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I. A kollégiumi házirend célja 
 

Célunk a bentlakásos tanulóink szocializációjának, tanulásának elősegítése, mindemellett 

legfőbb célkitűzésünk a közösségi értékrend és a normarend fejlesztése, többek között azon 

szociális készségeké, mint az empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, 

kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség, melyek nemcsak a családi-, de a 

munkaerőpiaci életre is felkészítik tanulóinkat. 

Mindezek alapja a nevelők és tanulók közötti közvetlen, bizalmi kapcsolaton alapuló 

együttműködés. 

Továbbá fontos feladatunknak tekintjük a környezettudatos nevelést, az egészséges életvitel 

megteremtését, a szokás- és hagyományrendszer erősítését, valamint a szabadidő kulturált 

eltöltését. 

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelezettségek végrehajtásának módját, valamint 

az iskola, kollégium által elvárt viselkedési szabályokat. 

 

A kollégium elsődlegesen az iskola tanulóinak kollégiumi elhelyezését szolgálja, de üres 

férőhely esetén fogadja más intézmény tanulóit, illetve kapacitásának időszakos 

kihasználatlansága idejére szálláshely-szolgáltatást is nyújthat. 

 

II. A házirend megtekinthető és nyilvános 
 

 Honlapon 

 A kollégium vezetőjénél 

 A kollégium nevelői szobájában 

 A házirendben történő változtatásról a szülő és tanuló is egyaránt értesítést kap 
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III. A kollégiumi felvétel rendje 
 

a) A kollégiumi jogviszony létrejötte 

 

A tanuló joga, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön.  

A kollégiumi felvételi kérelmet írásban kell benyújtania. A jelentkezési lap a szülő /gondviselő 

aláírásával válik érvényessé.  

A kollégiumi jelentkezés a 2022/2023-as tanévben online történik.  

A kollégiumba való felvételről a kollégium igazgatója dönt. 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52.§ (1) alapján „A tanuló az iskola 

útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi elhelyezését.” A 

kollégiumi felvétel – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket – egy tanévre szól. (Nkt. 

52. § (4)). Az önálló kollégiumba való felvételről a kollégium igazgatója, a nem önálló 

kollégiumba való felvételről pedig a kollégiumvezető egyetértésével az iskola igazgatója dönt. 

(Nkt. 52. § (2)) A kollégiumi felvételüket újból, folytatólagosan kérő diákok jelentkezésének 

határideje: adott tanítási év április 30. A felvételi kérelmek elbírálása minden tanév legkésőbb 

június 30-ig megtörténik, melyről írásban, elektronikusan vagy postai úton értesítjük a 

jelentkezőket. 

 

A kollégiumba új diákok jelentkezését folyamatosan fogadjuk.  

 

Középiskolai beiratkozásokon a kollégium képviselői is jelen vannak, ekkor is van lehetőség a 

kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézésére. 

 

A felvétel a következő általános szempontokon alapul: 

 a jelentkező a BZSH Fenntartásban működő intézményeiben tanul  

 a jelentkező a BZSH Fenntartásban működő intézményeiben tanul és az első 

szakképzettségét szerzi 

 a jelentkező a BZSH Fenntartásban működő intézményeiben tanul és a második 

szakképzettségét szerzi 

 a jelentkező nem BZSH Fenntartásban működő intézményeiben tanul, de tanköteles 
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 további elbírálási szempont: a jelentkező lakhelye és a kollégium között közlekedési 

feltételek, adottságok. 

 

A 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 36. §(1a) értelmében „A kollégiumi szolgáltatás 

igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett 

veszi igénybe, vagy b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.” A nem magyar 

állampolgárságú tanulók felvételénél az Nkt. 92. §-ában foglaltak az irányadók. 

 

A beköltözéshez szükséges dokumentumok: 

 személyi igazolvány 

 lakcímkártya (határon túli diákok esetében érvényes, Magyarországon tartózkodásra 

jogosító okirat) 

 TAJ-kártya (a határon túliak számára is nélkülözhetetlen) 

 Oktatási azonosító 

 orvosi igazolás a családorvostól (mehet-e közösségbe, van-e bármilyen állandó 

betegsége, gyógyszer-érzékenysége stb.) 

 iskolalátogatási igazolás 

 

Jelentkezéssel kapcsolatban információt vagy segítséget e-mailen és telefonon is kérhetnek. 

A kollégiumi tagság létesítésének feltétele a Házirend betartásának vállalása. A kollégiumi 

felvétel egy tanévre szól. A kollégiumi beköltözés csak érvényes iskolalátogatási igazolás 

birtokában lehetséges. A kollégiumba a beköltözés időpontjáról a kollégium honlapján lehet 

tájékozódni. Aki a meghirdetett beköltözés időpontjában nem jelenik meg, és a késedelemről 

nem értesíti az intézményt, kizárható a kollégiumi elhelyezés rendjéből. A kollégista köteles a 

beköltözéskor a kollégium címét tartózkodási helyként bejelenteni a hatósági nyilvántartásba, 

illetve kollégiumi tagságának megszűnésekor onnan kijelenteni. Amennyiben a kollégiumba 

beköltöző tanuló súlyos betegségben szenved (pl. epilepszia), mentális vagy pszichés zavarai 

vannak, továbbá ha rendszeresen gyógyszert szed, a szülő/törvényes képviselő köteles erről a 

beköltözéskor a telephely vezetőjét és a tanuló csoportvezető tanárát tájékoztatni. Elhallgatás, 

elmulasztás következtében keletkező káros következmények a szülő/gondviselő felelősségét 
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eredményezik. A szülő közlései az érdekelt tanári közösséget a legszigorúbb titoktartásra 

kötelezik. A kollégiumi tagság megújítása minden tanévben a felvételi kérelem beadásával 

újítható meg. Az írásos kérelmek leadási határideje, a tanév április 30. napja.  

 

A tagság megújításának szempontjai: 

A kollégium intézményi alapdokumentumaiban leírt követelmények teljesítése, különösen: 

 a tanuló viszonya a közösséghez, az együttélés szabályainak betartása,  

 a tanuló képességéhez mért tanulmányi munkája,  

 a kollégium érdekében végzett közösségi tevékenysége  

 a kollégista szociális körülményei, amelyet az érvényes, hivatalos dokumentumok 

meglétével, bemutatásával igazolni szükséges  

 

A felvett tanulók elhelyezésének főbb elvei: 

Az elhelyezéssel kapcsolatban írásban benyújtott szülői-, illetve tanulói kérelmeket a 

feladatellátási hely megbízott vezetője a nevelőtestület véleményét kikérve bírálja el.  

 

A tanulók kollégiumi csoportba történő beosztásának főbb elvei: 

 azonos vagy szomszédos évfolyam 

 azonos korosztály 

 azonos szakképzés  

 azonos iskolatípus tanulói  

A hálószobák beosztását a csoportvezető nevelőtanárok készítik el. A szobákba történő 

besorolásnál figyelembe lehet venni a szülő, tanuló kérését. A tanév során az egyik szobából 

illetve épületrészből a másikba csak a nevelőtanárok egyetértése és javaslata szerint, csak a 

kollégiumvezető engedéllyel lehet átköltözni.  

 

Várakozó lista 

Az adott évben engedélyezett csoport és tanulói létszám betöltése után felvétel az esetlegesen 

megüresedő férőhelyekre lehetséges, a várólistára történő jelentkezés sorrendjében. 
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a) A kollégiumi jogviszony megszűnése 

 

A kollégiumi tagsági viszony megszűnik: 

 a tanév végén,  

 a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,  

 ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő – nagykorú 

tanuló esetében a tanuló – eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének 

vizsgálata után megszünteti, 

 a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, 

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

lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon, 

 ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.  

 

A kollégiumból való kiköltözéskor, ideértve a tanítási év végi, vagy szorgalmi időszak végi-, 

illetve a nyári gyakorlat végi távozást is, a kollégista köteles a megőrzési kötelezettséggel átvett 

dolgokkal elszámolni, felmerülő tartozását rendezni, valamint a „Távozási lapot” a 

csoportvezető tanárának átadni. A kiköltözés után a diák személyes tárgyait még átmeneti 

időszakra sem hagyhatja a kollégiumban, mert arra külön tárolási lehetőség nincs. Az elvesztett, 

elhagyott értékekért felelősséget a kollégium nem vállal. 

A kollégiumi felvételi pályázat eredményével kapcsolatosan lehetőség van jogorvoslattal élni. 

Elsőfokú határozat ellen 8 napon belül az intézményvezetőhöz írásos felülvizsgálati kérelem 

adható be, aki ezt egy héten belül elbírálja és értesíti a pályázót. Ezt követően pedig a 

Fenntartóhoz. 

  



 
 
 

8 
 

IV. Tanulói jogok és kötelezettségek  
 

A tanulói jogok: 

1) Azok a tanulók, akik a kollégiumba felvételt nyertek, addig jogosultak a kollégiumban 

lakni, amíg betartják a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend előírásait. 

2) A tanuló a jogait a felvétel napjától gyakorolhatja. (kollégiumi rendezvények, 

szakkörök). A tanulói jogok a tanulói jogviszony megszűnésének napjáig 

gyakorolhatók. 

3) A kollégiumba a tanévkezdést megelőző napon lehet beköltözni. 

4) A kollégista alapvető joga és egyben kötelessége, hogy élve a kollégium biztosította 

lehetőséggel, felkészüljön tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítésére.  

5) A kollégista jogosult az orvosi ellátásra, amelyet a kollégiumi ápoló segítségével vehet 

igénybe. Fertőző betegségről a szülőt azonnal értesítjük, aki gondoskodik a kollégista 

kollégiumból orvoshoz juttatásáról. Éjszakai rosszulléteknél az ügyeletes nevelő kihívja 

az orvosi ügyletet. Fertőző betegségeknél a kollégistát el kell különíteni. 

6) Választó és választható legyen a diákképviseletbe 

7) A kollégium minden tanulójának joga van mások emberi méltóságának tiszteletben 

tartásával véleményt nyilvánítani, észrevételeit kifejteni az őt vagy társait érintő 

kérdésben. A kollégista kérelmeivel, panaszaival fordulhat nevelőtanárához, a 

kollégiumvezetőhöz, intézmény igazgatójához, melyre legkésőbb 30 napon belül 

választ kell kapnia. 

8) Vendégeket, hozzátartozókat az aulában fogadhatnak a diákok korlátozott időben, a 

postai küldeményeket a portán, illetve a postán vehetik át. 

9) A kollégista tanulónak joga, hogy válasszon a kollégium által a tanév első hetében 

ismertetett szabadidős foglalkozások közül legalább egyet. Ezt követően a nevelőtanára 

felé jeleznie kell azt, majd köteles az általa választott szabadidős foglalkozáson részt 

venni.  
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Tanulói kötelezettségek: 

1) Köteles megismerni és betartani a Baleset-, és Tűzvédelmi Szabályzat Rendelkezéseit. 

2) A kollégium minden lakójának kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, 

egészségét.  

3) Tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, a technikai dolgozók személye és munkája iránt. 

A kollégisták egymás közötti kapcsolata feleljen meg a társas együttélés 

követelményeinek. 

4) Minden kollégista joga és kötelessége részt venni heti 1 csoportfoglakozáson, és heti 

egy szabadon választott foglalkozáson. 

5) Valamennyi tanuló maga köteles gondoskodni arról, hogy iskolájában vagy gyakorlati 

helyén időben megjelenjék. 

6) A kollégista köteles arra, hogy magatartásával elősegítse társainak a tanuláshoz, a 

pihenéshez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez való joga érvényesülését, és biztosítsa 

az ehhez szükséges rendet, nyugalmat. Joga van személyes használatában álló 

berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatára. 

7) A tanulás módszere mások munkáját, felkészülését nem zavarhatja. 

8) A kollégium tanulói kötelesek a kollégium berendezéseit, felszerelési tárgyait 

rendeltetésszerűen használni és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni. A 

szándékosan okozott kárt kötelesek megtéríteni 

9) Szobacsere csak a csoportvezető tanár hozzájárulásával lehetséges 

10) A tanulók egymás szobáiba csak akkor léphetnek be, ha a keresett személy benn 

tartózkodik.  

11) Tilos a szobák és a közös helyiségek ajtaját magukra vagy másokra zárni. 

12) Lámpaoltás után tanulni a tanulószobában nevelőtanári engedéllyel lehet. 

13) A szobákban tilos romlandó élelmiszert tárolni és étkezni.  

14) A szobákban elhelyezett berendezési tárgyakat a szobaleltár tartalmazza. A szobákat 

átalakítani, átfesteni, szétszedni tilos. A lakószobákban csak olyan díszítés engedhető 

meg, amely nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában. Ennek 

megszegése esetén a szoba lakói teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 

15) A tanuló köteles az általa észlelt rendellenességeket, meghibásodásokat jelenteni a 

nevelőtanárának.  
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16) A tanulók hálószobájába a nevelőtanár ellenőrzés céljából kopogtatás után lép be, az 

ellenőrzés kiterjed a létszámra, szekrényekre. Az ellenőrzés során talált tiltott tárgyakat 

elhozzuk és erről a szülőt tájékoztatjuk.  

17) A kollégium elhagyásakor köteles az ablakokat bezárni, vízcsapokat elzárni, világítást 

lekapcsolni, a szobák kulcsát a nevelőnek leadni.  

18) Betegség vagy egyéb ok miatti távolmaradást a visszaérkezés időpontjáig a tanuló 

köteles bejelenteni.  

19) A kollégistának kötelessége az energiával takarékosan gazdálkodni, környezetét 

rendben és tisztán tartani.  

20) A tanulók törekedjenek gyarapítani és ápolni a kollégium jó hírnevét. 

21) Az előírt térítésdíj befizetése a számla kézhezvételét követően banki átutalással történik 

a hónap első napjaiban. Étkezés módosítása 48 óra átfedési idővel lehetséges. Betegség, 

hiányzás esetén célszerű lemondani. Betegség esetén jelentkezni kell az ügyeletes 

nevelőtanárnál. Hiányzás esetén a tanuló kötelessége értesíteni a nevelőtanárt és 

megmondani várható érkezésének időpontját. 

22) A kollégiumon belül politikai szerveződést nem folytathat. 

23) A kollégista öltözködése, megjelenése kulturált legyen, feleljen meg az általános 

ízlésnek, ne legyen kihívó, közízlést sértő.  

 

Továbbá: 

 A Kollégiumban a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás TILOS, azonnali kollégiumi 

jogviszony megszűnésével járhat! 

 Sérülést okozó, az élet- és testi épséget veszélyeztető tárgyakat a Kollégiumba behozni 

tilos! 

 A kollégiumi könyvtár, számítógépterem, mosókonyha nyitvatartási időben 

használható.  

 Villanyoltás a lakószobákban főszabályként 23.30-kor történik. 

 Szünetek, egyházi és világi ünnepnapok idején az igazgató főszabályként kötelező 

hazautazást rendel el, minden személyes tárgyat el kell zárni, és a hűtőket ki kell üríteni.  

 A Kollégiumba behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk, lopás esetén a tanuló 

vagy képviselője a rendőrségen tehet feljelentést.  
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 Állatok behozatala tilos a kollégiumba! 

 A Kollégiumból történő kilépéskor és nyári szünetre való távozáskor kötelező a 

kiköltözési rend szerint eljárni. Kötelező a pénzügyi elszámolás, kulcsok, ágynemű és 

könyvtári könyvek leadása. 

 

V. A kollégium munkarendje 
 

A portaszolgálat működése: 

A kollégiumban éjjel-nappal portaszolgálat működik. 

 

A portás feladata:  

a) útbaigazító, informáló tevékenységet lát el,  

b) vezeti a portanaplót,  

c) felel azért, hogy a főbejáraton illetéktelen ne léphessen be az épületbe.  

 

A bejárat használatának rendje:  

A porta szervezi a kollégiummal jogviszonyban nem állók be- és kilépését, azokat a 

portanaplóban rögzíti.  

 

Délutáni beérkezés: 

 fiatalkorúak órarendjük szerint, legkésőbb 20.00 óráig, 

 nagykorúak (érettségivel) 21.00 óráig 

 

Kimenők rendje: 

 fiatalkorúaknak főszabályként hetente összesen 2 alkalommal (vagy 15.00-20.00 

óráig, vagy 18.00-tól 21.00 óráig) adható, 

 érettségivel rendelkező nagykorúaknak főszabályként, szakmai képzésben 

résztvevőknek 23.00 óráig minden nap adható, mely időpont a nevelőtanár engedélye 

alapján maximum 24.00 óráig engedélyezhető, illetve heti egy alkalommal éjszakai 

eltávot is kérhetnek, 
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 Minden alkalommal tudnunk kell minden diákunkról, s a későket életkoruktól 

függetlenül keresik a nevelőtanárok. 

 Hétvégén főszabályként kollégisták nem maradhatnak a Kollégiumban, ugyanakkor 

indokolt esetben engedélyt kérhetnek az igazgatótól a bennmaradásra. Az igazgató az 

engedély megadását feltételekhez szabhatja különös tekintettel a kimenők és 

beérkezések rendjére.  

 Hét közben – indokolt esetben – a nevelőtanár engedélyezheti a kollégiumból történő 

távolmaradást (fiatalkorúaknál ehhez szülők előzetes írásbeli – e-mail, sms, messenger, 

levél – engedélye szükséges). 

 A kollégisták szabad idejükben saját felelősségükre munkát vállalhatnak, melyről 

kötelesek tájékoztatni az igazgatót. Fiatalkorúaknál szükséges a szülők írásos engedélye 

a munkavállaláshoz. 

 

Hiányzásnak minősül: 

 a hét első tanítási napján nem érkezik meg a kollégiumba (az iskolai oktatás után), 

 engedély nélkül hagyja el a kollégiumot, 

 a kollégista nem tér vissza a megadott időre a kimenőjéről, 

 hiányzik, vagy késik a kötelező foglalkozásokról 

 

VI. A kollégium helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek 

használata 
 

A kollégium helyiségei a lakhatást, a tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják.  

A kollégista joga, hogy igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló helyiségeket és a 

kollégista kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a 

rábízott eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit. 

 

Egyes helyiségekre, illetve eseményekre vonatkozó szabályok:  

1) Bármilyen közmű meghibásodása esetén értesíteni kell az ügyeletes tanárt.  

2) A hálószobák alapvetően a kollégisták pihenését és tanulását szolgálják a villanyoltás 

és ébresztő közötti időben kizárólag alvásra használható.  
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3) A szoba elhagyása előtt az ablakokat be kell zárni, villanyt le kell oltani. 

4) A szobából utoljára távozó köteles kulcsra zárni a szobaajtót, azt köteles leadni az erre 

kijelölt helyen, illetve személynek. Az egy szobában lakók közösen felelnek a köz- és 

személyi tulajdonért. 

5) A szobákban romlandó és morzsálódó étel nem tárolható, ezeket csak a kijelölt 

helyeken lehet elhelyezni.  

6) A tanulók a tanuláshoz-, valamint a lakhatásukhoz szükséges személyes tárgyakat 

(ruhaneműt, tisztálkodószereket, stb.) vihetnek be a kollégiumba. A nevelőtanár 

engedélyével szabadidő eltöltését szolgáló vagy más eszközök bevihetők. 

7) A szobában tartott értékekért a kollégium nem vállal felelősséget.  

 

Ebédlő  

Az étkezés kizárólagosan a konyha helyiségekben az ott elhelyezett asztaloknál  

lehetséges. Az étkezés után minden tanulónak kötelessége rendet és tisztaságot hagyni maga 

után. A hűtőszekrényben csak névvel ellátott élelmiszer tárolható. Péntek reggel 8:00 óráig 

takarítás céljából ki kell üríteni a hűtőt, az otthagyott ételmaradékokért felelősséget nem 

vállalunk. 

 

Mosdó, WC, zuhanyzó 

A helyiség igénybevétele során ügyelni kell a takarékosságra. Tilos a WC-kagylókba nehezen 

elázó papírt, vagy egyéb hulladékot dobni! A szennyes vizet a WC kagylóba kell kiönteni 

 

Mosóhelyiség 

Nevelőtanár tudtával vehető igénybe, a mosógépet kizárólag a kifüggesztett használati utasítás 

és az érintésvédelmi szabályok pontos betartásával szabad használni. 

 

Betegszoba  

A betegszobában elhelyezett beteg tanulót társai előzetes tanári engedéllyel látogathatják meg. 

Betegszobában történő elhelyezést és az onnan távozást az ápoló ellenőrizze és jelezze az 

ügyeletes nevelőnek vagy a csoportvezető tanárnak.  
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VII. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 
 

A tanuló a nevelési év folyamán maga dönti el, hogy melyik szakkörön vesz részt. A 

szakkörön való részvétel feltételeit, lehetőségeit a kollégiumi pedagógiai program 

szabályozza a kötelezően választott foglalkozások keretén belül. 

A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív tanulási 

attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó 

ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos 

formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos 

nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és 

tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, 

személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

 

a) Felkészítő foglalkozások a kollégiumban 

 

Tanulást segítő foglalkozások: 

 rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni- és csoportos foglalkozás, 

 differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, 

 a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, 

 a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök, 

 tematikus csoportfoglalkozás. 

 

b) Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások 

 

Csoportvezetői foglalkozások: 

 közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével kapcsolatos 

feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése 

 tematikus csoportfoglalkozások: az e rendeletben előírt témakörök, időkeretek között 

szervezhető foglalkozások 
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A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

 a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

 kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések) 

 

A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: 

 a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják 

egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, 

segítségére. 

 

c) Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

 

A BZSH fenntartása alatt működő kollégium fontos hangsúlyt fektet a judaisztika és a héber 

nyelvoktatásra is. A diák az első félévben megismerkedik a zsidóság alapjaival és gyökereivel, 

a zsidó naptárral és az ünnepekkel. Az első félév folyamán idegenvezetést kap a Dohány utcai- 

és a Kazinczy utcai zsinagógában, ahol betekintést nyer a neológ és az ortodox irányzat 

építészetébe és vallási különbségeibe is. A tematika szerint a második félévben a zsidó életút 

főbb állomásairól kap áttekintést a születéstől a halálig, ezután pedig megismerkedik a zsidó 

hitközségek felépítésével, munkájával is. A harmadik félévben a Tanach (Zsidó Biblia) áll a 

fókuszában, míg a negyedik, utolsó félév a magyar zsidó történelmet mutatja be. 

 

A zsinagógalátogatásokon kívül a diákot elkalauzoljuk a régi pesti zsidónegyedbe, ahol többek 

között látogatást tesz a felújított Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában, ezen kívül a 

városfejlődés érdekes kérdéseiről és a magyar zsidó történelemről is tanul.  

 

A diák megismerkedik a kóserság fontos szabályaival is, hisz a kóser étkeztetéséről a BZSH-

kóser konyha gondoskodik.  
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A további kollégiumi programok között olyan társadalmilag érzékeny témákat dolgozunk fel, 

mint: 

 Holokauszt oktatás és emlékezet 

 Hajléktalanhelyzet, lakhatási szegénység 

 Romaintegráció, szegregált oktatás 

 Menekültkérdés 

 Esélyegyenlőség 

 Nemi egyenlőség 

 

A fenti témákhoz, programokhoz egyrészt a témában jártas szervezetekkel és szakemberekkel 

közös előadásokkal és beszélgetésekkel várjuk a diákokat. Másrészt önkénteskedésen keresztül 

közelebb kerül a fent említett problémák valós helyzetével kapcsolatban, így minden témához 

legalább egy önkéntes napot beleépítünk Pedagógiai Programunkba.  

A BZSH Dávid Király Kollégium alapelve, hogy csak úgy tud komplexebb képet kapni a diák 

a társadalmi problémákról, ha gyakorlatban is látja a problémát – így tapasztalatot is szerez a 

felmerülő problémákkal kapcsolatban.  

 

Ezeken kívül fontosnak tartjuk, hogy diák projektalapú programokkal is foglalkozzon. 

A projektmódszer segíti a diák önálló- és csoportmunkáját, kutatási, értelmezési, szellemi és 

érzelmi készségeit. Így a számára létrehozott programok mellett olyan projekteken dolgozhat, 

amelyben szakmai segítséget nyújtunk számukra.   

 

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára 

szervezettfoglalkozások: 

 irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti, 

 természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai, 

 egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú, 

 a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését 

célzó, 

 a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, szakkörök, szakmai, 

művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, versenyek. 
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VIII. A kollégista jutalmazása 
 

A tanuló a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért, a mindennapi munkában nyújtott 

igyekezete elismeréséért jutalmazni kell. 

 Ennek formái:  

 szóbeli dicséret  

 írásbeli dicséret  

 igazgatói dicséret 

 tárgyi jutalom (pl. színházjegy, vásárlási utalvány)  

 kollégiumi kedvezmény (pl. kimenő meghosszabbítása) 

 

Jutalmat az a tanuló kaphat, aki:  

1. kimagasló tanulmányi eredményt ér el  

2. tanulmányi- vagy sportversenyeken való részvétel 

3. szabálykövető, példamutató magatartást tanúsít  

4. aktív résztvevő a kötelező és a szabadon választható foglalkozásokon  

 

IX. A vezetők nevelési oktatási intézményben való 

benntartózkodásának rendje 
 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Az igazgató és helyettese közül egyiküknek 

állandóan az intézményben kell tartózkodnia. A beosztás rendjét az érintettek minden tanévben 

a tanév kezdésétől a tanév befejezéséig félévenként előre határozzák meg. 

 

a) A belépés és a bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 

szerint történhet: 

 külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a tanulót kísérő 
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hozzátartozó a kollégiumba érkezéskor és távozáskor a tanuló csomagjainak szállítására 

szükséges időtartamig 

 vendégeket, hozzátartozókat az aulában fogadhatnak a diákok korlátozott időben, a 

postai küldeményeket a portán, illetve a postán vehetik át 

 családtag esetén nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a meghívottaknak az 

intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

 

Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét portaszolgálat is biztosítja. A 

portaszolgálat működését a Házirend tartalmazza. 

 

A tanulók az iskolai tanévkezdés előtt – a kollégiumi tájékoztatóban megjelöltek alapján – egy 

vagy két nappal költöznek be a kollégiumba, és ott tartózkodnak az elméleti és gyakorlati 

oktatás teljes időtartama alatt. 

A tanulók az iskolai szervezésű elfoglaltságokon kívüli időt a kollégiumban töltik. Az itt töltött 

időt a Napi- és Házirendben meghatározottak szerinti rendben, valamint a kollégium tartalmi 

tevékenységében rögzítettek alapján kollégiumi foglalkozásokra, művelődésre, sportra, 

rendezvényeken való részvételre, személyes holmijaik és környezetük tisztán tartására, 

valamint pihenésre fordítják. 

 

A kollégiumban való tartózkodás: 

 a kollégium tanulói a Napirendben és Házirendben biztosítottak szerint; 

 a kollégium munkavállalói munkarendjük szerint; 

 látogatók, szülők a Napirendben biztosítottak szerint (látogatás rendje a kollégium 

bejárati ajtaján kifüggesztve) 

 látogatók, szülők, hozzátartozók tartózkodási helye a földszinti hall, a tanulók által 

használt területekre (hálók, tanuló-, klubszobák) csak igazgatói, igazgatóhelyettesi, 

illetve ügyeletes tanári engedéllyel mehetnek be; 

 portai szolgálat: az intézmény rendjének megfelelően köteles a látogatókat eligazítani; 

 a kollégiumban – időlegesen dolgozó – felújítást, karbantartást, stb. végzők csak a 

kijelölt munkaterületükön tartózkodhatnak. Az ettől való eltérést a kollégium 

vezetőjének azonnal jelezni kell. 
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b) A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

A kollégium tanulói tagjai lehetnek minden olyan intézményen kívüli egyesületnek, körnek, 

klubnak, társadalmi szervezetnek, - ha jogszabály másként nem rendelkezik – amelynek 

tevékenysége erkölcsi, testi- és szellemi fejlődését elősegíti, és amelyhez a gondviselő írásban 

hozzájárult.  

 

c) Szabadidő eltöltését szolgáló programok 

A tanulók számára kötelező foglalkozási rendszeren kívül szabadidős érdeklődésük 

kielégítésére, képességük fejlesztésére szakkörök működnek. 

 

d) A mindennapi testedzés formái 

A kollégisták számára a mindennapos testedzésre, ill. sportolásra a Bálint ház (1065 Budapest, 

Révay utca 16.) edzőtermében térítés ellenében adott.  

 

X. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok 

ápolásával kapcsolatos feladatok 
 

a) Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

 

A kollégiumi rendezvények, ünnepélyek szervezése, lebonyolítása a diákönkormányzat 

segítségével, irányításával történik, a nevelőtestület egyetértése és támogatása mellett. 

Rendezvényeinkre meghívjuk a kapcsolatos iskolák nevelőit, valamint a kialakult szorosabb 

kapcsolat révén a bázisiskolák növendékeit. 

A kollégiumi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógus jelenléte kötelező, az 

alkalomhoz illő öltözékben. 

A hagyományok megteremtése, ápolása érdekében a kollégium bekapcsolódik a fővárosi 

kollégiumok által meghirdetett versenyekbe, valamint országos, vagy megyék, városok által 

meghirdetett versenyekbe, vetélkedőkbe. 
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Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat 

és felelősöket a nevelőtestület az Éves munkatervében határozza meg. 

 

XI. A tanuló felügyeletére vonatkozó szabályozás 
 

A kollégiumi nevelőtanár munkarendje tanév elején készül, változtatni csak indokolt esetben, 

vezetői jóváhagyással lehet. A pedagógus napközben kizárólag a munkaidejében tartózkodhat 

az intézményben, a hétköznap éjszakai és hétvégi (vasárnapi) ügyeleti napjai előre 

meghatározottak. Éjszakai ügyeletet kizárólag a beosztása szerint végezhet. 

A kollégista tanuló tanári felügyelete folyamatosan biztosított a nevelési-oktatási intézménybe 

történő belépéstől – jellemzően a vasárnaponkénti visszaérkezéstől – a nevelési-oktatási 

intézmény jogszerű elhagyásáig – jellemzően a péntek délutáni hazautazásig – terjedő időben, 

továbbá a Pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott 

foglalkozások, programok ideje alatt. 

A kollégiumban biztosítjuk a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem vesznek 

részt kollégiumi foglalkozáson. Erre a feladatra ügyeletesi rendszert működtetünk. A 

foglalkozásokra beosztott tanulók felügyeletét a foglalkozást vezető pedagógus látja el. 

Ébresztést követően az ügyeletesi beosztás kezdetéig (jellemzően 6:00-12:00) a munkavégzésre 

beosztott tanárok látják el a tanulók felügyeletét. A délutáni időszakban a csoportvezető tanárok 

és az ügyeletes tanár látja el a felügyeletet emeleti vonatkozásban, az esti időszakban a 

munkarendjük szerint beosztott pedagógusok. Éjszaka ügyeletes tanár gondoskodik a tanulók 

felügyeletéről. 

 

b) Az intézmény és az egészségügyi szolgáltató kapcsolata 

A rendszeres orvosi felügyeletet, a különböző szűrővizsgálatokat a tanulók részére az iskola 

szervezi meg. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét – mint ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatást – a kollégium biztosítani köteles. 

A kollégium igazgatója megállapodás útján biztosítja a diákok egészségügyi ellátását a 14. 

kerület családorvosaival, akik a szolgálati idejükben ellátják a tanulóinkkal kapcsolatos 

egészségügyi feladatokat. 

Az alkalmazottak részére az orvosi szolgálatot a MAZSIHISZ Szeretetkórház által delegált 
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személy biztosítja. Az alkalmazottak számára gondoskodni kell tisztálkodási- és 

öltözőhelyiségekről. 

 

c) Kapcsolat az iskolákkal 

A kapcsolattartás az iskolákkal, osztályfőnökkel, szaktanárokkal elsősorban a nevelőtanárokon 

keresztül történik. Személyes találkozásra sor kerülhet a szülői értekezleteken, ahol 

megtörténik a tájékoztatás, illetve egymás rendezvényeinek a látogatása. A kollégium 

igazgatója kezdeményezi – tanév elején – a kollégium programjainak összehangolását 

az iskolák vezetőivel. 

A kapcsolatos iskolák még a tanév befejezése előtt jelzik a kollégiumi felvételt igénylő tanulók 

neveit és a szüleik címét. A kollégium a szülőket levélben értesíti a kollégiumi felvétellel 

kapcsolatos tudnivalókról. 

Szükség esetén az iskolák vezetőit, tanárait a kollégium igazgatója meghívja a kollégiumba 

(szakmai-pedagógiai) tapasztalatcserére. 

 

d) Kapcsolat a látogatókkal 

Látogatásra jogosultak: mindazok, akik előzetes bejelentés alapján az igazgatótól engedélyt 

kértek. Nem ismert látogatónak személyazonosságát igazolnia kell. 

 

XII. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben 

lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

a) Az a kollégista tanuló, aki az intézmény Házi- és Napirendjét, egyéb szabályozókat és 

kötelességét szándékosan vagy felróható gondatlansággal megszegi, fegyelmező 

intézkedésben, vagy fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben 

kell részesíteni. 

b) Annak a megítélése, hogy a kötelességszegés súlyos volt-e, a nevelőtestület feladata. 

c) A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. 

d) Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a 

szülőt meghatalmazott is képviselheti. A szülő jogi képviseletet is igénybe vehet. 

e) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót és a kiskorú tanuló szülejét írásban értesíteni 
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kell. Az értesítésnek részletesen ki kell térnie, hogy milyen okból kerül sor a fegyelmi 

tárgyalás megindítására. 

f) Egy tanuló ellen folyik mindig az eljárás. Ha több tanuló érintett az ügyben, akkor 

formailag annyi eljárást kell bonyolítani, ahány érintett van. A tárgyalás lehet egy napon, 

de formailag elkülönített módon kell lebonyolítani. Minden tárgyalás külön 

jegyzőkönyvet igényel. 

g) A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nevelési eszköz, melynek 

alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait, a terhére felrótt 

kötelességszegés súlyát, értelmi fejlettségét. 

h) A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó 

jellegű. 

 

A fegyelmi vétséget elkövető tanuló az alábbi büntetésben részesíthető 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

 áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba 

 kizárás 

i) Tanköteles tanulóval szemben a ”kizárás” fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy 

ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, 

kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, 

kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem 

oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot 

kijelölni számára. 

j) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 

állapítható meg. 

k) A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A diákönkormányzat véleményét a 

fegyelmi eljárás során be kell szerezni. A diákönkormányzat képviselője végig jelen van 

a fegyelmi tárgyalás során. 

l) A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson 

be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő 
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az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási 

indítvánnyal élhessen. 

m) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. 

n) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha 

a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem 

végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat 

közlésétől kell számítani. 

 

Egyeztető eljárás menete 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított 

és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

a) Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett 

esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő 

egyetért. 

b) Az egyeztető eljárás megszervezése a csoportvezető tanár feladata, együttműködve a 

DÖK patronáló tanárral. 

c) A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló – ha a 

kötelességszegő kiskorú, a szülő – figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett – ha a sértett kiskorú, a 

szülő – hozzájárult. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt 

tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

d) Ha a tanuló illetve képviselője írásos nyilatkozattal támogatja az egyeztető eljárást, az 

igazgató tájékoztatja a csoportvezető tanárt, aki írásban értesíti a nevelőtestületet és a 

DÖK-ot az egyeztető eljárás lefolytatásáról, meghatározva annak helyét és idejét, 

amelyről írásban értesíti a sértettet, a tanulót, kiskorú érintett esetén a szülőt. 

e) A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá ha a bejelentésnek a kollégiumba történő megérkezéstől számított tíz 
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munkanapon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

f) Az egyeztető eljáráson a nevelőtestület és a DÖK kijelölt képviselőik útján vesznek 

részt. 

g) A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá ha a bejelentésnek a kollégiumba történő megérkezéstől számított tíz 

munkanapon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

h) A döntést a fegyelmi eljárás elindításához képest 15 napon belül meg kell hozni. Ha nem 

jön létre megegyezés, akkor az eljárás levezetője az erről szóló jegyzőkönyvet eljuttatja 

a fegyelmi jogkör gyakorlójának, aki lefolytatja a fegyelmi eljárást. Ha a 

kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 

szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés 

ideje alatt a sértett – kiskorú sértett esetén a szülő – nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

i) Az egyeztető eljárás megbízott vezetője gondoskodik arról, hogy az eljárásról, az 

elhangzott nyilatkozatokról, döntésekről folyamatosan jegyzőkönyv készüljön. 

 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 1.  

 

 ……………………………………… 

 Salusinszky András 

 a BZSH Dávid Király Kollégium igazgatója 

 


