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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A házirend jogszabályi alapja 
 

A 2011. évi CXC. törvény nemzeti köznevelésről. 

A 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról. 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról. 

Az 1997. évi XXXI. évi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 

2. A házirend célja   
 

Célja, hogy a törvénybe foglalt jogi, viselkedési szabályok minél hatékonyabban működjenek 

a kollégiumban. Rögzíti a tanulói jogok és kötelességek helyi gyakorlásának rendjét és ezzel 

nyugodt, szervezett együttélést, közösségi munkát, tanulási és pihenési, sportolási, a szabadidő 

hasznos eltöltésének lehetőségét biztosítja a kollégisták számára. A házirend önálló intézményi 

belső jogi forrás. 

 

3. Az intézmény adatai 
 

Intézmény neve: Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 7. 

A kollégium címe: 4400 Nyíregyháza, Liliom u. 31. 

OM azonosítója: 203430 

Intézmény fenntartója: Nyíregyházi Egyházmegye 
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4. Személyi hatálya 
 

A Házirend előírásai a kollégium tanulóira, pedagógusaira, az intézmény minden 

alkalmazottjára és azokra a szülőkre és gondviselőkre is kiterjed, akik a tanuló törvényes 

képviselőjeként gyakorolják jogaikat. A Házirend az intézményben ideiglenesen tartózkodókra 

(vendégek, bérbeadás kapcsán különböző rendezvények résztvevői) is vonatkozik. A Házirend 

szabályainak megsértése a tanulók részéről jogkövetkezményekkel járó fegyelmi vétség. 

 

5. Területi hatálya 
 

A Házirend a kollégiumi életre, a kollégium területén kívüli rendezvényekre (tanulmányi 

kirándulás, színházi látogatás, versenyek) és a kimaradásra állapít meg szabályokat. 

 

6. Időbeli hatálya 
 

A Házirend hatályba lépésének időpontja: 2021. szeptember 1. 

 

7. A házirend nyilvánossága 
 

A Házirendet a kollégiumba való felvételkor, minden tanuló, szülő és gondviselő megtekintésre 

megkapja nyomtatott formában és aláírásával elfogadja annak érvényességét.  

A Házirend elhelyezésre kerül az intézményvezetői szobában, a nevelőtanári szobában és a 

portán, továbbá elektronikus formában mindenki számára megtekinthető az iskola honlapján. 

A Házirend nyomtatott példányát minden pedagógus és alkalmazott megkapja. 

 

8. A házirend elfogadásának módja 
 

A Házirendet a kollégium nevelőtestülete fogadta el, a diákönkormányzat véleményének 

kikérésével. 
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II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1. A kollégiumi felvételi eljárás rendje és a tanulók elhelyezése 
 

A tanuló kérheti felvételét a kollégiumba, amelyről az intézményvezető és a kollégiumvezető 

dönt, a nevelőtestület véleményének kikérésével. A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni 

a rászorultság elvét (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás) és a tanuló lakóhelyének a 

távolságát is. A szülő a felvételről írásban értesítést kap. A kollégiumi jogviszony egy tanévre 

szól. 

Fel kell venni a kollégiumba minden nappali oktatásban részt vevő tanulót, ha a gyámhatóság 

kezdeményezi, illetve, ha a gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg. Nekik a 

kollégiumi tagság a tanulói jogviszony fennállásáig szól. A tanulók csoportba történő 

beosztásáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – a kollégiumvezető dönt.  

 

2. A kollégiumi étkezési térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések 
 

A kollégiumi elhelyezés ingyenes. A Gyvt. 151. § (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés 

személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi 

adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben 

megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.  

A szülő, gondviselő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj 

havonkénti megfizetésére. Az étkezési díj befizetése a gimnáziumban az iskolatitkárnál történik 

a meghatározott időpontban.  

Rendkívüli élethelyzet okozta díjhátralék felhalmozása esetén a szülő írásban kérvényezhet 

türelmi időt. A 2. hónaptól felszólítást küldünk a tartozásról, amely, ha ezt követően sem kerül 

kiegyenlítésre, az a kollégiumi jogviszony megszüntetését eredményezi.  

Az eredménytelen felszólítások esetéről negyedévenként tájékoztatást kap a fenntartó a díj 

összegéről. Az intézményvezető a fenntartónál kezdeményezheti a díjhátralék behajtását. A 

tanulók részére a kollégium a befizetett étkezési térítési díj ellenében napi kétszeri étkezést 

biztosít (reggeli és vacsora). 

Az étkezés lemondható az iskolatitkárnál e-mailben vagy telefonon, betegség esetén és előre 

bejelentett távollét esetén, a bejelentést követő második munkanaptól. 
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3. A kollégiumi tagság megszűnése 
 

A kollégiumi tagság megszűnik: 

- a tanév utolsó napján 

- a fegyelmi határozattal kizártak esetében a határozat jogerőre emelkedésének napján. 

- akinek a tagságát fizetési hátralék miatt a kollégium vezetője – szülő, nagykorú tanuló 

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

megszűntette, a hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. 

- azok esetében, akik erről önként lemondanak a bejelentésben megjelölt napon. Kiskorú tanuló 

csak a szülő, gondviselő írásos nyilatkozata alapján törölhető a kollégiumi nyilvántartásból. 

- ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban 

él, a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, annak teljesítésével és fizetési kötelezettséggel 

járó kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell. A kollégiumi tagsági jogviszony 

megszűnéséről a kollégiumvezető írásban értesíti a tanulót – kiskorú tanuló esetén a szülőt, 

gondviselőt – és az iskola igazgatóját.  

 

4. A tanulók jutalmazása, értékelése 
 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít vagy képességeihez mérten folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, vagy a csoport, a kollégium érdekében közösségi munkát végez, 

vagy kollégiumi, illetve azon kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen vesz részt, vagy 

bármely más módon hozzájárul az intézmény hírnevének megőrzéséhez és növekedéséhez 

jutalomban kell részesíteni. 

A jutalmazás fokozatai, formái: 

Formái: 

-szóbeli dicséret 

- írásbeli dicséret 

- tárgyjutalom 
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- kedvezmények adása 

Fokozatai:  

-nevelőtanári 

- kollégiumvezetői 

- tantestületi 

A tanulók kollégiumi teljesítményét – a foglalkozásokon, rendezvényeken, szakkörökön 

végzett munkáját – félévenként értékelni kell. Az értékelést a csoportvezető nevelőtanár végzi. 

 

5. A kollégisták fegyelmezésének elvei és formái 
 

Azt a tanulót, aki a kollégium rendjét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi fegyelmi 

büntetésben kell részesíteni. A fegyelmi büntetés, nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe 

kell venni a tanuló életkori sajátságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát.  

A fegyelmező intézkedések formái és fokozatai:  

Formái:  

-szóbeli figyelmeztetés 

-írásbeli figyelmeztetés 

Fokozatai:  

-nevelőtanári 

-kollégiumvezetői 

-nevelőtestületi 

Kiszabható büntetések:  

-figyelmeztetés 

-intő 

-megrovás 

-fegyelmi eljárás indítása 
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Valamennyi kiszabott büntetés mellett a nevelőtestület dönthet a diák áthelyezésről másik 

szobába/csoportba, továbbá kimenő idő vagy szórakoztató elektronikai eszközök használatának 

megvonása is elrendelhető.  

 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért fegyelmi eljárás indítható és a 

következő fegyelmi büntetések szabhatók ki:  

-megrovás 

-meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

-áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba 

-azonnali kizárás a kollégium vezető döntése alapján a nevelőtestület véleményének 

figyelembevételét követően 

A fegyelmi eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. EMMI rendelet tartalmazza. 

 

6. A kollégisták kártérítési kötelezettsége 
 

A tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak és a Ptk. szabályai 

szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik, ha gondatlanul, vagy szándékosan kárt okoz az 

intézménynek.  

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg:  

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

egyhavi összegének ötven százalékát,  

-ha a tanuló cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén 

az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér –a károkozás napján 

érvényes- öt havi összegét.  

A kiskorú tanuló szülőjének, gondviselőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden 

olyan döntéshez, amelynek következményeként fizetési kötelezettség hárul rájuk.  
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7. A kollégista által előállított dolog vagyoni és tulajdoni jogára vonatkozó szabályok.  
 

A kollégium szerzi meg tulajdonjogát minden olyan birtokába került dolognak, amelyet a tanuló 

állított elő kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével, ha 

elkészítésnek anyagi és egyéb feltételeit az intézmény biztosította. A tanulót díjazás illeti meg, 

ha a kollégium a vagyoni jogokat másra ruházza át. A megfelelő díjazásban a kollégista és a 

kollégium állapodik meg. Ha a kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi 

meg, köteles azt –kérelemre- a tanuló részére a kollégiumi jogviszony megszűnésekor 

visszaadni.  

 

8. Szülők, gondviselők véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje és 

formái 
 

A szülők részére a kollégium vezetője vagy az általa felkért nevelőtanár tájékoztatást ad az 

intézmény életéről a kollégiumba való beköltözés első napján.  A kollégium vezetője és a 

nevelőtanárok a hét munkanapjain munkaidejükben az érdeklődő szülők, gondviselők 

rendelkezésére állnak. A kollégium nevelőtanárai az intézményi telefonszámon érhetőek el. 

Szükség esetén a kollégium írásban értesíti a tanulók szüleit.  

 

9. Diákönkormányzat 

 

Minden kollégista tanuló választhat, illetve választható különböző szintű és hatáskörű 

önkormányzati szervekbe (szoba, illetve évfolyamközösségek választott tisztségviselője) 

tanulói, illetve tanári javaslatok alapján a kollégiumi diákönkormányzatba.  

A diákönkormányzat saját maga dönt működéséről, saját közösségi élete szervezéséről, 

szervezéséről, a tisztségviselők megválasztásának formájáról. Tevékenysége a kollégiumi 

tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, 

javaslattal élhet a kollégium működésével, valamint a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben.  A 

diákönkormányzat saját terv szerint működik, meghatározott szervezeti és tartalmi keretek 

között.  

A tanulók kollektív jogaikat a diákönkormányzat képviselőin keresztül gyakorolhatják, ez 

egyrészt a kollégistákat közvetlenül érintő döntések előkészítésében a véleményezési jogot, a 

döntések meghozatalánál az egyetértési jogot jelenti. A diákönkormányzat tanévenként 
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legalább két közgyűlésben értékeli a diákok tevékenységét, a diákönkormányzat működését 

tartalmi és szervezeti szempontból, a diákjogok érvényesülését. Félévenként (félévkor és tanév 

végén) az egyes csoportok különböző tisztségviselői értékelik a csoport munkáját a kollégiumi 

diákönkormányzat vezetőjének jelenlétében. A közgyűléseken minden kollégista részt vehet, 

kérdéseket tehet, illetve javaslatokkal élhet a kollégiumi élettel kapcsolatban.  

A kollégium vezetője a diákönkormányzat rendelkezésre áll –egyeztetett időben – kérdezés, 

javaslattétel, véleménynyilvánítás szempontjából.  

 

III. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

1. A tanév rendje 
 

A tanév kezdetét és befejezését miniszteri rendelet állapítja meg. A tanév helyi rendjét, 

programjait a miniszteri rendelt figyelembevételével a nevelőtestület határozza meg és rögzíti 

az éves munkatervben.  A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait, a tűzvédelmi és a 

munkavédelmi előírásokat az első tanítási héten meg kell ismertetni a kollégistákkal. A tanév 

helyi rendjét és kollégium házirendjét az első szülői értekezleten ismertetni kell. 

2. A kollégium nyitvatartásának rendje  

 

A kollégium a szorgalmi időszakban vasárnap 17 órától 20 óráig, hétfőtől csütörtökig 14 órától 

20 óráig, péntekenként 14 órától 16 óráig portai szolgálattal nyitva tart. Hétköznap ezen 

időszakokon kívül és éjszaka nincs portaszolgálat, de ügyelet van. Hétvégi bennmaradás nem 

lehetséges.  

3. A kollégisták munkarendje 
 

A tanulók az iskolai tanévkezdést megelőző napon költöznek be a kollégiumba. A kiköltözés a 

tanév utolsó napján történik. A kollégiumban időt kell biztosítania tanulásra, művelődésre, 

sportolásra, kikapcsolódásra, szervezett kollégiumi foglalkozásokra, rendezvényekre, valamint 

pihenésre is.  

Kötelező foglakozások:  

-Stúdium 
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-Csoportfoglakozás 

-Felzárkóztatás 

-Tehetséggondozás 

-A kollégiumi alapprogramban előírt kötött tematikájú foglalkozások 

-Csoportmise 

Ha a tanuló a kollégiumi foglalkozástól távol marad, mulasztást igazolnia kell. A mulasztás 

akkor tekinthető igazoltnak, ha betegség esetén orvos, vagy családi elfoglaltság esetén szülő 

igazolta. Az igazolást a kollégiumba való visszaérkezéskor be kell mutatni. Amennyiben a 

tanuló nem tudja igazolni a hiányzását, a kollégiumi csoportvezető köteles a szülőt írásban 

értesíteni, és felhíni figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Az igazolatlan 

hiányzás fegyelmi vétséget von maga után.  

Nem kötelező foglakozások:  

A nem kötelező foglakozások megszervezése a nevelőtanárok valamint a DÖK feladata. Ezek 

időpontja nem eshet egybe a stúdiumok idejével. A foglakozások, rendezvények naponta 

legfeljebb 21 óráig tarthatnak. Minden tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az általa választott 

kollégiumi foglalkozásokon. A foglalkozási időt a számára meghatározott helyen kell töltenie, 

tanári ellenőrzés, segítés és felügyelet mellett. Ez idő alatt a tanuló más tevékenységet nem 

folytathat, és csak külön tanári engedéllyel hagyhatja el a foglakozás helyszínét.  

 

4. Kimenő, hazautazás, kollégiumon kívüli tevékenyég 
 

A kollégistáknak iskola után kötelezően jár a kimenő, ha fegyelmező intézkedés hatálya alatt 

nem áll, illetve ha más programja nincs. A 16 órától kezdődő stúdiumra a foglakozás 

megkezdése előtt 5 perccel kell megérkeznie a kollégium épületébe.  

Esti kimenő csak különleges esetben adható. A kimenő engedélyezése az ügyeletes nevelőtanár 

joga. Ha a diák 22 óráig nem érkezik be a kollégiumba, és távolmaradási szándékát előre nem 

jelezte a szülő, az ügyeletes nevelőtanárnak értesítenie kell a szülőt, és a megfelelő 

intézkedéseket megtenni. (pl. ügyeleti naplóban az eset rögzítésre kerül, 24 órát meghaladó 

időtartam esetén a rendőrséget értesíteni kell.) 
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Hét közben hazautazási engedély adható:  

-szülői, gondviselői kérésre (írásban, kivételes esetben telefonon) 

-betegség esetén 

A hétközi hazautazás engedélyezése a kollégiumvezető jogköre. A tanítási szünetekben és a 

hétvégéken a tanulók hazautaznak szüleikhez, gondviselőikhez. A kollégiumot az utolsó 

tanítási napon 16 óráig kell elhagyni és a tanítást megelőző napon 16 órától lehet oda 

visszatérni. Amennyiben a tanuló családi ok vagy betegség miatt 20 óráig nem érkezik be a 

kollégiumba, azt telefonon az ügyeletes nevelőtanárnak jelezniük kell. Ha a hazautazáskor a 

tanulók nem a fent megjelölt helyre távoznak el a kollégiumból, arról a csoportvezető 

nevelőtanárt értesíteniük kell. A kollégisták kollégiumon kívüli rendezvényeket, 

foglalkozásokat csak engedéllyel látogathatnak. Rendszeres elfoglaltságot jelentő 

tevékenységek esetében a szülő jóváhagyása és a foglakozást szervező igazolása is szükséges. 

Az engedély nélküli éjszakai távolmaradás a kollégiumi jogviszony megszüntetését vonja maga 

után.  

5. A létesítmények használati rendje és időszakos átengedésének szabályozása 
 

A kollégium létesítményeit és helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás 

figyelembevételével lehet igénybe venni, ezért a tanulók és a kollégium minden dolgozója 

felelősséggel tartozik. Kötelesek megóvni és védeni a berendezési tárgyak, eszközök épségét. 

Az intézmény helyiségeinek berendezéseit, felszereléseit az épületből elvinni csak a 

kollégiumvezető engedélyével lehet, átvételi elismervény ellenében. A kollégiumból való 

eltávozáskor az üresen hagyott szobákat, helyiségeket zárni kell.  

A kollégiumi szoba használata során a kollégista nem folytathat olyan tevékenységet, amely 

korlátozza társait a tanuláshoz és a pihenéshez való jog gyakorlásában. A kollégium 

létesítményeinek, helyiségeinek időszakos átengedése, bérbeadása a kollégiumvezető jogköre. 

A bérbeadás kizárólag szerződéskötés útján történhet. A szerződésben rögzíteni kell a 

szükséges helyiségek és létesítmények használatának feltételeit. Az igénybe vevőkkel a 

bérbeadó köteles közölni a tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok rájuk vonatkozó tételeit.   

Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, kártérítési kötelezettséggel tartoznak.  

Saját bevételek szerzése érdekében a hálószobákat a kollégiumvezető kiadhatja szállóvendégek 

fogadására, úgy, hogy az a kollégisták tanulását, pihenését, iskolába járását nem zavarhatja. A 
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vendégek fogadása előtt a szoba lakóinak mindent el kell pakolniuk, az ágyneműt le kell 

húzniuk, és a táskájukat a vendékek érkezése előtt le kell vinniük egy kijelölt zárt helyiségbe. 

 

6. Hagyományok ápolása, ünnepélyek, megemlékezések 
 

Az éves munkatervben szereplő hagyományos kollégiumi programokon, ünnepségeken 

(Bentmaradós hétvége, Mikulás-est, Karácsonyi ünnepség, Imaestek, versenyek stb.) a 

részvétel kötelező és az alkalomhoz illő öltözetben kell megjelenni.  

 

IV. A KOLLÉGIUM TANULÓINAK VÉDELME 

 

1. Egészségvédelem 
 

Szorgalmi időben a diákok egészségügyi ellátását iskolájuk orvosa és védőnője biztosítja. 

Szükség esetén otthon háziorvosuknál jelentkeznek további kezelésre. Fertőző betegség vagy 

járvány esetén az orvos intézkedése szerint a kollégium vezetője köteles teljes vagy részleges 

óvintézkedéseket (kimenő megtiltása, elkülönítés, fertőtlenítés, stb.) életbe léptetni. A tanuló 

betegsége alatt az orvos által meghatározott időszakban nem tartózkodhat a kollégiumban. Ha 

a diák hazautazása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni, a szülőket 

értesíteni kell. A kollégiumban betegszoba áll rendelkezésre. A tanulóknak részt kell venniük 

az orvosi, egészségügyi felvilágosító, megelőző előadásokon. A kollégiumnak kiemelt 

figyelmet kell fordítania a szenvedélybetegségek megelőzésére. Tilos a szervezetre káros 

élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása! Tilos dohányáru, alkoholos ital, drog és tudatmódosító 

szerek árusítása, fogyasztása és tárolása! A Házirend ezen pontjának megsértése azonnali 

kizárást von maga után. A kollégiumban tilos az állattartás.  

 

2. Munka-, baleset- és tűzvédelem 
 

A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat a tanév 

megkezdésekor a nevelőtanár köteles ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát 

dokumentálni kell. A bekövetkezett tanulóbalesetet az azt észlelő tanuló köteles haladéktalanul 
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jelezni a nevelőtanárnak. A pedagógus a tőle elvárható módon megkezdi a sérült elsősegélyben 

részesítését és gondoskodik a szakszerű orvosi ellátás biztosításáról. 

 

Tűzvédelmi szabályok 

-A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium Tűzvédelmi Szabályzatának 

betartása a kollégisták és mindenki számára – aki a kollégium szolgáltatásait igénybe veszi – 

kötelező.  

- Tilos a kollégium teljes területén minden olyan tevékenység végzése, amely tüzet vagy 

robbanást okozhat, vagy mások testi épségét veszélyeztetheti. 

- A lakószobákban elektromos főzőeszközök, rezsó, grillsütő, kenyérpirító, merülőforraló, 

melegítőpárna, hajvasaló használata tilos. Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő és a 

Magyar Szabványnak megfelelő készülékek használata megengedett. 

- A kollégium teljes területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. 

- A szobákban elektromos hősugárzó használata tilos.  

- A világító berendezéseket úgy kell használni, hogy azok tüzet ne okozhassanak. Éghető díszitő 

anyagot a világító berendezéseken elhelyezni tilos. 

- A közlekedési illetve menekülési utakat elzárni vagy leszűkíteni még ideiglenesen is tilos. 

- Tűz esetén azonnal értesíteni kell az ügyeletes nevelőtanárt. A tűzjelzést jelző csengő 

megszólalása után a kollégistákat riasztani kell és az épületet fegyelmezetten kiüríteni. a 

menekülés útvonalának kiválasztásában irányadó a tűz elhelyezkedése és a füst terjedése. Az 

épület elhagyása a lépcsőházon keresztül a fő vagy hátsó bejáraton keresztül történhet. Ezt 

követően a kollégium udvarán gyülekezzenek a diákok és a kollégium alkalmazottai 

létszámellenőrzésre, amelyet az ügyeletes nevelőtanár végez. 

- A diákok és az alkalmazottak az esetleges füstmérgezés elkerülése érdekében benedvesített 

textíliát tegyenek az arcuk elé. 

- A Tűzvédelmi Szabályzat be nem tartása miatt, a kollégium fegyelmi felelősségre vonást, 

kártérítést, tűzrendészeti bírság kiszabását kezdeményezheti. 

- A tűzriadót évente egy alkalommal gyakorolni kell. 
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V. GYAKORLATI SZABÁLYOK 

 

A kollégista joga, hogy a kollégiumban biztonságos és egészséges környezetben neveljék, 

személyét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, kollégiumi tanulási rendjét, pihenő-, és 

szabadidejét, sportolási, étkezési lehetőségét életkorának és fejlettségének megfelelően 

alakítsák ki. 

1. A tanuló kötelezettségei 
 

1. Minden tanulónak kötelezettsége betartani és betartatni a kollégiumi együttélés szabályait, 

melyet a kollégiumi jogviszony létesítésével egyidejűleg elfogad.  

2. A tanulóknak ideiglenes lakcímmel kell rendelkezniük.  

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

4. Az előírt kollégiumi étkezési térítési díjat minden tanuló köteles havonta határidőre befizetni 

a gazdasági ügyintézőnél.  

5. A kollégium minden tanulója köteles a higiéniai előírásokat betartani, eszközeit, felszerelési 

tárgyait, valamint az általa használt helyiségeket rendben tartani.  

6. A tanulók kötelesek a kollégiumban előírt és kialakított rendnek megfelelően a 

foglakozásokon megjelenni, a napi és hetirendet, a hazautazás és eltávozás előírásait betartani.  

7. A képesség szerinti tanulás megvalósítása érdekében minden tanulónak kötelező a 

tanulószobában tanulni, kivéve azokat, akik a nevelőtanártól ez alól felmentést kaptak.  

8. A gyengén teljesítő tanulóknak a felzárkóztató és pót stúdiumi foglalkozás kötelezővé tehető.  

9. A stúdiumi foglakozás és a szilencium ideje alatt másokat zavarni nem szabad. 22 óra után 

laptop, táblagép és mobiltelefon használata nem engedélyezett. Étkezések közben mobiltelefon 

használata tilos.  

10. A szoba rendjéért, takarításáért valamennyi tanuló felelős. Havonta egyszer a diákok 

kötelező nagytakarítást végeznek a szobájukban. Minden csütörtök este az ügyeletes tanár által 

elrendelve rendet raknak, illetve szükség szerint minden nap a nevelőtanár által felügyelve.  

11. A szobák az ottlakó tanulók pihenést és kikapcsolódását szolgálják. Csak olyan 

tevékenységet lehet folytatni, mely a szoba és a szint lakóit nem zavarja.  



17 
 

12. A szobák falára dekorációt elhelyezni, felragasztani tilos. Az ágyak átrendezése tilos.  

13. Minden diáknak kötelessége tisztelet tanúsítani a kollégiumban dolgozó személyek és 

munkájuk iránt.  

14. A stúdium ideje alatt tanulót kihívni csak szülői kérésre, rendkívüli esetben szabad.  

15. A hét utolsó tanítási napján a tanulók legkésőbb 16 óráig kötelesek elhagyni a kollégiumot.  

16. Betegség, vagy hosszabb távollét esetén a szülő köteles az ügyeletes nevelőtanárnak vagy 

a csoportvezetőnek jelezni a hiányzást, valamint jelezni köteles az étkezés lemondását a 

gazdasági iroda felé.  

17. A diákok kötelesek közreműködni saját környeztük és az általuk használt eszközök rendben 

tartásában.  

18. A kollégisták kötelessége, hogy a kollégium eszközeit, felszereléseit megőrizzék és az 

előírásoknak megfelelően kezeljék, valamint az észlelt rongálást, rendellenességet jelezzék.  

19. A tanuló kötelessége a kollégiumi foglakozások, rendezvények előkészítésben valamint 

lezárásában való részvétel is.  

20. Haladéktalanul jelentenie kell a diáknak, ha a saját és társa testi épségét, egészségét, vagy 

bármilyen veszélyeztető állapotot, tevékenységet észlel, tapasztal. 

21. A kollégisták kötelesek az intézmény közös helyiségeiben zárt öltözetet viselni.  

 

2. A tanuló jogai  
 

1. A felvételt nyert tanulók a meghatározott tanévre jogosultak a kollégiumban lakni.  

2. A kollégium valamennyi tanulója választható a diákönkormányzatba. A diákönkormányzat 

a nevelőtestülettel ellátja a tanulók érdekképviseletét.  

3. Minden tanulónak joga van bármilyen ügyben (a megfelelő formák betartásával) véleményét 

kifejteni, javaslatot tenni a DÖK-nek és a kollégium vezetőjének.  

4. A kollégium valamennyi tanulójának joga van a számára biztosított berendezések és 

felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatára a meghatározott rend szerint.  

5. A tanulók joga, hogy megfelelő sportolási, illetve tanulási lehetőséget kapjanak.  
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6. A jól teljesítő tanulónak (havonta 4,5 átlag felett) joga van a szobájában tanulni, a nevelőtanár 

értékelése, engedélye alapján. Amennyiben valamely tanulónak a havi átlaga 3,5 alatt van, a 

tanulónak kötelessége pót stúdiumon részt venni, amíg ki nem javítja az átlagát. 

7. Minden tanulónak joga van a kollégium által rendezett kulturális és sportrendezvényeken, 

szakkörök munkájában részt venni, amennyiben az más kötelezettségeit nem sérti, illetve az 

azokon való részvételtől a csoportvezető nem tiltotta el.  

8. A TV nézést (ellenőrzési kötelezettség mellett) az éjszaka ügyeletes nevelő engedélyezheti 

20 órától 23 óráig kivételes esetben.  

9. A tanulás az éjszakai ügyeletes nevelő külön engedélyével 23 óráig megengedett a 

tanulószobában, akik stúdium ideje alatt egyéb kötelezettségek miatt akadályoztatva voltak.  

10. A tanulók 14 órától 16 óráig és 19 óra 15 perctől 20 óráig fogadhatnak látogatót, a vendég 

csak a földszinti társalgóban fogadható. Engedély nélkül látogató sem a szinteken, sem a 

szobákban nem tartózkodhat.  

11. A fiúk és lányok nem tartózkodhatnak egymás szobájában. 

12. Heti váltásban konyhás párok felelnek a konyha és az étkező rendjéért. 

 

3. A diákok különösen tiltott magatartásformái 
 

Tilos:  

-a kollégium területén dohányozni 

-a kollégiumi tartózkodás alatt szeszes italt és drogot fogyasztani 

-a kollégiumi tartózkodás alatt bármilyen pénzbeli szerencsejáték 

-verekedni, durván viselkedni és beszélni 

-bárkit szóban vagy tettben megalázni 

-az ablakból bármit kidobni, kiönteni 

-az ablakba kiülni és hangoskodni 

-az önbíráskodás, illetve bármilyen egyéni sérelem megtorlása 
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-olyan eszközt behozni a kollégiumba, amellyel a kollégista veszélyeztetheti saját vagy 

tanulótársai testi épségét. életét 

-a nevelőtanár és a tanuló között bármilyen üzlet kötése 

A fenti pontok megsértése azonnali kizárást von maga után. 

VI: MELLÉKLETEK 

 

KOLLÉGIUMI NAPIREND 
 

6:15 Ébresztő 

6:40 - 6:45 Reggeli ima 

6:45 - 7:15 Reggeli 

7:15 - 7:20 Szobarend kialakítása, ellenőrzése 

7:20 - 7:30 Szobazárás, indulás az iskolákba 

14:00 - 16:00 Visszaérkezés a kollégiumba, kimenő 

15:00 - 16:00 Félévkor bármely tantárgyból elégtelent kapott diákoknak pótstúdium + igény 

szerint egyéni felzárkóztatás 

16:00 - 16:50 1. stúdium 

16:50 - 17:00 Szünet 

17:00 - 17:55 2. stúdium 

18:00 - 18:30 Vacsora 

18:30 - 19:15 3. stúdium 

19:15 - 21:00 Szabadidő, sport, tematikus csoportfoglalkozások, tehetséggondozás 

21:00 - 21:45 Esti készülődés 

21:45 - 21:55 Esti ima 

22:00 Lámpaoltás 
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EBÉDLŐI ÉS ÉTKEZŐI REND 
 

Ebédlő: 

Az étkezések időpontja:  

hétfő - péntek: 

reggeli: 6:30 - 7:15 

vacsora: 18:00 - 18:30 

Étkező: 

Az étkező nyitási és zárási időpontjai: 

vasárnap: 17:00 - 21:00 

hétfő – csütörtök: 14:00 - 16:00 és 19:15 - 21:00 

 

Az étkezés a kollégium földszintjén található ebédlőrészben történik. Az ebédlőben csak a 

megjelölt időpontokban lehet az étkezést igénybe venni, tiszta, kulturált öltözetben, a kulturált 

étkezési szabályok betartásával. Az étkezési kellékek, valamint az étel felvétele érkezési 

sorrendben történik, a felnőttekkel szembeni előzékeny és udvarias magatartási szabályok 

betartásával. Egyéb étkezés a kollégium étkezőjében lehetséges. Az étkezés során használt 

étkezési kellékeket és eszközöket a diákoknak kötelezően el kell mosogatniuk. A használt 

elektromos eszközökért a diákok felelősséggel tartoznak. A diákok által hozott száraz 

élelmiszereket az étkezőben található élelmiszertárolóban kell elhelyezni. A szobákban 

élelmiszert tárolni tilos! 
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEREM HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 
 

A számítástechnika terem laptopjait a diákok a nyitvatartási időnek megfelelően szabadon 

használhatják internetezésre, csevegésre, böngészésre, házi dolgozatok, iskolai felkészülési 

anyagok keresésére, kidolgozására. A számítógépekre programokat, játékokat telepíteni tilos, 

ennek megszegése kitiltást von maga után. A számítógép használója a használat során a 

leltárban nyilvántartott hardver és szoftver eszközökben okozott károkért, anyagi felelősséggel 

tartozik. A gépteremből a kollégium tulajdonát képező mindennemű eszközt, programot, 

szoftvert kivinni tilos. Tilos a szerzői jogot, a vallási, felekezeti, etnikai, nemzetiségi 

csoportokat, közerkölcsöt sértő vagy magánszemélyeket sértő anyagot nézni, tárolni, letölteni, 

másolni. A rendszergazda a tanév végén törli a feltett vagy letöltött anyagokat a 

számítógépekről.  

A számítástechnika terem nyitvatartási rendje:  

vasárnap: 18:00-21:00 

hétfő – csütörtök: 14:00-16:00 és 19:15-21:00 

Stúdium idő alatt a számítógépek csak nevelőtanári engedéllyel használhatóak. 

 

 

STÚDIUMTEREM RENDJE 
 

A tanulóterem elsősorban a tanulás és a csoportfoglalkozás céljára használható. 

A stúdiumteremben levők felelősek a berendezés épségéért és a terem rendjéért.  

A stúdiumteremben tartott foglalkozás végeztével a diákok a székeket a helyükre teszik, a 

padból a szemetet kiszedik, ezt a foglalkozást vezető tanár ellenőrzi. Általában a tanulóterem 

rendjéért a kollégiumi csoport és a nevelőtanár felel.  
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HÁLÓSZOBÁK RENDJE 
 

A kollégiumi szobákban található szekrényekben rendnek kell lennie, bennük élelmiszert 

tárolni tilos. A szennyes ruhákat elkülönítve kell tartani.  

A szobákban szétdobált ruhanemű és egyéb felszerelés nem lehet, a váltócipőket és utcai 

cipőket a földszinti kijelölt szekrényben kell tartani. Az asztalt tisztán kell tartani.  

Az ágyakat be kell ágyazni és pléddel le kell takarni. Az ágyak elhelyezését a szobákban nem 

lehet megváltoztatni.  

A szoba elhagyása után az ablakokat be kell zárni, a függönyöket meg kell igazítani, a villanyt 

le kell kapcsolni. 

A szobákat a reggeli ellenőrzésig (7:15) és a hazautazás előtt rendbe kell tenni, azt az ügyeletes 

nevelőtanár ellenőrzi. 

A szobák és a szekrények rendjét az ügyeletes nevelőtanár, a csoportvezető és a 

kollégiumvezető ellenőrzi.  

A szobákat minden reggel tisztán kell elhagyni, sorozatos rendetlenség fegyelmi büntetést von 

maga után. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Záró rendelkezések 

 A Házirend nyilvános, a fenntartó által jóváhagyott.  

 Házirendet minden tanév első tanítási napján az osztályfőnök ismerteti.  

 Belépő évfolyamoknál a teljes dokumentumot, a többi évfolyam esetében csak a 

változásokat és a főbb pontokat emlékeztetőül.  

A Házirend minden évben felülvizsgálható, igény szerint módosítható. 

Hatálybalépés: A fenntartói jóváhagyást követően 2021. szeptember 1. 

Legitimáció 

A szülői munkaközösség (SZMK) a Házirend módosítását 2021. augusztus 30-án tartott 

SZMK értekezleten véleményezte és elfogadásra javasolja. 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 30.     

 SZMK elnök   

A diákönkormányzat a Házirend módosítását 2021. augusztus 30-án tartott DÖK 

értekezleten véleményezte és elfogadásra javasolja. 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 30.                  

                                                                                            

         DÖK elnök 

            A nevelőtestület a Házirend módosítását 2021. augusztus 30-án tartott értekezletén 

megtárgyalta és elfogadta. 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 30.   

                                                                                            

         intézményvezető 

       

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium módosított házirendjét a mai 

nappal, mint fenntartó jóváhagyom. 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 31. 

  

    fenntartó   


