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A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 

 

1. Előszó 

Iskolánkban a 2016/2017. tanévtől rendészeti ágazati képzés indul országos beiskolázással 

9. évfolyamon, felmenő rendszerben. Az új képzés egyik sajátossága, hogy a tanulók 

kötelezően bentlakásos jellegű elhelyezésben részesülnek, a rendvédelmi életre felkészítő 

feladatoknak megfelelően. A fentiekre tekintettel a kollégiumi házirend általános 

szabályozásán túl, a házirend 3. fejezetében a rendészeti ágazati képzésben résztvevő 

tanulók számára speciális szabályok előírására került sor.  

Az önfegyelem, a közösségi nevelés a napi élet minden területén jelen kell, hogy legyen. 

Ezért a kollégium minden tanulójának kötelessége a házirendben előírtak felelősségteljes 

követése. 

 

2. Általános szabályok 

 

2.1. A kollégiumi elhelyezésben részesülő tanulók jogai 

 

 A kollégiumban való felvétellel, a kollégiumi jogviszony létesítésével a tanuló és 

szülője elfogadja a kollégium nevelési alapelveit. 

 A nevelőtanárok a tanévkezdés előtti beköltözéskor az első csoportfoglalkozáson, ill. 

későbbi beköltözéskor is kötelesek feldolgozni a Házirend tartalmát, ezen belül 

megismertetni tanulóikkal - kiskorúak esetében szüleikkel - azokat a szabályokat, 

amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak. 

 A kollégiumi tanulók jogaikat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak 

szerint gyakorolják. 

 A kollégiumi házirend betartása minden kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanuló 

részére kötelező. 

 A speciális szabályozás a rendészeti ágazati képzésben részesülők számára kötelező 

érvényű. 
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2.2. A törvényben meghatározottakon kívül minden kollégiumi tanuló joga: 

 

 Rendszeres egészségügyi felügyelethez és ellátáshoz való jog:  

o A kollégiumi tanulók igénybe vehetik az iskolai egészségügyi szolgálatot. 

o A kollégiumi ápolónő a rendelő ajtajára kifüggesztett időpont szerint tart 

szolgálatot.  

 A kollégium adottságaihoz mérten lehetőséget biztosít a rendszeres testedzésre. 

Mivel önálló tornateremmel nem rendelkezik, az iskola tornaterme előre egyeztetett 

időpontban vehető igénybe tanári felügyelet mellett. A tornaterem melletti 

betonpálya a szabadkimenő sávjában használható.  

  A tanuló joga, hogy vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi jogait tiszteletben tartsák, s 

ezt – feltéve, ha nem ütközik törvényi akadályba – kifejezésre juttassa.  

2.3. A kollégiumi tanulókra vonatkozó kötelességek 

 A kollégium lakóinak törekedniük kell a társas együttélés szabályainak betartására. 

Tiszteletben kell tartaniuk a szobatársak, illetve szomszéd szobákban lakók 

pihenéshez való jogát, ezért egymás látogatása csak az előbbi szabály betartása 

mellett lehetséges. 

 A tanuló legfontosabb kötelessége a rendszeres tanulás. Írásbeli-, szóbeli-, házi- és 

iskolai feladatait végezze legjobb tudása szerint. 

 Vegyen részt a kötelező (ld. korrepetálás, szilencium) és választott (ld. felzárkóztató, 

fejlesztő, önképzőkör és szakkör) foglalkozásokon. Tegyen eleget – rendszeres 

munkával és fegyelmezett magatartással – képességeinek megfelelően tanulmányi 

kötelezettségének. 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét- 

és biztonságát védő ismereteket. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium 

alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet 

észlel, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha sérült. 

 Kötelessége a kollégium tulajdonában lévő minden érték, eszköz, helyiség, használati 

tárgy védelme, rendeltetésszerű használata. A szándékos rongálás 

fegyelmi/kártérítési eljárást von maga után. Az okozott kárt a törvényben 

meghatározott mértékig köteles megtéríteni. 
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 Amennyiben a kollégiumi tanulók szobájába vendégek érkeznek, úgy köteles holmiját 

elpakolni, a szobát tiszta állapotban nevelőjének átadni. A kollégium vezetőjének, 

nevelőtanárnak, a gondnoknak és a védőnőnek bármikor jogában áll a szobákat 

tisztasági szempontból ellenőrizni. 

 Saját és környezetük tisztasága érdekében az összegyűlt szemetet naponta le kell 

vinniük a heti ügyeletes kiírásban szereplő tanulóknak, az arra kijelölt helyre. A 

takarításból származó szemetet tilos a folyosóra kitenni és ott hátrahagyni. A 

szobákban szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal történő takarítás 

kötelező. 

 A szobákban romlandó élelmiszer nem tárolható, egyéb élelmiszer (pl. konzerv) csak 

zárt dobozban tartható. A szobák külső és belső ablakpárkányain élelmiszer, üveg és 

műanyag flakonok nem tarthatóak, még átmenetileg sem. 

 Minden szobát naponta szellőztetni kell, azonban a szellőztetés csak az indokolt ideig 

tarthat. Fűtési idényben az energiatakarékosságra kiemelt figyelmet kell fordítani. 

Szellőztetés alatt vigyázni kell az esetleges léghuzatra, hogy üvegtörés, károkozás ne 

történhessen. A szobák ablakainak külső párkányán –balesetvédelmi szempontok 

miatt – semmilyen tárgy nem helyezhető el. Az ablakon kihajolni tilos és 

életveszélyes! A szoba ablakán a szemét vagy bármilyen tárgy kidobása T i l o s! 

2.4. Balesetvédelem  

 Beköltözéskor minden kollégiumi tanuló részt vesz a tűz- és balesetvédelmi 

oktatáson, illetve megismeri a dohányzással kapcsolatos tiltást. 

 A tanuló bármely baleset esetén azonnal köteles a mindenkori ügyeletes tanárnak 

jelenteni a történteket. 

 A tanár feladata: a sérült „ellátása” (ld. szükséges elsősegélynyújtás végrehajtása), 

illetve súlyosabb esetben a mentők értesítése a 112-es telefonszámon. 

 Az eseményt az ügyeleti naplóba be kell jegyezni és a megfelelő személyekhez kell 

továbbítani (kollégiumvezető, munka- és tűzvédelmi felelős). 

 A tanuló feladata: baleset esetén köteles a tőle elvárható mértékben ellátni a 

sérültet, illetve a felnőtt részére jelenteni (csoportvezető tanár, ügyeletes tanár, 

portás). 



4 
 

 Csak olyan saját tulajdonú elektromos eszközöket lehet használni a kollégiumban, 

melyek érintésvédelmi szempontból kifogástalanok, ezért ellenőrzésre be kell azokat 

mutatni a nevelőtanárnak. (pl. mobiltelefon töltő, olvasólámpa stb.) Meghibásodásuk 

esetén a további használat Szigorúan Tilos! 

2.5. Tűzvédelem 

 A tanulók tűz észlelésekor a tűzvédelmi szabályzatban előírtaknak megfelelően 

kötelesek eljárni. (A Tűz- és balesetvédelmi szabályzatot a 2. számú melléklet 

tartalmazza.) Levonulási terv alapján az épület kiürítése, értékek mentése, tűz oltása, 

tűzoltók értesítése a 112-es telefonszámon. Elsősegélynyújtás megszervezése, 

vezetők értesítése (kollégiumvezető, tűzvédelmi felelős). 

 A tanuló a kollégiumba tűzveszélyes, mérgező anyagot nem hozhat be. 

 A szobákban hősugárzó, szendvicssütő, vízforraló stb. vagy egyéb nagyteljesítményű 

elektromos készülék használata tilos és életveszélyes. 

2.6. Vagyonvédelem 

 A tanuló őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy 

oktatás során használt eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit. 

Törekedjen a vízzel és a villamos árammal történő ésszerű takarékosságra. 

 A tanuló tartsa meg a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei valamint a 

kollégiumhoz tartozó területek rendjét és szabályzatainak előírásait. Védje annak 

vagyontárgyait. A kollégiumba hozott értékek (pl. pénz, egyéb eszközök, talált 

tárgyak) a kollégiumvezető irodájába adhatóak le megőrzésre. 

 A szobákban, szekrényekben őrizetlenül hagyott értékekért, tárgyakért a 

kollégium felelősséget nem tud vállalni.  

7. Napirend  

Ébresztő 600 

Étkezési idő 
reggeli: 500-700 
ebéd: 1130-1515 

vacsora:1800-1900 

Szabadfoglalkozás, kimenő Nem érettségizett tanulók 1515-ig és 1800-2000 
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Érettségizett tanulók 2100-ig 

Nem érettségizett tanulók 1515-1800 

Kötelező szilencium Érettségizett tanulók (3,00 átlag 
alatt) 

----- 

Korrepetálások 
 
 

Szaktanárokkal a 
kijelölt időpontokban 

Csoportfoglalkozás (minden tanuló számára) 
Nevelőtanárokkal 
külön beosztás 
szerint 

Létszámellenőrzés 2115-től 

Villanyoltás 2200 

Visszaérkezés a kollégiumba (vasárnap) 2000-ig 

A rendészeti ágazati képzésben résztvevő tanulók napirendjét a 3. fejezet 4 pontja 

tartalmazza. 

2.8. A tanulás rendje 

 A tanórákra való felkészülést a kollégium szilenciumidőben, illetve korrepetálások 

szervezésével biztosítja.  

 A kötelező szilencium alól a 9-12. évfolyamos tanulók közül a 3,7 tanulmányi átlagon 

felüli tanulók kaphatnak felmentést a kollégiumvezetőtől, a csoportvezető 

javaslatára. Ezek a tanulók a szobájukban tanulhatnak. Mentesülnek a szilencium alól 

azok a tanulók is, akik tanulmányi átlaga 4,5 vagy e feletti. Tanulmányi romlás esetén 

a kedvezményeket a kollégiumvezető visszavonhatja. 

 Érettségizett tanulók, 18 év feletti szakmát szerzett tanulók 3,00 átlag felett 

mentesülnek a kötelező szilencium alól. 

 A szilencium nyugalmát a mentesített tanulók sem zavarhatják pl. hangoskodással, 

zenéléssel stb. 

 Az intézmény lehetőséget biztosít az esti órákban történő felkészülésre is. A konyhát 

és a tanulószobát tanulás céljára 2400-ig lehet igénybe venni az ügyeletes tanár 

engedélyével.  

2.9. A pihenés rendje 
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 A takarodó időpontja: 2200 óra 

 A kollégium minden tagjának joga van a nyugodt és megfelelő időtartamú pihenésre, 

ezért a hálószobákban 2200- 600-ig a pihenés feltételeit biztosítani kell. 

 2100 után mindenkinek a saját szintjén kell tartózkodnia. A kollégiumban folytatott 

mindenféle tevékenységet 2130-ig be kell fejezni, ez alól kivételt képezhet a 2.15. 

pontban foglalt tanári engedéllyel történő televíziózás. 

 A zuhanyzó használata – különleges esetektől eltekintve – 2200-ig engedélyezett. 

 22 óra után a szobákban a laptop használata abban az esetben engedélyezett, ha az 

nem zavarja a többiek nyugalmát. Engedélyt az ügyeletes nevelő adhat.  

2.10. Kimenő 

Rendkívüli kimenő: 

A szilencium ideje alatt kimenő csak rendkívül indokolt esetben adható (pl. orvos, szakkör, 

szülői kérés esetén). A tanulók látogatót csak rendkívül indokolt esetben fogadhatnak. 

1800-2100 óráig rendkívüli kimenőt a csoportvezető nevelőtanár engedélyezhet. Ettől eltérő 

időpontra a nevelőtanár javaslata alapján a kollégiumvezető adhat engedélyt. 

 Formája: csoportos (pl. iskolai rendezvény, mozi, színház, külső kollégiumi 

rendezvény), illetve egyéni. 

 A rendkívüli kimenőt a kollégiumi ellenőrzőbe be kell jegyezni. Az időpont 

megjelölése a kimenő teljes időtartamát jelenti. 

Szabadkimenő (a tanulónak bejelentési kötelezettsége van, melyhez írásos engedély nem 

szükséges) 

 A 9-12. évfolyamos tanulók részére az utolsó tanítási órát követően van lehetőség 

szabadkimenőre, a kollégiumba való beérkezés: 1515-ig.  

 az érettségizettek, 18 év feletti szakmával rendelkezők részére nyári időszámítás 

idején 2100-ig, 

 téli időszámítás idején 2000-ig van lehetőség kimenőre. 

 Kimenő alkalmával a kollégiumi ellenőrzőt a nevelőtanárnak/ügyeletes tanárnak 

kell leadni, beérkezéskor fel kell venni.  

 A belépőt, amely tartalmazza a tanuló nevét, fényképét valamint szobaszámát, a 

tanuló köteles magával hordani. A belépő igazolja a kollégiumi tagságot és 

feljogosít a szobakulcs felvételére.  

 A szobát utolsóként elhagyó tanuló a szobakulcsot köteles a portán leadni. 
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2.11. Hazautazás  

Hétközi, rendkívüli hazautazást szülő, illetve osztályfőnök kérésére vagy a csoportvezető 

javaslatára csak a kollégiumvezető engedélyezhet. 

 A tanuló hétvégén a kollégiumban csak iskolai kötelezettség esetében maradhat. 

Ebben az esetben írásos bennmaradási kérelmét – az iskola előzetes igazolásának 

benyújtása mellett – az aktuális héten hétfőn 1500-ig a kollégium vezetőjével kell 

engedélyeztetnie. 

 Visszaérkezés: vasárnap 2000, délutáni oktatásban résztvevőknél hétfő 1000. Ennél 

későbbi vagy reggeli (általában hétfő) rendszeres visszaérkezéshez a szülő előzetes 

írásbeli bejelentése szükséges. A rendészeti ágazati képzésben résztvevő tanulók 

visszaérkezési rendjét a 3. fejezet 5. pontja tartalmazza.  

 Ha a tanuló a hétvégi hazautazásból valamilyen okból (pl. betegség) nem érkezik 

vissza, akkor a szülő köteles a legrövidebb időn belül telefonon jelezni azt. 

2.12. Látogatás 

 A kollégisták a társalgóban – a szilencium időtartamán kívül – látogatót fogadhatnak 

(látogathatják szülők, testvérek, nagyszülők, stb.), de ezt a szándékukat jelezniük kell 

a portán és az ügyeletes nevelőnél. A megállapított időpontokon túl a kollégista 

látogatót nem fogadhat. 

 A látogató köteles – kortól függetlenül – a kollégium házirendjében foglaltak 

betartására.  

 A szintekre idegenek, hozzátartozók is csak az ügyeletes nevelőtanár, portás 

engedélyével mehetnek fel. 

 A kollégium koedukált. A fiú- és leány tanulók egymás lakószintjét nem látogathatják. 

Ettől eltérni korrepetálási, oktatási céllal, az adott szinten oktatást, szakkört, 

foglalkozást vezető tanár vezetésével lehet. 

2.13. Étkezés 

 A kollégiumi tanulók részére az iskola éttermében a napi háromszori étkezés 

biztosított. A kollégiumban történő étkezés alól az a tanuló kaphat felmentést, aki 

nevelési-oktatási intézményében vagy egyéb meleg étkezést biztosító szolgáltatónál 

étkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja. 

 Esetleges ételallergia esetén szakorvosi igazolást kell csatolni. 

 Az étkezési térítési díj befizetésének határideje minden hónap 15-e. 



8 
 

 Az étkezés igénybevétele utáni térítés díj elmaradása szankciókkal jár. 

2.14. Kollégiumi díj, kollégiumi térítési díj 

 A fentiek fizetéséről külön szabályzat rendelkezik. 

2.15. Helyiséghasználat  

Szilenciumterem 

Tanulási célra 2200-ig, kivételes esetben 2400-ig vehető igénybe.  

Televíziót nézni 2200-ig lehet, ami az ügyeletes tanár engedélyével meghosszabbítható. 

Udvar, aula 

A kollégiumi tanuló gépjárművel csak a tanulók részére kijelölt parkolóhelyen 

parkolhat. A gépkocsiban esetleg keletkező bárminemű kárért az iskola nem felel. 

Az aulában történő társalgást, játékot hétköznap 2000-kor, vasárnap 2030-kor be kell 

fejezni. 

A koedukált helyiségekben mind a lányok, mind a fiúk számára kötelező a hétköznapi 

normák szerinti kulturált viselkedés, öltözködés. 

Étterem 

Étkezési időben (ld. Munkarend 3. pontja alapján) 

Rendezvények esetén az étkezések időpontjai változhatnak. 

A rendezvényeket követően kötelező a terem eredeti állapotának visszaállítása 

Konyha 

A konyha étkezési célt szolgál. Étel melegítésére a férfi, illetve női tanáriban, valamint 

a szinteken elhelyezett különféle elektromos berendezések adnak lehetőséget. 

Tanulásra 2200-ig, kivételes esetben az ügyeletes tanár engedélyével 2400-ig van mód. 

Mellékhelyiségek 

A tanulóknak törekedniük kell arra, hogy a tisztálkodást 2200-ig befejezzék.  

Rendezvények esetén az időpont kitolódhat. 

Tornaterem, sportpályák, konditerem 

Az iskola tornatermében heti két alkalommal előre egyeztetett időpontban tanári 

felügyelet mellett folytatható sporttevékenység, a sportpályákon a szabadkimenő 

időszakában.  

2.16. Dohányzással kapcsolatos intézkedések: 

 Az iskola és a kollégium egész területén a dohányzás valamennyi tanuló részére tilos. 
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 A vétséget elkövetővel szemben fegyelmező intézkedésekre kerül sor. 

2.17. Szigorúan tilos! 

 A kollégiumban alkohol tartalmú italt, kábítószert vagy ezek származékait tartani, 

illetve fogyasztani. 

 A kollégium ablakán kihajolni, bármilyen szemetet, tárgyat kidobni. 

 A szobák külső és belső ablakpárkányain élelmiszer, üveg és/vagy műanyag flakont 

tartani. 

 Tiltott szerencsejátékot folytatni. 

 Dísz- és háziállatot tartani. 

 Helyiségekből bútorokat és berendezési tárgyakat ki- illetve átvinni. 

 Tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket eltorlaszolni, helyzetüket megváltoztatni, 

megrongálni, indokolatlanul működtetni. 

2.18. A kollégiumi tanulók jutalmazásának elvei: 

 A kollégium jutalmazza azt a kollégiumi tanulót, aki eredményes kulturális 

tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a közösségi életben 

tartósan jó munkát végez vagy bármely más módon hozzájárul a kollégium jó 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. A kiemelkedő eredménnyel végzett 

együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget 

csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük. 

 A jutalmazás írásos formái: nevelőtanári, kollégiumvezetői dicséret a kollégiumi 

ellenőrzőben rögzítve. 

2.19.  A kollégiumi tanulók fegyelmezésének elvei 

 Az a kollégiumi tanuló, aki a házirendet enyhébb formában megszegi, fegyelmező 

intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: 

nevelőtanári/ ügyeletes tanári figyelmeztetés, nevelőtanári intés, megrovás, 

kollégiumvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás. A fegyelmező intézkedésekről a 

szülőket a kollégiumi ellenőrzőben tájékoztatja a kollégium. 

 A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Az egyes fegyelmező 

intézkedések megismételhetők. 
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 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) birtoklása, fogyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 a kollégium tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés 

pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével a kollégiumvezető javaslatára 

az iskola igazgatója határozza meg.  

 A fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi tárgyalásról és a büntetés mértékéről a 

tanulót, illetve kiskorú tanuló gondviselőjét írásban értesíti az iskola. 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, 

 kizárás fegyelmi büntetés szabható ki. 

A tanuló kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik 

a) az iskolai tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén, 

b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, 

c) ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond, a 

nyilatkozatban megjelölt napon, 

d) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

A b) pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a kollégiumi tagsági 

viszony fennállása nélkül a tanuló nem tudja teljesíteni tankötelezettségét.  

Abban az esetben, ha a tanuló felvételére a gyámhatóság intézkedése alapján került sor, a c) 

pontban meghatározottak a gyámhatóság egyetértésével alkalmazhatók. 

 

3. A rendészeti ágazati képzésben résztvevő tanulók általános 

szabályozáson túlmutató speciális szabályozása 
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Kollégiumunk egységes pedagógiai program alapján látja el alaptevékenységét, melynek 

keretén belül a rendészeti ágazati képzés speciálisan megfogalmazott feladatainak 

érvényesülése csak a kollégiumi ellátás igénybevétele esetén biztosítható. A rendészeti 

ágazati képzésen történő tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja és 

tiszteletben tartja a kollégium nevelési alapelveit és a rendészeti nevelést, mely a 

fokozatosság elvére épül a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével.  

 

3.1. Szobarend 

  A nevelőtanár a tanév megkezdésekor írásban szobafelelőst és helyettest jelöl ki, a 

megbízás 2 hónap időtartamra szól, ezt követően új szobafelelős kijelölésére kerül 

sor.  

 A szobafelelős irányítja az ott lakók, házirendben foglalt tevékenységét, illetve 

képviseli a szobában lakó tanulótársai érdekeit, irányítja a szoba lakóinak a 

rendtartással kapcsolatos tevékenységét. A szobafelelős írásos kinevezését és 

feladatleírását a házirend 1. számú melléklete tartalmazza. 

 A szobarend kialakítása a szobában lakó tanulók kötelessége. A szobákban 7.30 órára 

naponta rendet kell rakni, melyet a szobafelelős utolsó távozóként köteles ellenőrizni 

(nyílászárok zártsága, elektromos készülékek kikapcsolt állapota stb.) és a hiánytalan 

állapotot jelenteni a szintfelelősnek. 

3.2.  Szintfelelős  

 A szintfelelőst a nevelőtanár a tanév megkezdésekor 1 hetes időtartamra jelöli ki. 

 A szintfelelős feladata minden este megnézni az emeleten elhelyezett hűtőszekrény 

tartalmát, amennyiben romlott ételt talál, azt az étel tulajdonosával közli és 

kidobatja. 

 A szintfelelős feladata, hogy a szobákból kihozott szemét ne maradjon a folyosón. 

 A szintfelelős minden reggel jelent a nevelőtanárnak az esti hűtőszekrény ellenőrzés 

eredményéről és részt vesz a reggeli szobaszemlén. 

 Felel a szobaszemlén feltárt hiányosságok megszűntetéséért. 

 Felel a házirend betartásáért és betartatásáért. 

 Szükség esetén értesíti az ügyeletes nevelőtanárt. 
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A szintfelelős írásos kinevezés és feladatleírás mintáját a házirend 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

 

3.3.  Formaruhák és az ágyneműk elhelyezése 

 A tanulók formaruháikat a szekrényben kötelesek rendezett formában, vállfán, illetve 

összehajtogatva elhelyezni. A cipőket a szekrény aljába kell tenni. A tanulók a 

kollégiumba való érkezéskor a ruhájukat kötelesek rendezett formában, 

szekrényükben elhelyezni. 

 Minden reggel az ágyneműt az ágyak ágyneműtartójában kell elhelyezni. 

Ágyneműtartó hiányában az ágyon rendezett formában kell hagyni. 

 

3.4. Szobakulcsok leadása és felvétele  

 A szobakulcsot minden reggel 7.35 óráig le kell adni a portán, a portás mellett 

ügyeleti szolgálatot ellátó tanulónak. A reggeli ügyelet ellátása külön heti beosztás 

szerint történik. A szobakulcs felvétele – a jogosultság ellenőrzése utána – ugyanitt 

történik. 

 

3.5. Napirend 

3.4.1. Reggeli foglalkozások rendje 

Ébresztő 06.00 

Tisztálkodás 06.00-06.10 

Reggeli sorakozó, torna 06.10-06.30 

Tisztálkodás, szobarendezés 06.30-07.00 

Reggeli 07.00-07.15 

Szobaszemle 07.20-07.30 

Elvonulás a délelőtti oktatásra 07.35 

Ebéd 11.30-15.15 

 

3.4.2. Délutáni foglalkozások és szünetek rendje 

Hétfő-szerda 
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Utolsó tanítási óra végétől szabadidő 15.15-ig 

Kötelező szilencium 15.30-18.00 

Vacsora 18.00-19.00 

Korrepetálások 
Szaktanárokkal a 
kijelölt időpontokban 

Csoportfoglalkozás (minden tanuló számára) 
Nevelőtanárokkal 
külön beosztás 
szerint 

Létszámellenőrzés 21.00 

Villanyoltás 22.00 

 

 

Csütörtök 

Utolsó tanítási óra végétől szabadidő 15.15-ig 

Kötelező rendészeti foglalkozás (mentor program) 15.15-16.00 

Kötelező szilencium 16.00-18.00 

Vacsora 18.00-19.00 

Korrepetálások 
Szaktanárokkal a 
kijelölt időpontokban 

Csoportfoglalkozás (minden tanuló számára) 
Nevelőtanárokkal 
külön beosztás 
szerint 

Létszámellenőrzés 21.00 

Villanyoltás 22.00 

 

3.6.  Hazautazás és visszaérkezés rendje. 

 A hazautazás rendjét a házirend 2. fejezet 11. pontja tartalmazza. 

 Visszaérkezés a vidékiek esetében vasárnap 20.00 óra, a miskolci lakos tanulóknak 

legkésőbb hétfő reggel 06.00 óra. 
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1. számú melléklet 

 

Szobafelelős 

 

………………………………………………………… nevű tanuló …………………………… időtartamig 

szobafelelősi feladatokat lát el, akadályoztatása esetén …………………………………………… tanuló 

szobafelelős helyettesként látja el az alábbiakban felsorolt feladatokat. 

 

Szobafelelős feladatai: 

 

 Felelős a szobarend kialakításáért és folyamatos fenntartásáért, a reggeli szemle 

alkalmával jelent a nevelőtanárnak, szintfelelősnek. 

 A szobában keletkezett meghibásodásokat (szekrényzár, villanyégő kiégése stb.), 

esetleges károkozást azonnal jelenti a nevelőtanárnak vagy az ügyeletes nevelőnek, a 

reggeli szobaszemle alkalmával a szint felelősnek.  

 Irányítja szobatársainak reggeli tornán történő megjelenését, a szobaszemlére 

történő felkészülést. 

 Az iskolába távozás előtt reggel ellenőrzi a nyílászárók zártságát, meggyőződik arról, 

hogy a szoba lakói elektromos berendezést nem hagytak bekapcsolt állapotban. 

 Képviseli a szobatársai érdekeit. 

 A feltárt hiányosságok megszüntetéséért felelős.  

 

 

Kelt: ……………………………………………….. 

 

 

 …………………………………. 

 nevelőtanár 
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Szintfelelős 

 
 

………………………………………….. nevű tanuló …………………………. időtartamig 

szintfelelősi feladatot lát el, akadályoztatása esetén ………………………………….. tanuló 

szintfelelős helyettesként látja el feladatát az alábbiak szerint. 

 
Szintfelelős feladatai: 

 

 Általános ébresztő végrehajtása (06:00) 

 Reggeli tornára felsorakoztat 

 Ellenőrzi a közösségi helyiségeket 

 Reggelihez sorakoztat, felel az ebédlőbe vonulás rendjéért (07:00) 

 Reggeli szoba szemlén részt vesz, feljegyzi a hiányosságokat 

 Szemle után sorakoztat, majd ellenőrzi a kulcsok leadásának rendjét 

 Folyosó ügyelet kezdete, az iskolai tanítási órabefejezésétől függően. 

 Felsorakoztat szilenciumra, ellenőrzi a létszámot 

 Szilenciumon részt vesz 

 Felel a folyosó rendjéért, ellenőrzi a közösségi helyeket 

 Részt vesz az esti létszámellenőrzésen 

 Naplót vezet (esemény) ami átadás-átvétel tárgyát képezi 

 

 
 

 
…………………………………… 
  nevelőtanár 
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2. számú melléklet 

 

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, 
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMÁNAK MUNKAVÉDELMI 

ÉS TŰZVÉDELMI UTASÍTÁSA 
 

1. Az elektromos, a központi antenna és egyéb vezetékhálózatba mindennemű beavatkozás 
(megbontás, szerelés) TILOS! Elektromos berendezést kizárólag az erre jogosult 
villanyszerelő javíthat, szerelhet. 

 
2. Világításra csak szabványos, minősített lámpák használhatók. 
 
3. A lámpatestek búráit eltávolítani, vagy arra (ahhoz) bármit rögzíteni nem szabad. A 

világítási eszközök bármilyen jellegű átalakítása, javítása nem megengedett, a 
meghibásodást azonnal jelenteni kell a kollégium gondnokának, valamint a kollégiumi 
nevelőtanárnak. 

 
4. Az elektromos készülék vezetékeit megtoldani nem szabad, ezeket, illetve az áramvételi 

helyek Konnektorok) meghosszabbítására csak szabványos hosszabbítók használhatók. 
 

5. Mindennemű elektromos barkácsolás tiltott. Csak szabványos megfelelő állapotú gyári 
készülékek működtethetők az elektromos hálózatról. A kollégiumi szobákban 
villanyfőzőt, hősugárzót, vasalót és egyéb hőfejlesztő készüléket, fogyasztót 
tűzrendészeti és érintésvédelmi okokból használni nem szabad, kivételt képeznek a 
kettősszigetelésű kézi és hordozható készülékek (pl.: hajszárító, hajsütővas, olvasólámpa, 
szórakozató elektronikai eszközök). 
 

6. Főzésre nagy teljesítményű fogyasztót (rezsót, grillsütőt), vasalót és egyéb hőfejlesztő 
készüléket (merülőforralót) használni csak az arra kijelölt helyen, állandó felügyelet 
mellett szabad. Ezen készülékek felügyelet nélküli üzemeltetése TILOS! 
 

7. Főtt, sült és egyéb romlandó élelmiszerek – zárt csomagolású konzervek kivételével – 
valamint mosatlan edények és eszközök a szobákban nem tárolhatók. 
 

8. A kollégium ablakpárkányait – különös tekintettel a külső ablakpárkányokra – tárolási 
célokra felhasználni nem szabad. Az ablakból különböző tárgyak kidobása SZIGORÚAN 
TILOS! A kollégium ablakaiba különféle tárgyakat, élelmiszert kifüggeszteni, kikötni 
BALESETVESZÉLYES és TILOS! Az ablakpárkányokra felülni, felállni, azokról kihajolni a 
kiesés veszélye miatt SZIGORÚAN TILOS! 
 

9. A helyiségek berendezési tárgyait megbontani, megtoldani, átalakítani tilos! A 
berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. A szobában – a 
rendszeresített fali polcon túlmenően – polcokat felszerelni csak a kollégiumvezető 
engedélyével szabad. A kollégium külső falára, ablakaiba tárgyak kifüggesztése (pl.: 
transzparensek) csak külön kollégiumvezetői engedéllyel történhet. 
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10. A kollégium épületében az iskola területén, valamint annak 5 m-es körzetében 

dohányozni TILOS! 
 

11. A kollégium épületében az iskola területén, valamint annak 50 m-es körzetében alkoholt 
és drogot fogyasztani SZIGORÚAN TILOS! Az alkoholos vagy drogos befolyásoltság 
fegyelmi eljárást, azonnali kizárást, illetve büntető eljárást von maga után. 
 

12. A helyiségekben nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely balesetet, tüzet vagy 
robbanást okozhat. 
 

13. A kollégiumban semmilyen állat nem tartható, még ideiglenesen sem. 
 

14. A kollégium területén működő kondicionáló terem csak az ott kifüggesztett használati, 
kezelési utasításoknak megfelelően, a biztonsági szabályok betartásával szabad 
használni. 
 

15. A kollégiumban történt bármilyen legkisebb rendellenességet (baleset, tűzzel járó 
tevékenység, elektromos jellegű vagy más testi épséget veszélyeztető meghibásodást, 
rongálást) minden tanuló köteles azonnal jelenteni a kollégium gondnokának, kollégiumi 
nevelőtanárának és a portásnak. 
 

16. A legkisebb sérülést is jelenteni kell a kollégiumi nevelőtanárnak, aki rögzíti a sérülés 
tényét. 
 

17. Az utasításban foglaltak betartásáért valamennyi kollégiumban lakó és engedéllyel ott 
tartózkodó személy a felelős. Megszegése fegyelmi eljárást von maga után. A kollégium 
épületében és berendezési tárgyaiban okozott kárért (pl.: rongálás) minden kollégiumi 
lakó anyagi felelősséggel tartozik. 
 

18. Ezen utasítás munkavédelmi oktatási anyagként is szolgál. Az oktatás megtörténtét és az 
abban meghatározottak tudomásul vételét a tanuló aláírásával 


