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1. BEVEZETÉS 

A házirend, iskolai SZMSZ, az iskola pedagógiai programjának kollégiumi fejezete 
figyelembevételével készült. 

A kollégium a tanulóknak otthont adó szállás, felkészülési lehetőség a tanórákra, 
valamint a szabadidő eltöltésének helyszíne. 68 férőhelyes, elkülönítve 44 lány és 24 
fiú szálláshelye található. 

2. A KOLLÉGIUM ÉLETE 

A diákotthon szoros kapcsolatban áll az iskolával, napirendjét és életének jellegét az 
iskolai program, illetve a tanulás határozza meg. Együttműködésünk során arra 
törekszünk, hogy minél eredményesebb, hatékonyabb legyen a közös és egyéni 
munka. 

3. NAPIREND 

Hétköznap 

6.15  Ébresztés a nulladik órára indulóknak 

6.30-6.45 Ébresztés 

6.45-7.00 Tisztálkodás 

7.00-7.15 Beágyazás, takarítás 

7.15-8.00 Reggeli 

7.45  Indulás az iskolába 

7.45-8.00 Szobák nevelő általi ellenőrzése, zárása, áramtalanítása 

8.00-12.00 A kollégium zárva tart 

13.00-14.30 Ebéd 

17.00-18.30 Tankör 

18.30-19.15 Vacsora 

20.45-ig Visszaérkezés a kollégium épületébe 

21.00-tól A tanuló a szobáját csak rendkívüli esetben vagy nevelőtanár 
engedélyével hagyhatja el 

21.00-21.30 Tisztálkodás 

21.30-21.45 Létszámellenőrzés 

22.00 Lámpaoltás, takarodó 

22.15 Lakószobák áramtalanítása 

 

Péntek 17.00-tól vasárnap 17.00-ig a kollégium zárva tart. 

Vasárnap 21.00-ig kell a kollégiumba megérkezni. 

 



4. REND ÉS TISZTASÁG 

 A LAKÓSZOBA RENDJE 

A 4 fős kollégiumi lakószoba közösségi életünk egyik színtere.  

Rendeltetése: pihenés, tanulás. 

 

Reggel: 

 szellőztetés 
 beágyazás 
 szemetes kiürítése a lenti konténerbe 
 ruhák szekrénybe pakolása 
 asztalokon rendrakás 
 cipők, papucsok cipőtartóba tétele 
 hajvasalók áramtalanítása 
 könyvek, tanszerek tárolása a felszerelt polcokon 
 reggeli távozáskor villanyok leoltása, ablak becsukása, fürdőszoba ajtó 

kinyitása 

Napközben: 

 utcai ruhában nem fekszünk az ágyra 
 romlandó ételt a hűtőben tárolunk 
 egyéb élelmiszereket, üdítőket, ásványvizet a raktárhelyiségben kell tárolni 
 a folyosón lévő számítógépek a tankör idejének kivételével 21.00-ig szabadon 

használhatók (tankörön házi feladat elkészítéséhez használható) 

Este: 

 a másnapi órarend szerinti bepakolás 
 edények mosókonyhában történő elmosogatása, az ételmaradék hűtőben 

való elhelyezése, illetve kidobása 
 általános és rendszeres rendrakás 
 szobák feltörlése 
 fürdőszoba feltörlése 
 törülközők szárítása a törülköző tartón vagy a szekrényajtókon 
 fürdőszoba szellőztetése a ventillátor működtetésével csukott 

fürdőszobaajtónál, mert a kiáramló gőz vakriasztást okoz 

Hétvégi hazautazás előtti teendők: 

 szobák rendbetétele a hétvégi nagytakarításhoz 
 ablakok bezárása 
 áramtalanítás, az elosztók és egyéb eszközök konnektorból történő kihúzása 
 fürdőszobában a mosdók és a zuhanytálca szabadon hagyása, az ágyak alól 

elpakolás 
 a hűtőszekrényből a romlandó élelmiszerek hazavitele, a romlott élelmiszerek 

kidobása, az ételtároló dobozok elmosogatása 

 

 

 

 



5. ÉTKEZÉS 

 AZ EBÉDLŐ RENDJE 

Az ebédlőben az étkezés kulturált módon, a minket kiszolgáló konyhai személyzet 
tiszteletben tartásával (köszönés, udvarias kérés, stb.) történjen 

 
 
 
6. ESZKÖZHASZNÁLAT 
 
A folyosón szabadidőben tv működtethető. Az egyéni, otthonról hozott műszaki 
eszközök a szobában használhatók (megfelelő hangerővel és csak szabadidőben). 
A szobákban csak vízforralót lehet használni, a melegszendvics sütőt az 
teakonyhában használjuk és a szobában szabad tárolni. Az otthonról hozott műszaki 
eszközökért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal. 
A következő műszaki eszközök használata engedélyezett: 

 laptop 
 mobiltelefon 
 ipod, ipad, tablet 
 hajszárító, hajvasaló, hajgöndörítő 
 asztali lámpa 
 elosztós hosszabbító 

 
Minden egyéb műszaki eszköz kollégiumba hozatala tilos. 
 
 
 
 
 
7. TANKÖR RENDJE 
 
Általános követelmény: a hiányzás csak indokolt esetben (betegség, szülői kikérő) 
lehetséges. 
 
 
7.1 KÖZISMERETI TANKÖR 
 
A rendelkezésre álló időt a házi feladat elkészítésével, csendes tanulással kell eltölteni 
diáktársak zavarása nélkül. Laptopot, mobiltelefont, tabletet a tankör kezdetekor ki 
kell kapcsolni. Ha ez nem történik meg, az eszközt a nevelő a tankör végéig 
elkobozhatja. Tanulókör alatt az ágyon feküdni nem lehet, az asztalnál ülve kell 
tanulni. Csoportos tanulásra, az ügyeletes tanártól segítség kérésére, korrepetálásra 
van lehetőség. 
 
7.2 SZAKMAI STÚDIUM 
 
Szakmák szerint a szaktanárok által megadott feladatokat kell elvégezni, szem előtt 
tartva a művészi fejlődést. Amennyiben nincs ilyen jellegű munka, a diákoknak 
közismereti tantárgyakból kell készülniük. Laptop használható a szakmai munka 
elvégzéséhez a nevelőtanári szoba előtt. Gyakorlás céljából az iskola épülete 
rendelkezésre áll 20.30-ig. 



 
8. SZABADIDŐ 
 
Az iskola épülete 7-20.30-ig nyitva tart, ahol külön helyiségek, eszközök, felszerelések 
vehetők igénybe. Sportolásra, játékra délutáni kimenőben és szabadidőben van 
lehetőség. 
 
9. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, A TANULÓK RENDSZERES 
TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI 
 
A tanulók részére heti rendszerességgel kollégiumi gyűlést tartunk, ha szükséges 
gyakrabban, ahol az aktuálisan felmerülő kérdéseket, a kollégium életét érintő 
változásokat, eseményeket ismertetjük. A diákoknak ezen a fórumon lehetőségük 
van elmondani gondjaikat és véleményüket. 
Egyéni beszélgetések keretében segítünk a sajátos problémák, lelki, családi 
konfliktuskezelés feltárásában, illetve megoldásában. 
 
10. BETEGELLÁTÁS 
 
A munkaidőben levő csoportvezetőt, ügyeletes éjszakai tanárt kell értesíteni 
betegség, baleset, rosszullét esetén, ami a kollégium területén történik. Ők 
gondoskodnak saját belátásuk és felelősségük mellett a diákok egészségügyi 
problémájának megoldásáról. Az orvosi ellátástól egészen a hazautazásig 
végigkísérik a tanuló állapotát, felvéve a kapcsolatot a szülőkkel. Alapvető 
gyógyszerekről (fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók, görcsoldók, ragtapaszról) a 
diákoknak maguknak kell gondoskodni, ezeket a kollégium csak korlátozott 
mennyiségben tudja biztosítani. Baleset esetén baleseti jegyzőkönyvet kötelező 
felvenni. 

Hétvégi betegség esetén, ha a diák nem tud visszajönni a kollégiumba, telefonos 
értesítés szükséges a szülőtől. 

 

11. KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK 

 

11.1 CSOPORTFOGLALKOZÁSOK 

A csoportfoglalkozások a pedagógiai program külön fejezetében részletesen leírt 
tematika szerint (csoportfoglalkozások foglalkozási terve) heti 90 percben tanári 
irányítással, előzetesen elkészített csoportbeosztás szerint történik, melyek a 
csoportfoglalkozási naplóban dokumentálva vannak. 

 

11.2 TANTÁRGYI KORREPETÁLÁSOK 

A tanulókat tanulmányi teljesítményük alapján heti rendszerességgel kötelező jellegű 
korrepetálásokkal segítjük. Ezeken a foglalkozásokon a közepesnél gyengébben 
teljesítő diákoknak kötelező részt venni, a többi diáknak a részvétel szabadon 
választható. Ezekről a foglalkozásokról a szaktanár évfolyamokra bontott ’Kollégiumi 
korrepetálási napló’-t vezet.  

 

11.3 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK 



A kollégisták számára vannak kötelezően választható szakmai foglalkozás heti 4 
órában, a tanulók az iskola által indított alapfokú csoportokba vannak beosztva. 
Ezek a foglalkozások az alapfokú foglalkozási naplókban vannak dokumentálva. 

 

11.4 SZABADON VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK 

A kollégium lakóinak lehetősége van a kötelezően választható szakmai 
foglalkozásokon kívül további, az iskola által indított szakmai képzésben részt venni, 
valamint az iskola által szervezett sportköri foglalkozáson részt venni. 

 

12. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 A diákoknak tilos szeszes italt és drogot fogyasztani, terjeszteni kollégiumi 
tartózkodásuk idején a kollégium területén belül és kívül is 

 A 2012. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről szóló rendelkezései alapján 
cigarettát, dohányt, alkoholt 18. életév alatt a magyar jogszabályok 
értelmében tilos vásárolni (2012. CXXXIV. törvény 16. paragrafusa) 

 Cigarettát készíteni, tölteni, tekerni, sodorni a kollégium épületében tilos 
 Alkoholfogyasztás következménye kollégiumvezetői intő. Az ügyeletes 

nevelőnek joga és kötelessége az alkohol- és drogszonda használata, 
amennyiben ezt indokoltnak látja. 

 Drogterjesztés és/vagy –fogyasztás következménye kollégiumi fegyelmi eljárás, 
melyen részt vesznek a nevelők, a szülők, az érintett diák, kollégiumi DÖK 
tagok és a kollégiumvezető. A fegyelmi eljárást követheti kizárás, amiről az 
iskola vezetősége közösen dönt. 

 A különneműek egymás szobájába nem mehetnek. 
 A kollégiumban feliratokat, képeket vagy más dekorációt elhelyezni előzetes 

nevelői megbeszéléssel lehet. Itt feltétlen gondoljunk az igényességre és 
esztétikumra. 

 A kollégisták társaikkal, tanáraikkal tisztelettel beszélnek. A tanárokkal 
szembeni tiszteletlen, káromkodó beszédstílus és magatartás fegyelmi eljárást 
von maga után. Ezen részt vesznek a nevelők, a szülők, az érintett diák, 
kollégiumi DÖK tagok és a kollégiumvezető. A fegyelmi eljárást követheti 
kizárás, amiről az iskola vezetősége közösen dönt. 

 A zavartalan munkavégzés érdekében a folyosón kiabálás, rohangálás, 
hangoskodás nem megengedett 

 Az teakonyha takarítása előzetes beosztás alapján az ügyeletes szobát érinti 
minden este 20.45-től. 

 Kimenőről minden este 20.45-re a kollégium épületébe vissza kell érni. 21 órától 
minden tanuló a szobájába megy. Onnan csak különleges okból (betegség, 
rosszullét, vagy ha segítségre van szüksége a diáknak) lehet kijönni. Az esti 
tisztálkodást mindenkinek 22 óráig be kell fejeznie. 

 Szemeteszsákok használata kötelező, ennek beszerzése a szoba lakóinak 
kötelessége 

 A szobában található takarító eszközökért (partvis, lapát, teljes felmosó szett 
vödörrel) a tanulók felelősek. Rongálás, illetve gondatlan kezelés esetén a 
pótlás/kár megtérítése a szoba lakóinak kötelessége. 

 A szobai szekrényekhez kulcs igényelhető a tanév elején. A kulcsmásolás 
összege letétbe helyezhető, amit év végén, a kulcs átadásakor visszaadunk. 



 Ha a tanulónál nagyobb összegű készpénz van, ajánlatos azt a nevelői szoba 
zárható kazettájában elzáratni. Amennyiben ezzel a lehetőséggel a tanuló 
nem kíván élni, pénzéért a kollégium felelősséget nem vállal. 

 Ha a tanuló a kollégiumba bármely okból nem érkezik vissza, vagy hét közben 
érkezik meg, a szülő minden esetben köteles értesíteni a kollégiumot. 
Amennyiben a diák hollétéről az ügyeletes tanár nem tud (pl.: esti 
létszámellenőrzés során kiderül, hogy a diák nincs a kollégiumban), köteles 
értesíteni a szülőket és a kollégiumvezetőt. Ezt követően a szülő felelőssége az 
eltűnt diák keresése, az ügyeletes tanár és a kollégiumvezető segítséget 
nyújthat. 

13. A KOLLÉGISTÁK JOGAI 

 Igénybe vehetik a diákotthon és az iskola szolgáltatásait. 
 Kéréseiknek, javaslataiknak adhatnak hangot, diákönkormányzatot is 

létrehozhatnak. 
 Közösségi életet szolgáló kezdeményezéseket is tehetnek. 
 Igénybe vehetik a könyvtárat, az iskolában működő műhelyeket és annak 

felszereléseit. 

14.  A KOLLÉGISTÁK KÖTELESSÉGEI 

 Képességeik szerint tanuljanak. 
 Tartsák meg az együttélés szabályait. 
 Védjék saját és diáktársaik tulajdonát. 
 Tartsák magukra nézve kötelezőnek a kollégiumi házirendet. 

A diákok a jogaikat felelősséggel, kötelességeikkel összhangban gyakorolják. 

 

15. A KOLLÉGISTÁK JUTALMAZÁSA 

 A tanuló a kollégiumban tanúsított szorgalmáért, segítőkészségéért, amit a 
közösségért végez, dicséretben részesíthető. 

 Külön sportrendezvényeken a diák (pl.: sakkverseny, asztalitenisz verseny, stb.) 
helyezés szerinti tárgyi jutalomban részesülhet. 

 Kimagasló tanulmányi eredményt elérő tanulót tárgyi, illetve szóbeli és írásbeli 
jutalomban részesíthető. 
 

A dicséret formái:   

 tárgyi jutalom: könyvjutalom 
 szóbeli dicséret 
 írásbeli dicséret, melynek formái: nevelőtanári dicséret, kollégiumvezetői 

dicséret  

 

16. A HÁZIREND BETARTÁSA 

 
Minden olyan eseményen, ami nem a kollégium épületéhez köthető, mint a 
kollégium által szervezett kirándulások, sporttevékenységek, kollégiumok 
közötti versenyeken a kollégium házirendje az irányadó.  
A fentiek megsértése, be nem tartása felelősségre vonást von maga után, 
melyet a kollégium vezetője és nevelőtanárai együttesen gyakorolnak.  
 



A büntetés fokozatai: 
 

 nevelőtanári figyelmeztetés 
 nevelőtanári intés 
 kollégiumvezetői figyelmeztetés 
 kollégiumvezetői intés 
 a kollégiumból fegyelmi eljárást követő kizárás  

 

17. FEGYELMI VÉTSÉGEK  ÉS AZOK ELBÍRÁLÁSA A KOLLÉGIUMBAN 

 

Irányadó: 2011. évi CXC. tv. 58. paragrafus 

                  20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53-61.§ 

Fegyelmi vétségnek minősül a kollégiumi házirendben megállapított viselkedési és 
magatartási normák, kötelezettségek, valamint a napirend megsértése. 

Súlyos fegyelmi vétségek:  

 a társadalmi és közösségi normák megsértése,  
 a tanulók megalázására irányuló, egészséget, vagy testi és lelki épséget 

veszélyeztető tevékenység és cselekmény, 
 a felnőttekkel szemben tanúsított tiszteletlen, sértő viselkedés, 
 a lopás, vagy lopási kísérlet,  
 a szándékos, vagy gondatlanságból származó anyagi károkozás, 
 a tanulók közötti szexuális kapcsolat  

A súlyos fegyelmi vétségek elkövetése esetén fegyelmi eljárás indítható. 
Amennyiben a tanuló vétsége a fegyelmező intézkedések körét túllépi, akkor 
a kollégiumvezető a fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti. 
 
A fegyelmi bizottság által kiszabható fegyelmi büntetések:  
 
a)  nevelőtestületi megrovás, 
b)  szigorú megrovás 
c)  eltanácsolás a kollégiumból 
 
A fegyelmi bizottság az eljárás lefolytatását követően dönthet úgy is, hogy 
nem szab ki fegyelmi büntetést. Ekkor az ügyet a kollégiumvezető 
hatáskörébe visszautalja.  
 
 
 
 
Készítette:  ____________________________________ 

                               Trampler Beáta kollégiumvezető 

 
 
Jóváhagyta:  ______________________________ 
                         Gerséné Krausz Szilvia igazgató 
 
 



 
Bodajk, 2021.  szeptember 1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


