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A Házirendben a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai Programját és a Szervezeti és  

Működési Szabályzat összefüggéseit is figyelembe vettük.  

A Házirend belső jogforrás. A jogorvoslati jog (törvényességi kérelem, felül bírálati kérelem) a 

hátrányos megkülönböztetés tilalma, ill. a gyermek mindenek felett álló érdekével ellentétes 

döntés esetében érvényesülhet. A Házirend nyilvánosságra hozatala:  

a hivatalos dokumentáció részeként kifüggesztésre kerül a kollégium épületeiben, hozzáférhető 

a kollégiumvezető irodájában, a csoportvezető tanároknál, és az iskola honlapján.  

„A házirend egy példányát a szülőknek, tanulóknak a kollégiumba történő beíratáskor, illetve 

annak érdemi változása esetén át kell adni.”  

Kisebb mértékű változtatás esetében csak a módosításokat kapják meg. Minden új kollégista a 

felvételi kiértesítéskor kapja kézhez a Házirendet.  

  

1 A tanulókra vonatkozó rendelkezések  

1.1. Felvétel:  

1.1.1. A kollégiumba a felvételt a tanulók felvételi adatlap beadásával kérhetik. A 

felvételről a tagintézmény vezető dönt, a Kollégiumi Felvételi Bizottság javaslata 

alapján.  

1.1.2. A felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi felvételi kérelmet évente 

írásban kell megújítani.  

1.1.3. A tanév során a tanuló az iskola útján jelentkezhet a kollégiumba. A kéréseket 

szabad férőhely esetén ki kell elégíteni.  

1.1.4. A kollégiumba történő felvételről, illetve elutasításról a szülőket a tagintézmény 

vezető írásban értesíti.  

1.1.5. A felvétel elutasítása esetén a tagintézmény vezető a döntést indoklással 

határozatba foglalja. A határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást 

is tartalmaznia kell.  
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1.1.6. A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül a 

tagintézmény vezetőnek és a fenntartónak címezve kell benyújtani.  

1.2. Kollégiumi étkezési térítési díj  

1.2.1. A rendelkezések értelmében a tanulók étkezési ellátásukért havonta térítési díjat 

fizetnek.   

1.2.2. A térítési díj mértékét a mindenkor érvényben lévő rendeletekben, 

jogszabályokban rögzített normáknak megfelelően kell meghatározni. Jelenleg 

kedvezményben részesül az a tanuló, ahol három, vagy annál több eltartott 

gyermek van a családban (családi pótlékról – családtámogatási kifizetőhely által – 

kiállított igazolással, vagy szülői nyilatkozattal), továbbá az a tanuló, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága van. (A lakóhely 

önkormányzatának jegyzője állapítja meg, a 2006. évi XLIII. Törvény alapján.)  

Ezt az erről szóló határozattal kell igazolni, amit a beköltözés napján kell leadni. 

Valamint a tartósan beteg gyerek, és az SNI tanuló (érvényes orvosi szakvélemény 

szükséges).  

1.2.3. A térítési díj befizetése minden hónap 10-éig történik, a konyhát működtető 

Városi Kincstár felé. Amennyiben a tanuló hiányzását 2 munkanappal előre jelzi, 

ezekre a napokra nem kell térítési díjat fizetnie. Betegség esetén a bejelentéstől 

számított harmadik naptól nem kell térítési díjat fizetni.   

1.2.4. Amennyiben a fizetéssel kapcsolatban nehézségük van, kérhetik a lakóhely 

szerinti önkormányzat segítségét.  

1.2.5. A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén értesíteni kell a szülőt, illetve a 

lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjét.   
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2 A kollégista jogai  

2.1. A kollégiumba felvételt nyerhet, minden tanuló, aki a Szerencsi Szakképzési 

Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium nappali tagozatán tanul és kollégiumi felvételét írásban kérelmezte, 

a kollégium által kiadott nyomtatványon. A 9. évfolyamon a beiratkozáskor, 

felsőbb évfolyamon, a tanév végén június 1-ig. Iskolánk tanulói év közben is 

kérhetik felvételüket az előbbi módon a kollégiumba. Felvétel esetén a beköltözés 

napjától kezdve gyakorolhatja jogait.  

2.2. A tanulónak jogában áll részt venni a kollégium életének alakításában illetve a 

kollégistákat érintő közösségi fórumokon, szervezett programokon, 

rendezvényeken.  

2.3. Elvárhatja a levelezéshez (elektronikus levél is) és a (magán) lakáshoz, magán 

élethez való jogának tiszteletben tartását, feltéve, ha ezzel mások hasonló jogának 

gyakorlását, illetve társai tanuláshoz való jogát nem sérti. Joga van a tanuláshoz 

és a nyugodt pihenéshez. 

2.4. Térítésmentesen igénybe veheti a kollégium létesítményeit, és használhatja ezek 

eszközeit. Szintén térítésmentesen igénybe veheti, meghatározott rendelési 

időben, az iskola orvosi ellátását, valamint a tanulását segítő szaktanári 

korrepetálást.   

2.5. Minden tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon 

véleményt nyilvánítson a tanulókat érintő kérdésről, az őt nevelő pedagógusok 

munkájáról, a kollégium működéséről.  

2.6. A közösség érdekeit szolgáló változásokra javaslatot tehet, jutalmazásokat 

kezdeményezhet, kérdést intézhet a kollégium pedagógusaihoz és vezetőihez. A 

javaslattételt megteheti személyesen vagy képviseleti úton, szóban vagy írásban. 

Az általa megfogalmazott javaslatra, kérdésre, kérésre joga van az érdemi 

válaszhoz, amelynek határideje 15 nap.  

2.7. Joga van a tanulói jogokra vonatkozó jogszabályokat megismerni. Ezekhez a 

hozzáférést a kollégium vezetősége köteles biztosítani. A jogforrásokat a DÖK-

öt segítő tanártól lehet elkérni.   

2.8. Kifejezésre juttathatja vallási, világnézeti, politikai meggyőződését, nemzeti vagy 

etnikai önazonosságát, elvárhatja ezek tiszteletben tartását, feltéve, ha ezek 

gyakorlása nem ütközik jogszabályokba, és nem sérti mások ugyanezen jogait.   
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2.9. A kollégium tanulóival diákkört, társadalmi szervezetet, diáksportkört, vagy 

egyesületet alapíthat, ezek munkájában részt vehet. A létrehozás feltétele min. 10 

fő.   

2.10. Joga van ahhoz, hogy „állandó kimenőt”, vagy alkalmi kimenő engedélyt kérjen. 

A kérelmet írásban teheti meg a csoportvezető pedagógus felé. Rendkívüli esetben 

a kollégium vezetése jogosult az engedélyezésre. „Állandó” kimenő kérhető: 

amennyiben adott időpontban rendszeres és igazolt, állandó elfoglaltsága van a 

tanulónak. A kimenők engedélyezése írásos formában történik. Az állandó 

kimenőhöz a gondviselő írásbeli kérelme és hozzájárulása szükséges.  

2.11. Szülői jóváhagyással joga van kollégiumon kívüli sport- és egyéb szervezett 

rendezvényeken, eseményeken részt venni.(A szülőnek írásban kell kérni.)   

2.12. A kollégiumi jogviszonyból származó konfliktusok rendezését a kollégium 

panaszkezelő rendszere biztosítja. A panasszal élő eldöntheti, hogy panaszával a 

csoportvezető pedagógushoz, a diákönkormányzathoz vagy a kollégium 

vezetéséhez fordul. Panaszát megteheti szóban vagy írásban, amelyre az érdemi 

válasz adása kötelező érvényű. A kollégista külső segítséget, tanácsadást is kérhet 

ügyében az erre kijelölt szervtől.  

3 A kollégista kötelességei  

3.1. A kollégium házirendjét és Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit be 

kell tartani. Köteles megismerni és betartani a baleset-, és tűzvédelmi szabályzat 

rendelkezéseit.   

3.2. Legjobb tudása és képességei szerint tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek.  

Vegyen részt a kötelező és a kötelezően választható foglalkozásokon, összesen 

heti 15 órában. A kollégiumi foglakozások időtartama 45 perc. A foglalkozásokon 

való részvételt dokumentálni kell, ami mind az érintett tanuló, mind az érintett 

pedagógus kötelezettsége.  

3.3. A szilenciumok ideje alatt kötelező tanulni, a tanulás helyét a csoportvezető a 

tanulmányi eredmény és tanulási stílus figyelembevételével egyénileg 

határozhatja meg. (Első éves kollégistáknak az első félévben a szilenciumok ideje 

alatt kötelező a tanteremben tartózkodni.) 9-12 évfolyamon tanulók, 4,0 átlagtól 

tanulhatnak a szobában. A tanuló a szilenciumról csak írásbeli kérvény benyújtása 

után kollégiumért felelős igazgató-helyettesi engedéllyel maradhat távol. 
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3.4. A heti csoportfoglalkozásokon való részvétel kötelező, az alól felmentés nem 

adható.  

3.5. Heti egy órában a szabadon választott, de kötelező foglalkozásokra írásban 

köteles bejelentkezni a tanuló legkésőbb szeptember 30-ig. A választható 

foglalkozások listáját a kollégiumvezető szeptember 15-ig hozza nyilvánosságra 

az előzetes igényfelmérés alapján. (Ez alól felmentést vagy módosítást a 

tagintézmény vezető adhat rendkívüli és indokolt esetben).  

3.6. Amennyiben a tanuló nem tud a foglalkozásokon részt venni, mulasztását 

igazolnia kell, a tanítási óráról való hiányzással összhangban, orvosi, vagy szülői 

igazolással.   

3.7. Óvnia kell a kollégium berendezéseit, eszközeit, helyiségeit, rendeltetésszerűen 

kell azokat használnia. Az észlelt károkat jelentenie kell az épületben tartózkodó 

pedagógusnak. Az esetleges kárért a károkozó a felelős. A szándékos károkozás 

súlyos vétségnek minősül. A károkozó a kárt köteles megtéríteni, a kártérítési 

szabályzat szerint.   

3.8. A közösségi együttlétből adódóan köteles ügyelni személyi tisztaságára, 

környezetének rendben tartására, az általa használt helyiségek tiszta átadására, az 

energiával való takarékoskodásra. (1. sz. mellékletben foglaltak szerint)  

3.9. A saját vagy környezetében lévő beteg tanuló egészségügyi problémáját jelezni 

köteles.   

3.10. Tisztelje és ápolja a kollégium hagyományait, szokásrendjét, közreműködjön a 

foglalkozások, valamint a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.  

3.11. Köteles a Házirendben megfogalmazott viselkedési normákat a kollégiumon kívül 

is betartani. (3. sz. melléklet)  

3.12. Rendkívüli esemény észlelését a kollégista haladéktalanul jelentse a pedagógusok 

vagy nem pedagógus alkalmazottak bármelyikének, illetve jelezze társainak.  

3.13. A kollégiumi élet jellegéből adódóan a kollégista köteles rendszeresen étkezni, 

ezért étkezést igényelni a kollégiumban. Az étkezését lemondhatja igazolt távollét 

esetén, két munkanappal előre. Amennyiben ezt nem teszi meg időben, köteles a 

térítési díj megfizetésére.  

3.14. A meghatározott időben, minden hónap 10.-éig fizesse be étkezési díját. A 

normatíva 50%-át, ha 3 vagy több eltartott gyerek van a családban, továbbá az a 

tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága van 
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(erről érvényes határozattal rendelkezik), valamint a tartósan beteg gyerek és SNI 

tanuló (érvényes szakvélemény) esetén.  

3.15. A délelőtti tanítási óráról a kollégiumba a tanuló csak indokolt esetben, a 

tagintézmény vezető helyettes írásbeli engedélyével mehet be, portás kísérettel.  

3.16. A hálóban nagyfogyasztású elektromos eszközök technikai okok miatt nem 

használhatók. A magnó, laptop, hajvasaló, telefon-töltő, és hajszárító használható, 

abban az esetben, ha a nevelőtanár ellenőrizte. Az eszközök biztonságos 

állapotáért a tulajdonos a felelős, a nem megfelelő állapotú eszközöket a 

nevelőtanárnak jogában áll eltávolítani. A kollégiumi szobák elhagyásakor 

gondoskodni kell az elektromos eszközök feszültségmentesítéséről, a 

csatlakoztatás megszűntetésével. 

3.17. Saját tulajdonú elektromos készülék csak akkor használható, ha érintésvédelmi 

megfelelőséget az arra jogosult szakember, írásban igazolja az intézmény felé.  

3.18. Rádiózással, magnózással, fegyelmezetlen magatartásával nem sértheti 

tanulótársai nyugalmát. Ha a szobában olyan tárgyak találhatóak, amelyek nem 

felelnek meg a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak, fel kell szólítani a 

szoba lakóit a szoba eredeti állapotának a visszaállítására.  

3.19. A szükségtelen és nélkülözhető vagyon és értéktárgyakért, azok megőrzéséért, 

esetleges keletkezett károkért anyagi felelősséget a kollégium nem tud vállalni. 

Nagy értékű multimédiás eszközt saját felelősségére tarthat magánál.  

3.20. A hálók kulcsait kimenő, szilencium, a tanítás idején, a portán le kell 

adni.(Tűzvédelem miatt)  

3.21. A tanulók hálószobáiba a csoportnevelő tanár, a kollégiumvezető, igazgató, 

ügyeletes tanár, valamint a működésből adódó üzemzavarok elhárításához 

szükséges karbantartó, portás, gondnok léphet be. A kollégium pedagógusai 

rendszeresen ellenőrzik a tanulók hálószobáinak, közösségi helyiségeinek rendjét, 

aktuális állapotát, a lakhatással kapcsolatos jogok érvényesülését.  

3.22. A tanulók a telefonálással társaik nyugalmát nem zavarhatják. Szilencium idején 

és 2200 óra után a mobiltelefont le kell némítani.  

3.23. Beköltözéskor a tanulóknak ideiglenes lakásbejelentési kötelezettségük van.  
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4 A diákönkormányzat  

4.1. A kollégisták érdekeik képviselete céljából diákönkormányzatot hozhatnak létre 

(DÖK).   

4.2. A DÖK saját maga által elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján 

végzi munkáját, melyet a tanulóközösség fogad el és a nevelőtestület hagy jóvá.   

4.3. A tanuló választhat és választható a diákönkormányzat valamennyi posztjára, a 

DÖK által kialakított rend szerint.  

4.4. Saját információs rendszert (kollégiumi faliújság, kollégiumi rádió) működtethet, 

felkérheti annak felnőtt segítőjét, amennyiben erről kikéri a nevelőtestület 

véleményét.  

4.5. A kollégiumi élet szervezésének támogatása érdekében diák ügyeletet 

működtethet, ami a pedagógusokkal való együttműködésen alapul.  

4.6. Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell összehívni, melyet a DÖK 

vezetője kezdeményez a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A 

diákközgyűlés napirendjét 15 nappal előtte nyilvánosságra kell hozni.  

4.7. A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a kollégium működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos kérdésekben. Ennek érdekében a kollégium vezetése 

negyedévente találkozik a DÖK vezetésével.  

4.8. A DÖK egyetértési jogot gyakorolhat a köznevelési törvény által hatáskörébe 

utalt kérdésekben.(Házirend elfogadása)   

4.9. A DÖK munkáját a tanulók által felkért nevelőtanár segíti, aki a DÖK megbízása 

alapján eljárhat a DÖK képviseletében.  

4.10. A DÖK kezdeményezheti a tanulók jutalmazását saját és más hatáskörében. Saját 

hatáskörében tárgyjutalommal. A jutalmazás általános elvei szerint: minden 

tanuló jutalmat kaphat kiemelkedő kollégiumi közösségi munkáért, 

sportteljesítményért, kulturális tevékenységért. A jutalmazás formái lehetnek:  

4.11. Nevelői szóbeli és írásbeli dicséret, csoport közösség előtt  

4.12. Kollégiumvezetői szóbeli és írásbeli dicséret, nagyobb közösség előtt (kollégiumi 

rádión keresztül)  
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4.13. A tanulóközösség nagyobb közösségének számít a tanuló létszám 50%-a, amely 

a képviseleti rend szerint érvényesül. Tehát amennyiben a tanulók 50%-át érintő 

kérdés merül fel, akkor ki kell kérni a DÖK véleményét.  

 

5  A kollégiumi munka rendje  

5.1 Általános napirend:  

  630  Ébresztés  

  630-7.30  Reggeli teendők elvégzése  

  6 45-720   Reggeli  

  740 Szobaszemle, hálók zárása  

  750-től  Tanítási órák  

  800-1300  A kollégium zárva tart (pénteken 800-1200)  

  1230-1430  Ebéd  

  1230-1610  Kimenő, szabadidő  

  1530-1615  Heti egy alkalommal csoportfoglalkozás, egyházi foglalkozás  

  1610  
Kollégiumba való visszaérkezés vége  

 

      16:15 -16:30 

  

Létszámellenőrzés, szemle  

  1630-1800-ig  Szilencium  

  1800-1815-ig  Szünet  

  1815-1900-ig  Szilencium  

  1900-1930-ig  Vacsora  

  1930-2100-ig  Szabadfoglalkozás, sportolási lehetőségek  

  1930-2015-ig  Pótszilencium 

  2100  Becsengetés az udvarról, létszámellenőrzés   

  2145-2200-ig  Készülődés a takarodóhoz  

  2200-2300-ig  Kislámpa mellett tanulás lehetősége  

  2200-0630  
Éjszakai pihenés  
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5.2 A napirend általános szabályai:  

5.2.1 A szoba szemlék a nevelőtestület által meghatározott szempontok alapján 

zajlanak (lásd 1. melléklet).  

5.2.2 A kijelölt reggeli ügyeletes tanár kíséri a beteg tanulókat az iskolaorvosi 

rendelőhöz, a betegnyilvántartó ügyeleti füzettel együtt.  

5.2.3 Az iskolaorvos a tanulót vizsgálat után gyógykezelésre hazaküldi a diák 

háziorvosához (ezt rögzíti a betegnyilvántartó füzetbe). Az orvos javaslatát 

figyelembe véve az osztályfőnök, vagy az igazgatóhelyettes engedheti haza a 

tanulót.   

5.2.4 A tanuló az iskola területét csak az igazgatóhelyettes írásbeli engedélyével 

hagyhatja el, amit a portán köteles leadni.  

5.2.5 A kollégisták tanulását a könyvtár és a számítástechnika-terem használata 

segítheti, amelyek a nyitvatartási időben vehetők igénybe.  

5.2.6 A kollégium hagyományteremtő programjain, a közösségi tájékoztatókon a 

megjelenés mindenki számára kötelező.   

5.2.7 A szabadfoglalkozás alatt, 1930-2100 óráig, külön szabályok szerint igénybe 

vehetők a sportlétesítmények (tornaterem, szabadtéri sportpályák), klub, 

internetterem.  

5.2.8 1900-2100 óráig a tanulók az udvaron is tartózkodhatnak a kollégiumi épületek 

közötti részeken  

5.2.9 22 óra után a mennyezeti lámpák és zajkeltő eszközök használata nem 

megengedett, a többi tanuló pihenése érdekében.  

5.3  Heti rend:  

5.3.1 Szerda 1530 – 1615  csoportfoglalkozások  

5.3.2 Szerda 1530 – 1615  történelmi egyházak foglalkozásai éves beosztás szerint  

5.3.3 1930-2015 Hétfő, Kedd, Csütörtök szabadon választható foglalkozások, 

közösségi és kulturális programok  

5.3.4 Péntek 1430-ig a kollégium elhagyása és bezárása  

5.3.5  Vasárnap  1600 – 2000  visszaérkezés a kollégiumba  
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5.4  Orvosi ellátás rendje:  

5.4.1 Iskolaorvosi ellátás, hétfőtől péntekig a meghatározott rend szerint (kedd 8:00-

11:00).   

5.4.2 Iskola-és ifjúság-egészségügyi védőnő, kedden, csütörtökön és pénteken 800-

1400 iskola-egészségügyi munkát végez az iskola orvosi szobájában.  

5.4.3 Rosszullét esetén a csoportvezetőnél vagy az ügyeletes nevelőnél kell jelezni a 

problémát, de közvetlenül az orvoshoz vagy a védőnőhöz is lehet fordulni   

5.4.4 Betegség esetén az orvos javaslatára és az ügyeletes nevelő és az osztályfőnök 

tudtával, a szülő értesítése után, a tanuló haza utazhat.  

5.4.5 Otthoni megbetegedést telefonon, a várható visszaérkezés szerint, jelezni kell a 

csoportvezetőnek vagy az ügyeletes nevelőnek.   

5.4.6 A krónikus betegek, kötelesek nevelőtanáraikat tájékoztatni, és a szakorvosi 

javaslatot nekik bemutatni. Alapvető gyógyszereket a kollégium biztosítani nem 

tud, ezért javasoljuk, hogy mindenki tartsa magánál azokat. Krónikus betegek 

gyógyszerezéséről minden érintett maga gondoskodik a szakorvosi javaslatok 

figyelembe vételével.  

5.5  Egyéb szabályok és helyi szokások:  

5.5.1 Mobiltelefon használata tilos: szilenciumok, foglalkozások alatt, valamint 2200 

óra után.   

5.5.2 Vasárnap 2000 óráig kell visszaérkezni a kollégiumba. Későbbi, illetve hétfői 

visszaérkezéshez –szülői írásbeli kérésre- külön csoportvezetői engedély 

szükséges.   

5.5.3 Rendkívüli, hétközi hazautazást –szülői írásbeli, vagy telefonos kérésére- a 

csoportvezető, kollégiumvezető, ügyeletes nevelő engedélyezhet.    

5.5.4 Szülők és családtagok fogadására a klubhelyiségben vagy az épületek 

előterében, társalgókban van lehetőség.   

5.5.5 Ismerősök, barátok fogadására a porta előtti területen van lehetséges, a 

nevelőtanár engedélyével.  

5.5.6 A személyes vagyon védelme érdekében minden tanuló saját kulccsal 

rendelkezik a szekrényéhez. A kulcsokat köteles megőrizni és évvégén, vagy 

kiköltözéskor leadni a csoportvezetőjének. Rendkívüli esetekben – lopás, 

betörés, zárfeltörés- rendőrségi eljárást kell kezdeményezni.   
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5.5.7 A kollégista köteles hétvégére (hazautazás) - minden külön kérés nélkül- a 

személyes holmiját elzárni.  

5.5.8 A kollégiumi szobák a tanév során, hétvégén, pénteken 1500-tól visszautazás 

napján 1100-ig idegenforgalmi célból kiadhatók. (4. számú melléklet)  

5.5.9 Hivatkozva a Kollégiumi SZMSZ 5.13.9 pontjára, a kollégista tanuló 

munkavállalására vonatkozó szülői kérelemben fel kell tüntetni a munkavégzés 

helyét, idejét vagy időtartamát. A kérvény elbírálását követően az intézmény 

vezető 5 napon belül választ ad. (Szülői kérelem az 5. számú melléklet)  

5.5.10 A tanuló kollégiumi tartózkodása ideje alatt, saját gépjárművét, a szülő írásbeli 

engedélyével és felelősségére használhatja. (Szülői kérelem 6. számú melléklet)  

  

6 Alapvető tilalmak  

6.1 A kollégium egész területén tilos a dohányzás!   

6.2 Szeszes italt a kollégiumba és az iskola egész területére behozni, ott fogyasztani, 

ittasan beérkezni tilos!   

6.3 Kábítószert, származékait, alapanyagait, a kollégium területére behozni, 

fogyasztani, terjeszteni tilos!   

6.4 A 124/ 1993. (IX.22.9) Kormányrendeletben meghatározott eszközöket (2. sz. 

melléklet) a kollégium területére behozni tilos!   

6.5 Tilos a közösségi vagy személyi tulajdonban lévő tárgyakban szándékosan kárt 

okozni, azokat eltulajdonítani!   

6.6 Tilos az engedély nélküli kimaradás!   

6.7 Tilos verekedni vagy agresszíven viselkedni!   

6.8 Ellenkező neműek épületébe, hálóba átmenni nevelőtanár tudtával, engedélyével 

lehetséges, minden más esetben tilos.   

6.9 Állatot a kollégiumba behozni, a szobákban tartani tilos!   

6.10 Idegen személyt a kollégista nem vihet be a kollégium helyiségeibe. Rendkívüli 

esetben a kollégium vezetői adhatnak erre engedélyt.  

6.11 A kollégium területén tilos a hazárdjáték, illetve bármilyen pénzbeli játék, 

fogadás!  

6.12 Tilos a szobai dekorációkkal maradandó kárt okozni, ezért csak egyeztetett módon 

és helyen lehet a szobákat egyénileg otthonossá tenni.  
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6.13 A fürdőszobában semmilyen elektromos eszköz használata nem engedélyezett! 

Más egyéb bevizsgált, a kollégium használatában lévő elektromos sütő-főző 

eszközök, vasaló csak a társalgóban kijelölt helyen használhatóak.  

6.14 Tilos felnőtt, pedagógus felügyelete nélkül a Bodrog parton tartózkodni.  

6.15 A Bodrogban és a Tiszában fürödni szigorúan tilos és életveszélyes!  

6.16 Tilos a kimenő alatt Tokaj város területét elhagyni.  

6.17 A kollégium területén szabályozott alapvető tilalmak a kollégiumi lakhatás ideje 

alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során is tiltott tanulói magatartást 

jelentenek.  

6.18 A kollégium egész területén tilos üzleti tevékenységet folytatni. 

6.19 A kimenő ideje alatt, minden kollégista a szülő írásbeli hozzájárulásával 

hagyhatja el a kollégium területét. (Az engedély szövegét az 7.sz melléklet 

tartalmazza.) A szülői engedélyeket a kollégisták nevelőtanáraiknak adják le. A 

kimenő időtartama: hétfőtől, csütörtökig 12:30-tól, 16:10-ig. Vasárnap és az 

iskolai szüneteket követő visszaérkezések napján, 16:00 – 20:00 óráig 

(létszámellenőrzésig). 

6.20 A vasárnapi és szüneteket követő visszaérkezések napján, a kollégista köteles az 

épületben ügyeletes nevelőtanárnál jelentkezni. 

7 A Házirend kiegészítése  

7.1 Érettségi utáni képzésben résztvevő tanulóknak:  

7.1.1 Életkoránál fogva, autonóm jogalanyként, önmagáért felelős, saját 

ügyeiben maga jár el.  

7.1.2 A Házirend betartása a kollégista jogviszonyból adódóan rá is 

vonatkozik.  

7.1.3 Döntéseiről köteles szüleit tájékoztatni.  

7.1.4 A kollégiumon belül joga van a tanulással töltött idejét és helyét 

megválasztani, amennyiben a tanulmányi átlaga eléri 3,0-s átlagot. 

7.1.5 Köteles a kollégiumi tagsággal együtt járó foglalkozásokon részt venni. 

A csoportfoglalkozásokon heti egy alkalommal, szabadon választható 

kötelező foglalkozásokat éves szinten 33 órában köteles teljesíteni, a 

kollégium által biztosított programok keretében.  
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8 Záradék  

8.1 A Házirend értékelése:   

8.1.1 Az évzáró nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület értékeli a 

Házirend alkalmazásának szervezési és pedagógiai tapasztalatait.   

8.1.2 Az  évi  rendes  diákközgyűlés keretében a tanulói jogok 

helyzetéről  és érvényesüléséről szóló beszámoló keretében kerül 

értékelésre.  

8.2 A Házirend felülvizsgálata esedékes:  

8.2.1 Olyan jogszabályi változás esetén, ami ezt kötelezővé, szükségessé 

teszi.  

8.2.2 Olyan szervezeti változás esetén, ami szükségessé teszi.   

8.2.3 Indokolt és elfogadott új szabályozási igény megfogalmazódása esetén, 

ami évente szeptemberben lehetséges a tagintézmény vezető, a 

nevelőtestület vagy a diákönkormányzat kezdeményezése alapján.  

8.3 A Házirend betartása és betartatása:  

8.3.1 A  Házirend  vonatkozik  minden  tanulóra, 

 nevelőtanárra, a  kollégium  más alkalmazottjára, és a 

szülőre, – a tanuló törvényes képviselőjére.  

8.3.2 A Házirend megsértése fegyelmi felelősséggel jár, fegyelmező és 

fegyelmi intézkedéseket von maga után a következők szerint:  

8.3.3 Fegyelmező intézkedések: enyhébb kötelességszegés esetében, a 

fokozatosság elvét betartva:  

• szóbeli, írásbeli nevelői figyelmeztetés, nevelői intés,   

• kollégiumvezetői figyelmeztetés, kollégiumvezetői intés,   

• igazgatói figyelmeztetés,  

• igazgatói intés.  

8.3.4 Fegyelmi intézkedés: fegyelmi tárgyalással, súlyos és vétkes 

kötelességszegés esetében hozható, amelynek fokozatai:   

• megrovás,   

• szigorú megrovás,   

• kizárás. 
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MELLÉKLETEK  

  

1. számú melléklet  

A reggeli szemle szempontjai:  

- a szobában és az előtérben kialakított általános rend;  

- ágynemű elhelyezése az ágyneműtartóban, és az ágy pléddel történő letakarása;  

- a nem romlandó élelmiszerek zárt dobozban tárolása az éjjeli szekrényben;  

- a cipők és ruhák szekrényben tartása, ill. rendezett elhelyezése;  

- az asztalok tisztán tartása;  

- a padló felsöprése, ill. felmosása;  

- a szemetes edény kiürítése és a szemét kivitele;  

- a szobában használható elektromos eszközök csatlakozás nélküli rendezett tárolása; - 

 a szobai dekoráció elhelyezése; rendezettsége;   
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2. számú melléklet  

Kollégiumba be nem vihető, tiltott tárgyak listája: Nkt.  25§ (3)  

- Tilos minden olyan vágó, szúró eszköz, amelynek vágó-éle a 8 cm-t meghaladja, 

továbbá mérettől függetlenül dobócsillag, rugóskés, szigonypuska, gázspray, ólmosbot, 

bokszer, gumibot, bilincs, lőfegyver, pirotechnikai eszköz, fegyverutánzat kollégiumba 

történő bevitele.   

- Amennyiben mégis jelen van a kollégiumban, a pedagógus köteles ezeknek a 

tárgyaknak rendőrségre való eljuttatásáról gondoskodni.  
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3. számú melléklet  

A Nemzeti Köznevelési Törvény 4§ (10) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  

„Felügyeleten a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő 

gondoskodást kell érteni, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől annak jogszerű 

elhagyásáig terjedő időben, illetve a pedagógiai programok részeként tartott kötelező, a 

nevelési-oktatási intézményen kívüli foglalkozások, programok ideje alatt.”  

- A felügyelet időtartama eltérő az iskolában és a kollégiumban. A kollégiumi felügyelet 

ugyanis nemcsak a kollégiumban történő benntartózkodás idejére, hanem a kollégiumon 

kívüli tartózkodás időszakára is kiterjed. Ha a szülő rábízza gyermekét a kollégiumra, 

akkor azt annak tudatában teszi, hogy gyermekére a kollégium felügyel, függetlenül 

attól, hogy a kollégium épületében tartózkodik- e vagy azon kívül.  
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4. számú melléklet  

A helyiség átadásra alkalmas állapotú, ha:  

- valamennyi személyes holmi el van zárva az öltözőszekrényben, vagy el van távolítva 

a helyiségből (éjjeli szekrényből is)  

- a paplan, pléd, párna az ágyak végében van összehajtva egymásra helyezve -  a 

helyiség tiszta, szemetes ki van ürítve  

- a helyiségek berendezési tárgyai a szobaleltárral egyezőek  

- nincs a szoba használatának biztonságát veszélyeztető károkozás  

- A szállást kiadó a kiadandó helyiségekben elzáratlanul hagyott személyes holmikért 

felelősséget nem vállal.  

- A szállást kiadó a visszautazás napján 1500-ig elvégzi az alábbi feladatokat a 

szállásszolgáltatás céljából kiadott helyiségekben:  

- a szobák átvétele a vendégek távozása előtt, esetleges rendellenességek és helyiségleltár 

ellenőrzése. Rendellenesség, hiány, rongálás észlelése esetén arról feljegyzést kell 

készíteni.  

- ágynemű lehúzása, elszállítása  

- a paplan, pléd, párna az ágyak végében összehajtva, egymásra helyezve  

- a helyiségek takarítása, vizesblokk fertőtlenítése, szemetes kiürítése -  átadja a 

szobákat a kollégiumi nevelőtanár részére  
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5. számú melléklet 

 

Gondviselő:……….………………. Tárgy: Munkavállalás kollégiumi 

tartózkodási idő alatt 

                                (Név) 

……………….……………………. 

…………………….………………. 

                   (Cím) 

Címzett: 

Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. 

 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy engedélyezze gyermekem, 

….....………………………, ….. osztályos tanuló kollégiumi tartózkodása ideje 

alatti, munkavállalását. A munkavégzéséhez hozzájárulok, és a kollégiumba való 

visszaérkezéséig gyermekemért teljes felelősséget vállalok.  

 

Munkavégzés ideje:  

  

 

Munkavégzés helye:  

  

 

Tokaj…………………. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

........................................................                          ……………………………... 

           Szülő, (gondviselő)                                                           tanuló 
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6. számú melléklet 

 

Gondviselő:……….……………….   Tárgy: Gépjármű használat 

                                (Név) 

……………….……………………. 

…………………….………………. 

                   (Cím) 

Címzett: 

Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. 

 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Hozzájárulok, és teljes felelősséget vállalok azért, hogy gyermekem 

…………………………………, …… osztályos tanuló gépjárművét kollégiumi 

tartózkodási ideje alatt használhassa. 

 

Tokaj…………………. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

........................................................                          ……………………………... 

           Szülő, (gondviselő)                                                           tanuló 
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7. számú melléklet 

 

Gondviselő:……….……………….   Tárgy: Kimenő engedély 

                                (Név) 

……………….……………………. 

…………………….………………. 

                   (Cím) 

Címzett: 

Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégiuma 

  3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. 

 

 

Tisztelt Kollégiumvezető! 

 

 Hozzájárulok, hogy ………………………………………………  nevű 

gyermekem, aki a Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ………. osztályos tanulója,  a 

kimenők időtartama alatt a kollégium területét felügyelet nélkül elhagyhassa. 

A kimenők ideje:  

12:30 – 16:10 (hétfőtől, kedd, csütörtök) 

12:30 – 15:10 (szerda) 

16:00 – 20:00 (vasárnap és az iskolai szüneteket követő visszaérkezések napján) 

 


