10 

7. óra:   13.15 – 14.00 

 

8. A szakmai program szerint különböző helyszíneken és időben lehet a szakmai 

gyakorlatokat megtartani. Erről legkésőbb előző nap a gyakorlatot szervező oktatónak 

tájékoztatnia kell az érintett tanulókat. A szünetek összevontan is kiadhatók gyakorlat 

közben, vagy a gyakorlat végén. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. 

9. Becsengetéskor a tanulók elfoglalják helyüket a tanteremben, illetve a szaktantermek előtt 

a folyosón sorakoznak a kialakult gyakorlatnak megfelelően. 

10. A kötelező és egyéb foglalkozáson a tanterembe érkező és távozó felnőtteket felállással 

üdvözlik a tanulók. 

11. A tanulók az óraközi szünetekben az udvaron, vagy a folyosón tartózkodhatnak, az épületet 

vagy udvarát csak akkor hagyhatják el, ha másik épületben van órájuk, illetve ha a 

tanításnak vége. 

12. A tanuló tanítási idő alatt az iskola területét csak az osztályfőnöke (távolléte esetén az 

igazgató vagy az igazgató-helyettes), vagy egy óra esetén a részére órát tartó oktató 

engedélyével hagyhatja el. 

13.  A hivatalos ügyeiket a tanulók a második szünetben és az utolsó tanítási óra után a 

titkárságon intézhetik. 

14. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak tanár felügyeletével használhatják.  

15. Az iskola ás a kollégium épületében az intézményi dolgozókon és a tanulókon kívül csak a 

hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az igazgatótól engedélyt 

kaptak. 

 

 

3.4.2. A tanulók feladata saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az 

intézményi (technikum, gimnázium, kollégium) rendezvények előkészítésében 

 

A tanuló kötelessége, hogy közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott 

eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, csoportfoglalkozások, rendezvények 

előkészítésében, lezárásában.  

 

1. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az 

intézmény helyiségeinek használói felelősek: 

 az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 
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2. Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, 

erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet 

hagyjon, az általa használt eszközöket rendben tartsa, részt vegyen a környezet szépítésében, 

az intézmény parkjának, a kollégium udvarának és környezetének tisztán tartásában. A 

tanulók külön beosztás szerint részt vesznek az iskolai park, a kollégiumi udvar, a 

tantermek, környezetük rendben tartásában pedagógus vagy kertészeti dolgozó felügyelete 

és irányítása mellett. A szelektív hulladékgyűjtőket rendeltetésszerűen kell használni. 

3. Az iskolában az osztály rendjéért osztályonként két hetes felel. A hetes feladata, hogy 

megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit. 

4. A hetesek megbízása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. 

 A hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, 

stb. az órát tartó tanár utasításai szerint); 

 a szünetben a termet kiszellőztetik; 

 az óra kezdetén az oktató megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, 

 az órát tartó tanároknak az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

 ha az órát tartó tanár a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg a tanterembe, 

értesítik az intézmény vezetőségét, 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, 

lekapcsolják a villanyt, bezárják az ablakot. 

 Ha a hetes kötelességét nem teljesíti felelősségre vonható. 

5. A teremrend szerinti utolsó tanítási óra után a tanulók az oktató irányításával a székeket a 

pad tetejére helyezzék. 

6. Az egyes tanórán kívüli intézményi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell 

működniük. A tanórán kívüli intézményi rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az 

intézményi munkaterv tartalmazza. 

7. Az iskola tanulói, ünnepélyes alkalmakkor ünnepi viseletbe öltöznek. (A lányok öltözete: 

sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz és intézményi sál, a fiúk öltözete sötét szövetnadrág, 

fehér ing és intézményi nyakkendő). 

8. Bizonyos alkalmakkor külön utasításra az egyesület formaruháját kell viselni. 

Az étteremben a helynek megfelelő öltözetet kell viselni.  

9. A tanórán kívüli rendezvényeket követően a résztvevők kötelesek a használt helyiségekben 

rendet tenni.  

 
 

3.5. A tanulók tantárgyválasztása 

 

1. Az iskola minden év május 20-áig felméri, hogy a tanuló milyen szabadon választható 

foglalkozáson kíván részt venni. 

2. A tanuló, vagy kiskorú tanuló esetén a szülő írásban bejelenteni, ha a tanuló a következő 

tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha 

jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

3. Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 

követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 

választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő 

felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat 

előreláthatóan melyik oktató fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a 

szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. 
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4. A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 

kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a 

választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola 

igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt oktatóval. 

5. A tanuló a tanév során egy alkalommal az intézményvezető engedélyével módosíthatja 

választását. 

6. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól 

az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem 

cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 

  

 

3.6. A tanuló mulasztásának, kérésének igazolása, mentességek 

 

1. Kötelező a tanuló részvétele 

• a foglalkozásokon, kivéve, ha jogszabály alapján ez alól felmentést kapott,  

• iskolai rendezvényeken: ünnepélyek, sportnap, tanítási órák terhére szervezett kiállítás-, 

stb. látogatás, tanulmányi kirándulás (ha ez utóbbin alapos indokkal nem tud részt 

venni, iskolai foglalkozáson kell jelen lennie!).  

2. A szülőknek a hiányzás okáról az iskolát legkésőbb a hiányzás első napján értesíteniük kell.  

3. „Az iskola érdekeit szolgáló okok” engedélyezett távollét esetén a tanulót fel kell tüntetni a 

hiányzási rovatban, de óraszámait E betűvel kell jelölni és nem számít be a hiányzási 

összesítésbe.  

„Az iskola érdekeit szolgáló okok” engedélyezett távollétnek minősülnek a következő 

esetekben:  

Tanulmányi versenyek: 

 az iskolai forduló napján engedélyezett távollét, a második forduló napja + egy nap 

(egyéni tanulásra) 

 az országos forduló napja + maximum három nap (egyéni tanulásra)  

Sport és kulturális rendezvények:  

 minden iskolai szervezésű sport és kulturális rendezvény, amely csoportos kikéréssel 

párosul, 

 minden olyan sport vagy kulturális rendezvény, amelyre hivatalos kikérő érkezik az 

iskolához, és az intézményvezető engedélyezi a részvételt. 

Nyelvvizsgák:  

 minden tanulónak tanévre szólóan nyelvenként a vizsganapok, 

 egy felkészülési nap minden tanévben, ha a tanuló osztályfőnöki engedélyt kapott, és a 

naplóban az osztályfőnök a megjegyzés rovatban nyilvántartja  

Továbbtanulással kapcsolatos nyílt napok (a 12. és 13. évfolyamon)  

 előzetes osztályfőnöki engedéllyel, évi két alkalommal, a naplóban nyilvántartva a 

tanuló hiányzása engedélyezett, minden további alkalom hiányzásnak minősülnek. 

4. Hiányzás előzetes engedéllyel:  

Indokolt esetben engedélyezheti a tanuló távolmaradását:  

• egy foglalkozásról az órát tartó szaktanár az osztályfőnökkel való egyeztetés után, 

• egy tanítási napról, iskolai rendezvényről az osztályfőnök  

5. Több tanítási napról az igazgató, az osztályfőnök véleményének kikérésével (ekkor az 

engedély egyben igazolás is). 

6. A tanulók hiányzását, illetve késését a foglalkozásról, az ellenőrző könyvben igazolni kell. 

7. A tanuló a szülő előzetes (telefonon vagy írásban jelzett) engedélykérése nélkül csak 

indokolt esetben maradhat távol az iskolából. 
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8. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül a 

mulasztást szülői, vagy orvosi igazolással az ellenőrző könyvben igazolni köteles. Mulasztás 

esetén az igazolást az osztályfőnököknek kell bemutatni, melyet az osztályfőnök 

kézjegyével lát el.  

9. Mulasztások igazolása: 

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt. Azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak 

tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

 Ha a tanuló orvosi igazolást hoz, hiányzása igazolt. Az orvosi vizsgálaton való 

megjelenés csak akkor fogadható el igazoltnak, ha azt az eset sürgőssége vagy az 

indokolja, hogy az adott vizsgálatot nem végzik el tanítási időn kívül.  

 Hatósági intézkedés teljesítése vagy egyéb ok miatti hiányzás esetén hatósági vagy egyéb 

hivatalos igazolás fogadható el.  

 Szülői igazolás: a szülő tanévenként legfeljebb 3 napot igazolhat. A hiányzás okaként a 

szülő hivatkozhat betegségre vagy előre bejelentett családi programra.  

 A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni az iskola 

intézményvezetőjétől, ha a tanuló előreláthatólag legalább 4 napig hiányozni fog. A 

távolmaradási engedélyt az iskola intézményvezetője indoklással elutasíthatja, ha az a 

tanuló tanulmányi kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti.  

 Más, előre nem látható esemény okozta hiányzás igazolását egyéni elbírálás alapján el 

lehet fogadni.  

10. Igazolatlan mulasztás: 

A tanuló hiányzása igazolatlannak minősül, ha az előírt határidőn belül nem igazolja 

távolmaradását.  

Amennyiben a tanuló elkésik a foglalkozásról, a foglalkozást tartó pedagógus a késés tényét 

valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül bejegyzi az 

osztálynaplóba. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, 

igazolnia kell. A késések ideje összeadódik. Amennyiben a késések ideje eléri a tanórai 

foglalkozások idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló 

nem zárható ki a tanóráról.  

 

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a 

szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, 

továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz 

foglalkozást eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten 

igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve 

megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási 

félévben eléri az öt foglalkozást az iskola intézményvezetője – a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló jogszabályban foglaltakkal összhangban – tanköteles tanuló esetén a 

kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Az értesítést követően a 

gyermekjóléti szolgálat az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával 

haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 

figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó 

helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a 

tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri a tizenöt 

foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, 
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továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló 

szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri 

a huszonöt foglalkozást, az iskola intézményvezetője haladéktalanul értesíti a tanuló 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 

 

11. Egy tanévben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 

250 órát. Az a tanuló, aki ennél többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, 

ha a tantestület osztályozó vizsga letételét engedélyezte. 

12. Az oktatói testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget 

tett a meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év 

végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló 

mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell 

tennie. 

13. Ha a tanuló egy adott tantárgyból a tanóráknak több mint 30 százalékáról hiányzik abban az 

esetben osztályozható, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  

14. Megszűnik a tanuló jogviszonya annak a tanulónak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul 

harminc tanítási óránál többet mulaszt.  

15. Az órai munka zavarásáért, a taneszközök hiányáért tantárgyi elégtelen nem adható. A 

fegyelmi vétségért más büntetés adható.  

16. A sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési zavarral, illetve tanulási nehézséggel, 

magatartási nehézséggel küzdő tanuló kérheti, hogy mentesítsék egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből, az értékelés, minősítés alól. Ez iránti kérelmet az intézmény 

igazgatójához írásban kell eljuttatni. Az igazgató szakértői és rehabilitációs bizottság vagy 

Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye alapján – az osztályfőnök és az oktató 

javaslatát is figyelembe véve – az érettségi és a szakmai vizsgaszabályzattal összhangban 

hozza meg határozatát. 

 

 

3.7. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése, az étkezés lemondása  

 

1. Az intézmény szakmai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást 

minden tanév elején az intézmény munkaterve határozza meg. 

2.  A szakképzési törvény előírásai alapján, az intézmény fenntartója által megállapított 

szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az 

esetleges kedvezményekről tanévenként az intézmény intézményvezetője dönt. A döntés 

előtt kikéri az oktatói testület és a szülői szervezet véleményét. 

3. A térítési díjat minden hónapban a fenntartó által meghatározott időpontig kell befizetni a 

fenntartó által kiadott befizetési utalvánnyal vagy banki átutalással. Indokolt esetben a 

befizetési határidőtől írásban leadott kérelem alapján el lehet térni. 

4. Az előzőleg befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről postai úton az intézmény 

gazdasági ügyintézője gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, vagy ha az 

iskolából tartósan igazoltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas foglalkozáson, önhibáján kívül 

nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről – kérelmére - az 

intézmény igazgatója dönt.  

5. A kollégiumi ellátásban nem részesülő tanulók számára – igény esetén – az intézmény 

ebédet (menzát) biztosít. Az intézmény fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat a 

fenntartó által meghatározott módon (havi fix általány átutalása) kell befizetni. Az 
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intézmény a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszafizetni, ha a 

szülő vagy a tanuló az étkezést két nappal előre lemondja. 

6. Az intézmény az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a az adott 

tanévet követő hónapban visszautalja.  

 

 

3.8. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 

szabályai 

 

1. Az iskola a tanuló jogutódjaként szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába 

került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő, vagy amely a tanuló jogviszonyából eredő 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói viszonyhoz kapcsolódó, 

azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor jött létre. 

2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra átruházza. Ezen termékek 

alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolgok így a vagyoni jog átruházása esetén a díjazás 

mértékében a tanuló és az iskola minden alkalommal köteles külön megállapodást kötni.  

 

 

3.9. A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának 

elvei 

 

1. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – 

amennyiben erre az intézmény jogosult – az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök, 

diákönkormányzat véleményének kikérése után az oktatói testület dönt. 

2. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az intézmény 

jogosult – előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője 

munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül, akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, illetve aki 

állami gondozott. 

3. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók 

közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente az oktatói testület dönt. Amennyiben e 

támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző 

pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni.  

4. A tanuló – családja anyagi helyzetétől függően – a szülő kérésére szociális támogatásra 

jogosult – amennyiben van forrás – a kollégiumi elhelyezésnél, valamint a diákétkeztetésnél. 

 

 

3.10. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről a hatályos jogszabályok figyelembevételével az oktatói 

testület dönt. 

 

A tankönyv kölcsönzés rendje és szabálya: 

A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges könyveket kölcsönözhetnek a könyvtárból. 

A tankönyvek kölcsönzéséről az iskolai könyvtár kölcsönzési nyilvántartást vezet. 

A teljes tanulmányi időre kölcsönözhető tankönyveket a tanuló az érettségi vizsgák letétele után; 

az egy vagy két tanévre kölcsönözhető tankönyveket minden tanév végén az utolsó tanítási nap 

előtti héten, de legkésőbb a tanévzáró ünnepély előtt köteles visszaszolgáltatni a könyvtárba. 

Tanulói jogviszonyának megszüntetése előtt a tanuló köteles tankönyvtartozásait rendezni! 
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A tanulók anyagi felelősséget vállalnak a kikölcsönzött tankönyvekért, munkafüzetekért, szöveg/ 

feladatgyűjteményekért, térképekért, dokumentumokért.  

A megrongált vagy elveszett tankönyveket a tanulók a beszerzési ár 100%-ával kötelesek 

megtéríteni, vagy az adott tankönyv kiadói kódjával megegyező példánnyal pótolni. A rongálás 

mértékét mindig az iskolai könyvtáros méri fel és dönti el, hogy az adott könyv használható-e a 

következő tanévekben vagy sem. 

 

Tankönyv értékesítés: 

A tankönyvrendelést - a munkaközösségek véleményének kikérésével - az intézményvezető által 

megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt 

tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülők véleményezzék. 

 

A normatív támogatásban nem részesülő tanulók tankönyvellátása a Könyvtárellátó általi 

tankönyv értékesítéssel történik. Az iskola tankönyvfelelőse minden év áprilisában 

tankönyvrendelés előtt felméri hány tanuló kíván új tankönyvet vásárolni.  

 

Az igények felmérése: a szülő/gondviselő megrendelési lap kitöltésével, visszajutatásával 

nyilatkozik arról, hogy mely tankönyveket szeretné megvenni, ill. nem megvenni. Későbbi 

módosításra, a tankönyvrendelés lezárása után már nincs lehetőség. Az ingyenes tankönyvre 

jogosult tanulók, ill. szüleik dönthetnek úgy is, hogy nem a könyvtárból kölcsönzik ki a 

szükséges tankönyveket, hanem megveszik azokat. A tankönyvosztás rendjét, idejét az iskola a 

honlapján teszi közzé. 

 

3.11. A tanulók jutalmazása 

 

A tanulók teljesítményét félévkor és a tanév végén kell értékelni.  

Az összegző értékelések (félévi, év végi) mellett elsősorban osztály, illetve csoportközösségi 

szinten folyamatosan figyelemmel kell kísérni és rendszeresen, havonta, megbeszélni a tanulók 

iskolai, kollégiumi tevékenységét.  

 

A jutalmazás alapja: 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az intézmény érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy az intézményi, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 a csoport, illetve a kollégium érdekében közösségi munkát végez, 

 a kollégiumi, illetve a kollégiumon kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, 

vetélkedőn részt vesz, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola és a kollégium jó hírnevének megőrzéséhez 

és növeléséhez az intézmény jutalomban részesíti. 

 

A jutalmazásra javaslatot tehet:  

- az oktatói testület bármely tagja.  

 

Jutalmazhatók:  

- az egyes tanulók,  

- az osztályok,  
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- egy-egy közösségi feladat elvégzésére alakult csoportok,  

- diákkörök.  

 

A jutalmazás módjai:  

- oktatói, nevelőtanári dicséret,  

- osztályfőnöki dicséret szóban-írásban, 

- igazgatói dicséret szóban-írásban,  

- könyvjutalom. 

 

A fenti jutalmakat az iskola közössége előtt kell átadni.  

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

A szaktárgyi dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.  

 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a 

verseny végén, a Balásházy-héten vagy a tanévzáró ünnepségen az iskola közössége előtt vehet 

át. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni (előző év végi eredményhez 

képest legtöbbet javító osztály, a legjobb tanulmányi eredményt elérő osztály.)  

 

Tanév végén az oktatói testület a következő díjak odaítéléséről dönt:  

- Évfolyamelső (aki legalább 4,51 átlagot elért) 

- Az Év Diákja (az évfolyamelsők közül a legjobb) 

- Jó tanuló - jó sportoló (legalább 4,51 tanulmányi átlagot elért tanulónak, aki valamelyik 

sportágban kimagasló teljesítményt nyújt /korosztályos vagy felnőtt magyar bajnokságban 1-

3. helyezést ért el, nemzetközi versenyeken eredményesen szerepelt/) 

- Szakmai Vándorserleg (szakmai tantárgyak átlagából legjobb tanulmányi eredményt elérő 

és országos szakmai versenyeken 1-10. helyezést elérő tanuló kapja egy évre) 

- Sportolók Vándorserlege (a sport technikumi, a gimnáziumi sportiskolai vagy 

sportorientációs osztályokba járó tanulók közül a legjobb tanulmányi és versenyeredményt 

elérő tanuló kapja egy évre) 

- Kiváló kollégista (4,51 feletti tanulmányi átlag, kiemelkedő közösségi munka és/ vagy sport 

teljesítmény) 

- A Pallag Alapítvány ítéli oda AZ ÉV LEGEREDMÉNYESEBB TANULÓJA címet. 

 

 

3.12. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

 

Azt a tanulót, aki a tanulói, kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit, valamint a 

házirend előírásait szándékosan vagy gondatlanul megszegi, igazolatlanul mulaszt, fegyelmező 

intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben kell részesíteni. A fegyelmező intézkedés és a 

fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó.  
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A fegyelmező intézkedések formái:  
 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában/kollégiumban a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából/kollégiumból. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség 

súlyától függően el lehet térni.  

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni. A 

tanulót azonnal, legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

 az egészségre ártalmas szerek (dohánytermék, szeszesital, drog, stb.) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az intézmény oktatói és munkavállalói emberi méltóságának megsértése; 

 a tanár órai munkájának – figyelmeztetések ellenére – állandó, folyamatos, több órán át 

tartó zavarása; 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekmények minősülnek. 

 

A fegyelmire vonatkozó részletes szabályokat a szakképzési törvény és az intézmény SZMSZ-e 

tartalmazza.  

 

A tanköteles tanulóval szemben az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, a kizárás az 

iskolából fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható. 

 

Tanköteles tanulóval szemben az „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi büntetés feltétele, hogy 

az iskola igazgatója a másik iskola igazgatójával állapodjon meg a tanuló átvételéről. 

Amennyiben a fegyelmi büntetés „eltiltás, kizárás az adott iskolában a tanév folytatásától, nem 

az igazgató, hanem a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Ha a szülő tizenöt napon belül 

nem talál másik intézményt a tanuló számára, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik 

iskolát kijelölni. 

 

Kártérítési felelősség: 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a vonatkozó jogszabályok szerint kell helytállnia. 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit 

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

felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola 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.  
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A kártérítés mértéke nem haladhatja meg 

a. gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát, 

b. ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén 

az okozott kár, legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét. 

 

 

3.13. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

 

1. Az intézmény felelősséget nem vállal az iskolai tanuláshoz nem szükséges vagyontárgyakért 

és pénzért.  

2. Az iskolába magán gépjárművel, illetve kerékpárral érkezett tanulók a járműveket az 

intézmény főépülete mögötti parkolóban lezárva tarthatják. A gépjárművek intézményen 

belüli elhelyezéséhez igazgatói hozzájárulás szükséges, melyet tanévenként meg kell újítani. 

A járműveket szünetekben nem használhatják, másnak vezetésre át nem engedhetik. 

3. Tanítási órákon a mobiltelefon, és egyéb elektronikai eszközök használata tanári utasítás 

alapján lehet. Minden más esetben a tanuló, saját felelősségére az iskolába hozott 

mobiltelefonját tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon és iskolai ünnepségeken kikapcsolt 

vagy lenémított állapotban a tanári asztalon vagy táskájában kell, hogy tartsa. Amennyiben a 

tanuló telefonját használja órán, illetve annak jelzése a tanítást zavarja, az órát tartó oktató 

felszólítja a tanulót a telefon kikapcsolására/lenémítására, és dönthet fegyelmező intézkedés 

megtételéről.  

4. Írásbeli ellenőrzés alkalmával a mobiltelefon használatára nem engedélyezett. 

5. Élő állatot, fegyvert, vagy fegyvernek minősülő tárgyat, gázsprayt az intézmény területére és 

rendezvényeire behozni tilos! 

6. A tanuló a talált tárgyakat a portán vagy a titkárságon köteles leadni! 

7. A tanuló a tanórákon nem készíthet hang és videó felvételeket. 

8. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás beleértve az elektromos cigarettát is. 

 

 

3.14. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, tartozó területek 

használatának rendje 

 

A konditerem használati rendje 

 

A konditerem csak kollégium vezetői engedéllyel és tanári/edzői felügyelettel használható. 

A konditeremben edző tanulók betartják az előírt balesetvédelmi és egyéb egészségügyi és 

biztonsági rendszabályokat. 

Az edzőteremben, csak egészséges, testnevelésből fel nem mentett tanulók vehetnek részt 

edzésen, amennyiben a tanulónak valamilyen egészségügyi problémája merül fel, azt köteles az 

edzővel közölni. Valamilyen egészségügyi problémával rendelkező tanuló, csak orvosi 

véleményezés alapján vehet részt edzésen. 

A konditeremben tanuló egymagában nem edzhet. 

Az edzőtermet látogató minden tanuló aláírásával igazolja, hogy a megfelelő balesetvédelmi 

oktatást megkapta, az erősítő gépeket és sporteszközöket rendeltetésszerűen használja és a 

részére kiadott sporteszközökért felelősséget vállal. 

Az edzőtermet csak megfelelő sportruházatban lehet látogatni.  

Az edzés befejezésével a sportolók a súlyokat és sporteszközöket a megfelelő rendben 

összerakják, illetve elzárják.  

 



Házirend 

18 

 

Az informatika terem használata 

 

Az tanulók az informatika teremben a számítógépeket minden esetben csak oktatói felügyelet 

mellett használhatják. Az esetleges meghibásodásokat a gépeket használó tanulók azonnal 

jelentik. Szándékos károkozás, vagy szakszerűtlen géphasználat okozta kárért a gépet használó 

tanuló kártérítési kötelezettséggel tartozik.  

 

A „Gépudvar” és a kertészeti gyakorló termeinek, szobáinak használati rendje 

 

Az épületek és tantermek nyitását, zárását a mindenkori órát tartó, vagy foglalkozást vezető 

oktató végzi. Az eszközök (írásvetítő, projektor, laptop, vetítővászon, stb.) mozgatását az órát 

tartó vagy foglalkozást vezető oktató vagy az általa megbízott, felügyelt tanuló végezheti. 

 

Az intézményi székhely és a telephelyek „udvar” részeinek használati rendje 

 

Az intézmény udvarai – hivatalos parkolóhely hiányában – a közlekedésre használt gépkocsik 

parkolására használhatók. A parkolást az intézmény igazgatója engedélyezi írásbeli kérelem 

alapján. Az intézmény területét minden munkavállaló saját felellőségére használhatja parkolásra. 

 

 

3.15. Egyéb rendelkezések  

 

1. Hordozható számítógépet, egyéb nagyértékű eszközt csak saját felelőségre lehet behozni az 

intézménybe és használni. Ezekért az intézmény felelősséget nem vállal. Ezek használata 

tanítási órák alatt nem engedélyezett. 

2. Pirotechnikai eszközök és fegyvernek minősülő tárgyak behozatala az intézménybe nem 

engedélyezett! 

3. Törvénybe ütköző cselekedet a tanulótárs felszerelését, értéktárgyait, ruháit, pénzét, 

élelmiszereit eltulajdonítani! 

4. Az iskola területén szemetelni tilos! 

5. A szelektív hulladékgyűjtőket rendeltetésszerűen kell használni. 

6. A termekben lévő IKT eszközök és egyéb elektronikai készülékek csak oktatói engedéllyel 

működtethetők. 

7. Az iskola által szervezett, a Szakmai Program végrehajtáshoz kapcsolódó, iskolán kívüli 

rendezvényeken is tiltott: 

- a dohányzás, (az elektromos cigaretta is annak minősül) 

- az alkoholfogyasztás; 

- a kábítószer fogyasztás; 

- minden egyéb, büntetőjogot sértő magatartás. 
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4. A kollégium házirendje 
 

 

4.1. A kollégiumi lakhatással kapcsolatos általános szabályok 

 

 A tanuló engedély nélkül nem hagyhatja el a kollégium területét.  

 A fiúk és a lányok csak a saját szobájukban tartózkodhatnak. 

 Kimenőt naponta lehet kérni 16.15-ig a kollégiumi csoportvezetőtől vagy az ügyeletes 

oktatótól. Az engedélyezett kimenőket a portán elhelyezett kimenő könyvben kell 

regisztrálnia a tanulónak, amit az ügyeletes oktató/csoportvezető ellenőriz. 

 Ha a szülő írásban vagy telefonon keresztül kéri, a kollégista tanuló hét közben, a 

kollégiumvezető engedélyével, hazautazhat. 

 A kollégiumi foglalkozások ideje alatt étkezni, italt fogyasztani, telefonálni, zenét hallgatni 

nem lehet.  

 A szobákban csak tartós élelmiszerek tárolhatók, a többi élelmiszert a hűtőszekrényekben kell 

tárolni. A hűtőszekrényeket hazautazás előtt (pénteken reggel, vagy tanítási szüneteket 

megelőzően) ki kell üríteni. 

 A tanulóknak lehetőségük van, előzetes engedélyeztetés esetén, a tulajdonukban lévő, 

műszakilag megfelelő állapotban lévő elektromos berendezéseket (szendvicssütő, asztali 

lámpa, hajszárító, stb.) használni a kollégiumban.  

 A sütő-, főző eszközöket csak az étkezőhelyiségekben és az engedélyezett időben lehet 

üzemeltetni.  

 A kollégiumban étkezni a szabadfoglalkozások idején van lehetőség az étkezőhelyiségekben 

és a közösségi termekben.  

 Az infokommunikációs eszközök közül a hordozható számítógépek (laptopokat) használata a 

tanulás segítésére érdekében szabad és támogatott a kollégiumi csoportvezető engedélyével a 

szilenciumon. Minden más kommunikációs eszköz a szabadfoglalkozás idején használható a 

társas együttélés szabályainak betartása mellett.  

 A nagy értékű infokommunikációs eszközök saját felelősségre behozhatóak és használhatóak 

a kollégiumban. Használatuk a szilencium és az esti pihenő idején kívül engedélyezett. 

 Nagyobb pénzösszeget, vagy értéktárgyat senki ne tartson magánál, pénzt vagy értéktárgyat 

zárható szekrénybe kell helyezni. Felelősséget kizárólag a megőrzésre átvett értékekért vállal 

a kollégium.  

 Pirotechnikai eszközök és szúrásra, vágásra alkalmas tárgyakat az intézménybe behozni nem 

engedélyezett! 

 Gépjárművel a kollégium területére behajtani csak a kollégiumvezető engedélyével lehet.  

 A kollégiumban szerencsejátékot játszani, anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet 

folytatni nem lehet! 

 A kollégiumi lakhatás egész ideje alatt tiltott a dohányzás és a dohányáru birtoklása (beleértve 

az elektromos cigarettát), szeszesital, drogok fogyasztása, értékesítése, tárolása intézményen 

kívül és belül is egyaránt.  

 A tanuló a talált tárgyakat a portán vagy a nevelői szobában köteles leadni! 

 Látogatókat a tanulók a kötelező foglalkozások alatt nem fogadhatnak. 

 Látogatókat csak a kijelölt helyen az ügyeletes oktató engedélyével fogadhat a tanuló. 

 A kollégium épületében az intézményi dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az ügyeletes oktatótól engedélyt kaptak.  

 A kollégiumba a tanulóknak vasárnap este 21 óráig kell visszaérkezniük a hazautazásról.  

 A kollégiumban hétfőtől csütörtökig a szilencium alatt a bejárati ajtó zárva van. Annak 

nyitását, zárását az intézmény megbízott dolgozója végzi. 
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4.2. Az kollégium működési rendje 

 

4.2.1. A kollégiumi tanulók munkarendje: 

 6.30 óra  Ébresztő 

 6.30 – 6.45 óra Tisztálkodás, szobarend kialakítása 

 6.45 – 7.15 óra Reggelizés 

 6.45 – 7.30 óra Reggeli szilencium, készülés az iskolába 

 7.15 – 7.30 óra Szobák átadása, szobák ellenőrzése 

 7.30 – 7.40 óra Indulás az iskolába, a kollégium elhagyása  

7.40 – 12.15 óra Délelőtt folyamán a kollégiumot zárva tartjuk. A kollégiumban 

csak külön engedéllyel lehet tartózkodni.  

 7.50 – 14.10  Iskolai tanítás 

 11.30 - 14.30 óra Ebéd 

 14.10 - 16.15 óra Szabadfoglalkozás, kimenő 

 16.00 - 16.15 óra Felkészülés a szilenciumra 

 16.15 - 19.00 óra  Szilencium 

 17.30 - 17.45 óra Szünet 

 19.00 - 19.30 óra Vacsora 

 19.00 - 21.00 óra Szabadfoglalkozás, egyéni tanulás 

 21.00 óra  Ajtózárás 

 21.30 óra  Létszámellenőrzés 

 22.00 óra  Villanyoltás, takarodó 

 22.00 – 23.00 óra Tanulási lehetőség az ügyeletes oktató engedélyével a kijelölt 

helyen 

 

A kollégiumi tanulók munkarendje a Böszörményi úti campuson (Veres Péter Kollégium) 

 

6.00 óra Ébresztő 

6.00 – 6.20 óra Tisztálkodás, szobarend kialakítása 

6.20 – 6.40 óra Reggelizés 

6.40 – 6.50 óra Szobák átadása, szobák ellenőrzése 

6.50 óra Indulás az iskolába, a kollégium elhagyása 

7.00 – 13.00 óra 

Délelőtt folyamán a kollégiumot zárva tartjuk. A kollégiumban 

csak külön engedéllyel lehet tartózkodni 

7.50 – 14.10 óra Iskolai tanítás 

11.30 - 15:00 óra Ebéd (Pallagon) 

14.10 - 16.15 óra Szabadfoglalkozás, kimenő 

16.00 - 16.15 óra Felkészülés a szilenciumra 

16.15 - 19.00 óra Szilencium 

17.30 - 17.45 óra Szünet 

19.00 - 19.30 óra Vacsora 

19.00 - 21.00 óra Szabadfoglalkozás, egyéni tanulás 

21.30 óra Létszámellenőrzés 

22.00 óra Takarodó 

22.00 – 23.00 óra 

Tanulási lehetőség az ügyeletes oktató engedélyével a kijelölt 

helyen. 
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A kollégista sportolók munkarendje, szilenciumi rendje az edzések illetve mérkőzések 

időpontjának változásai miatt módosulhat. 

Sportolók esetében: 

14:30 - 15:45      Szilencium I. 

19:45 - 21:00      Szilencium II. 

 

A diákügyeletesek munkarendje: 

6.20 óra  Az ügyeletesek reggeli eligazítása 

6.30 -7.30 óra  Ébresztő ellenőrzése, reggelizés ellenőrzése, szobák ellenőrzése 

 

14.30 - 16.15 óra Diákügyelet (portaszolgálat), szilencium előkészítése 

16.15 - 19.00 óra  Szilencium 

19.00 - 19.30 óra Vacsora ellenőrzése, diákügyelet átadása-átvétele 

19.30 - 22.00 óra Diákügyelet (portaszolgálat), feladatok ellátása az ügyeletes tanár 

irányításával 

 

A diákügyeletesek munkarendje a Böszörményi úti campuson (Veres Péter Kollégium): 

6.00 óra  Az ügyeletesek reggeli eligazítása 

6.00 -6.20 óra  Ébresztő ellenőrzése, reggelizés ellenőrzése, szobák ellenőrzése 

 

14.30 - 16.15 óra Diákügyelet (portaszolgálat), szilencium előkészítése 

16.15 - 19.00 óra  Szilencium 

19.00 - 19.30 óra Vacsora ellenőrzése, diákügyelet átadása-átvétele 

19.30 - 22.00 óra Diákügyelet (portaszolgálat), feladatok ellátása az ügyeletes tanár 

irányításával 

 

 

Szobafőnök feladatai: 

 szervezi a szobaközösség kollégiumi életét, a hálóban lévő rendért teljes mértékben felel, 

 segíti a kilencedikes, új kollégisták beilleszkedését a kollégium életébe,  

 segít a házirend és napirend betartatásában, 

 a hálószemle időpontjára (6.40-6.50, ill. 7.15-7.30 óra) irányításával a szobaközösség 

felkészül a szoba átadására, 

 bármely felmerülő probléma esetén értesíti a nevelőtanárt, önbíráskodást nem gyakorolhat. 

 

 

4.2.2. A kollégiumi foglalkozások rendje 
 

Minden kollégista tanuló a szilenciumi foglalkozáson és a csoportfoglalkozásokon kívül egy 

foglalkozást köteles választani. A választás egy tanévre szól és heti egy foglalkozást jelent.  

A kötelezően választott foglalkozásokra a tanulók az adott tanév szeptember 15-ig írásban 

jelentkeznek.  

A kollégiumi foglalkozások alól indokolt esetben felmentést adhat a kollégiumvezető/a 

foglalkozást vezető pedagógus. 

A kollégiumi foglalkozások 14.30 - 21.00 óra közötti időpontokban szervezhetők. A kollégiumi 

foglalkozásokon a tanulók köteles pontosan megjelenni. 
 

Szilenciumi foglalkozás 

 A szilenciumokat 16.15 óra és 19.00 óra között szervezzük. 

 A szilencium célja felkészülés a következő tanítási napra, egyéni fejlesztés, gyakorlás. 
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 Helye a tanulószobákban, közösségi szobákban van.  

 A szilencium ideje alatt minden tanuló köteles csendben tevékenykedni, úgy viselkedni, 

hogy ne zavarja társait és a szilencium rendjét. A szilenciumot a tanuló engedély nélkül nem 

hagyhatja el. 

 A szilencium közti szüneteket a tanulók a szobában, a folyosókon, jó idő esetén az udvaron 

tölthetik. Szilencium közti szünetekben az intézmény területe csak engedéllyel hagyható el.  

 Szabad szilencium adható akkor, ha a tanuló tanulmányi átlag legalább 4,00 és a tanuló 

magatartása és szorgalma példás. A szabad szilencium megvonható. 

 A szabad szilenciumos tanuló köteles a szilenciumi idő alatt tanulni. 

 

Csoportfoglalkozások 

Csoportonként heti egy alkalommal (kedd), 19.30-től 20.15 óráig csoportfoglalkozást tartunk a 

szakmai programban foglaltak szerint. A foglalkozások minden tanuló számára kötelezőek.  

 

Egyéni ill. kiscsoportos foglalkozások 

Naponta 14.30-től 16.00-ig ill. 19.30-tól 21.00 óráig szervezzük. A foglalkozások célja nevelési 

és tanulmányi problémák megoldása, személyes jellegű beszélgetések. 
 

 

4.3. A kollégiumon kívüli magatartás szabályai 
 

Haza- és visszautazás, kimenő idején 

Hazautazáskor, a kollégiumba való visszaérkezéskor és a kimenők idején a tanulók kötelesek a 

kulturált viselkedés, az általános emberi és erkölcsi normákat betartani.  

Ismerjék a közlekedés szabályait, saját és mások testi épségét ne veszélyeztessék. 

Tartózkodjanak a feltűnő és botrányos viselkedéstől. 

A kollégisták egymással közösséget vállalva, minden helyzetben segítsék egymást, 

vészhelyzetben óvják saját és mások testi épségét, haladéktalanul értesítsék a kollégiumot, 

kérjenek segítséget felnőttektől. A nemdohányzók védelmében hozott törvényt tartsák be. 

 

Az intézményen kívül eső kollégiumi rendezvények idején 

Azokon a kollégiumi rendezvényeken, amelyeket az intézményen kívül szervezünk vagy azokon 

a rendezvényeken, amelyeken vendéként részt veszünk, a házirendünk szabályai érvényesek. 

Minden kirívó tevékenység, veszélyezteti az intézmény jó hírét, ezért minden meggondoltan 

cselekedjünk. Valamennyi diák köteles kulturáltan viselkedni, a rábízott feladatokat legjobb 

tudása szerint teljesíteni. A dohányzás, alkohol, egyéb pszichoaktív szer és drog fogyasztása, 

ezeken a rendezvényeken sem engedélyezett. 

 

4.4. A kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és a kollégiumhoz tartozó 

területek használatának rendje 

 

Hálószobák 
 

A hálószobák az ott lakók kényelmét, pihenését, a szabadidő kulturált eltöltését szolgálják.  

A hálószobákban az ott lakók hozzájárulása nélkül más szoba lakói nem tartózkodhatnak.  

A hálószobában zenét hallgatni csak mások zavarása nélkül – a szilenciumi idő kivételével – 

21.30-ig leheti.  

A tanulók ágyukat, asztalukat, szekrényüket kötelesek rendben tartani.  

A szobák dekorálásakor ügyelni kell arra, hogy a fal és a bútorok ne sérüljenek meg.  

A berendezési tárgyak épségéért a szobaközösség tajgai, mint közösség és mint egyének is 

felelnek. 
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Tanulószobák 
 

A tanulószobák a szilenciumi foglalkozások helyszínei. 

A tanulószoba kulcsát mindig az ügyeletes nevelőtanártól lehet átvenni.  

A tanulók kötelesek a tanulószobák rendjét megőrizni. Bármilyen károkozás, vagy meghibásodás 

esetén a tanulók köteles azt azonnal jelenteni az ügyeletes tanárnak.  

A tanulószobákban 21.00 óráig lehet tanulni.  

 

Közösségi helyiségek, folyosók  
 

A közösségi helyiségek és a folyosók a szabadidő eltöltésének, a szünetekben való 

találkozásnak, a közlekedésnek a szinterei.  

A folyosókat a kollégium minden tagja közösen használja.  

Szabad szilenciummal rendelkező tanulók a szilencium idejét tölthetik a közösségi 

helyiségekben is.  

A közösségi helyiségekben TV-t nézni 21.30-ig lehet. 

 

Kondiszoba, fitness helyiség használata, igénybevételi feltételei 
 
A tanulók oktatási rendjéhez igazítva, nyitvatartás idő: 14:30-16:00 és 19:00 – 21:00 között 
(szilenciumi foglalkozás ideje alatt zárva van). 
Kondiszoba eszközeit (futógép, taposópad, stb.), csak szabályszerűen, rendeltetésnek 
megfelelően lehet használni.  
A helyiség tisztántartása minden esetben a diákok feladata, felelőse pedig a diákügyeletes.  

A szoba kulcsát az ügyeletes nevelőtanártól lehet átvenni, kulcsfelvétel/leadást az erre kijelölt 
formanyomtatványon vezetni kell.  

 

Étterem  

Reggelizni 6.45 - 7.15-ig, ebédelni 11.30-tól 14.30-ig, vacsorázni 19.00 - 19.30 óráig lehet az 

étteremben.  

Az étteremben, a nap bármely szakában, tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak.  

Evőeszközöket, más használati tárgyakat az étteremből elhozni nem lehet. 

Az étterem rendjéért a mindenkori ügyeletes nevelő felelős. 

 

Teakonyha  

A teakonyha használatakor ügyeljenek a balesetvédelmi- és életvédelmi szabályok betartására, 

csak kifogástalan műszaki állapotú készülékeket használjunk (elektromos eszközök, forró víz, 

szúró-vágó eszközök)!  

A teakonyha rendjéért, tisztaságáért, a felszerelési tárgyak épségéért a konyha használója felelős. 

A hűtőszekrényt, illetve a hűtőszekrény rekeszeit a tanítási szünetekre ki kell üríteni, a takarítás 

feltételeinek biztosítása érdekében.  
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4.5. A kollégiumi tanulókra vonatkozó egyéb szabályok 

 

4.5.1. A kollégiumi jogviszony keletkezése és megszűnése 

 

 A kollégiumba azok a tanulók jelentkezhetnek, akik Debrecentől távol élnek, megfelelő 

bejárási lehetőségük nincs, vagy családi, illetve szociális körülményeik ezt indokolják. 

 A kollégiumi felvételt 14-18 év között tanulóknál a szülő kérheti, 13.-14. évfolyamos tanulók 

esetében a tanuló is. 

 A kollégiumba jelentkező tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos szociális helyzetű 

tanulókat, a 9. évfolyamosokat, a felsőbb évesek közül a jó tanulmányi eredményű és kiváló 

közösségi munkát végző tanulók, a testvérpárok. Más kollégiumból való átjelentkezés 

elbírálásakor figyelembe vesszük a tanuló tanulmányi eredményét és magatartását, a 

rendelkezésre álló szabad férőhelyeket. Túljelentkezés esetén az elhelyezést nem nyert 

tanulókat várakozó listára helyezzük. 

 Amennyiben az iskola pallagi kollégiumában nincs elegendő férőhely, akkor a tanulók a 

Debreceni Egyetem, mint fenntartó által kijelölt Böszörményi úti campuson kerülnek 

elhelyezésre. A kollégiumba való felvételről az intézmény igazgatója dönt.  

 A kollégiumba való felvételről az intézmény vezetője dönt. Döntésének meghozatalánál 

figyelembe veszi kollégiumi oktatók, a kollégiumvezető javaslatát. 

 A felvételi kérelem elbírálásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője írásban kap 

értesítést. 

 Nem vehető fel a kollégiumba:  

- az előző tanévben fegyelmi vétség miatt kizárt tanuló,  

- az a tanuló, akinek tartozása van az intézmény felé, 

- az a tanuló, akinek a tanulmányi eredménye az előző tanévben nem érte el a 3,51 átlagot. 

 A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. 

 Megszűnik a kollégiumi tagság: 

- a tanév utolsó napján, illetve a tanulói jogviszony megszűnésekor, 

- a kollégiumból fegyelmi határozattal kizártak esetében a határozat jogerőre emelkedése 

napján, 

- akinek tagságát a térítési díjhátralék miatt az igazgató megszüntette,  

- azok esetében, akik erről írásban lemondanak, kiskorú tanulónál szülői írásbeli 

nyilatkozat alapján, a bejelentéstől számított 2. napon, 

- a 18. életévét betöltött tanulók esetében a tanulók által benyújtott kérelmet a szülő is 

aláírja, 

- a kollégiumból való kimaradást a szülő kérelmére a kollégiumvezető engedélyezheti, 

amennyiben étkezési díj hátralék vagy egyéb tartozás nem áll fenn. 

 
 

4.5.2. A tanulók fizetési kötelezettsége 

 

Az étkezési térítési díj 

A kollégiumba felvett tanulók az étkezésért térítési díjat fizetnek.  

Ha az étkezést betegség, vagy más hivataloson igazolt ok miatt a kollégista nem tudja igénybe 

venni, az étkezést a szülő/gondviselő az UD Menza felületen tudja lemondani. 

A meghatározott kollégiumi étkezési térítési díjat minden tanuló, ill. gondviselője köteles 

havonta, a fenntartó által meghatározott időben és módon átutalni. A térítési díjjal kapcsolatos 

kötelezettségeket és szankciókat a fenntartó határozza meg.  
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A tanév során átutalt térítési díj túlfizetésének visszatérítéséről a fenntartó gondoskodik a tanév 

végén. 

 

A kártérítési fizetési kötelezettség 

A kollégiumi tanulók anyagilag felelősek a kollégiumi berendezésekért, felszerelésekért, a 

használt helyiségek állapotáért.  

Az okozott kárt az ügyeletes oktatónak kell jelenteni, aki ezt jegyzőkönyvben rögzíti.  

Gondatlanságból elkövetett károkozásnál a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a kötelező 

legkisebb munkabér egyhavi összegének ötven százalékát, szándékos károkozás esetén az 

okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér öt havi összege.  

A felmerülő költségeket az intézmény gazdálkodásáért felelős szervezet határozza meg.  

A károkozásról, mint tényről a szülőket értesíteni kell.  

 

 

4.5.3. A Böszörményi úti campuson (Vers Péter Kollégium) elhelyezett tanulókra 

vonatkozó egyéb szabályok 

 

 A kollégiumban lakó tanuló bentlakása alatt nem zavarhatja a többi bentlakó és a kollégium 

környezetében lakók életét. A közös használatú helyiségek, berendezések, berendezési 

tárgyak használata során köteles azokat gondosan, takarékosan kezelni, lehetővé téve azok 

rendeltetésszerű használatát a kollégium más bentlakói részére is. 

  A kollégiumban lakó tanuló köteles rendeltetésszerűen használni az elektronikus beléptető 

rendszert, a kollégium üzemeltetőjének kérésére köteles igazolni személyazonosságát 

bármilyen fényképes igazolvánnyal, belépőkártyával. A kártyával való bármilyen visszaélés 

azonnali kizárást eredményez. A recepciós kérésére a kártyatulajdonos köteles igazolni 

személyazonosságát bármilyen fényképes igazolással. 

 A mosókonyhát, mosodát kizárólag a kollégiumba hivatalosan beköltözött tanulók vehetik 

igénybe, látogatók és vendégek nem. 

 A kollégium lakói kötelesek a tűzrendészeti előírást megismerni és betartani, a tüzet, a 

veszélyhelyzetet, a rendellenességeket az ügyeletes nevelőtanárnak a kollégiumi portán, 

recepción haladéktalanul jelenteni. Dohányozni a kollégium egész területén szigorúan tilos! 

(lásd mellékelt tűzvédelmi szabályzat)  

 A kollégium szobáiban található, továbbá a használatra átvett eszközeiért, berendezési 

tárgyakért a tanuló anyagi felelősséggel tartozik. Mindennemű károsodást és meghibásodást 

köteles jelenteni. Az okozott kárt köteles megtéríteni a következő határidős díjfizetésig, a 

károkozás mértéke szerint. Amennyiben a kártérítés határidőre nem történik meg, a 

kollégiumi jogviszony megszüntethető. 

 A tanuló bármilyen, a kollégium területén, annak berendezési, használati tárgyaiban észlelt 

meghibásodás esetén köteles a hibát haladéktalanul a kollégium recepcióján elhelyezett 

hibanaplóba beírni. 

 Tilos a kollégium szobáiban, folyosóin, közös helységeiben a falakat rongálni. A szobákban 

dekorálni csak az erre a célra felszerelt lécekre lehet. A szobákban ízléstelen és törvénytelen 

képek, ábrázolások nem helyezhetők el. 

 A kollégium szobáit, szobaegységeit az ott lakó tanulók kötelesek takarítani és rendben 

tartani, illetve a jellegét és tisztaságát megőrizni.  

 A folyosókon és a lakószobákban 22 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, 

amely, a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.  

 A kollégium ablakaiba semmilyen tárgy (pl. cipő, hangszóró, étel, edény, virágcserép, stb.) 

nem helyezhető ki.  
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 A kollégium adott helyiségéből történő távozás esetén, ha ott más nem tartózkodik, le kell 

oltani a villanyt, az ablakokat be kell csukni vagy bukó állásra állítani, a vízcsapokat el kell 

zárni, a konyhákban a nem használt tűzhelyeket ki kell kapcsolni. 

 A kollégiumi szoba, szobaegység kulcsát, a tanulók az ügyeletes nevelőtől vehetik fel, majd a 

szobák kinyitást követően kötelesek visszajuttatni az ügyeletes nevelőnek.  

 A nem kollégiumi tulajdont képező, de oda a tanuló által behozott értéktárgyakért, használati 

tárgyakért, berendezésekért a kollégium nem vállal anyagi felelősséget.  

 A kollégium elhagyásakor a tanulónak a szobát, szobaegységet kitakarítva kell visszaadnia, 

az átvételkori használati rendet helyre kell állítania. Az átvett használati tárgyakat 

megtisztítva, használatra alkalmas állapotban kell visszaadnia. 

 A kollégium területén található biztonságtechnikai eszközök (pl. tűzjelző) letakarása és 

rongálása tilos. 

 A tanulókra az alábbi szabályok betartása is vonatkozik: 

- csak saját emeletükön, folyosójukon tartózkodhatnak, 

- iskolán kívüli személyeket nem fogadhatnak a szobákban (pl. egyetemi hallgató), 

- 21:00 óra után minden diák köteles a saját szobájában tartózkodni, 

- ha a tanulók kimenő kérése nélkül hagyják el a kollégiumot, nem a számukra kijelölt 

emeleten tartózkodnak, vagy szobájukban idegen személyt fogadnak, a házirend súlyos 

megsértése miatt, fegyelmi felelősséggel tartoznak, kollégiumi tagságuk azonnal 

felfüggeszthető.  

 

Haza és visszautazásra vonatkozó irányelvek: 

- a diáknak kötelező péntek 16.00-ig elhagyni a kollégiumot, sportoló tanulók esetében a 

hétvégi mérkőzésekre való tekintettel lehetőséget biztosítunk a Balásházy Kollégiumban történő 

elszállásolásra 

- kollégium vasárnap 18:00-tól fogadja a visszaérkező tanulókat. 

 

Aki a Bentlakási Feltételek aláírta, köteles a házirendet áttanulmányozni és betartani.  
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5. Záró rendelkezések  
 

1. A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és 

Kollégiuma házirend módosítását az intézmény Diákönkormányzata megismerte, 

véleményezte és elfogadásra javasolta 2021. 12. 06 -án. 

 

 

2. A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és 

Kollégiuma házirend módosítását az intézmény oktatói testülete 2021. 12. 06-án az  oktató 

testületi értekezleten elfogadta. 

 

 

Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig. 

 

 

 
  

 

________________________ 

Filep Miklós 

igazgató 

 

 

 

 


