
Kollégiumi házirend 

 

 

Ez a házirend a SOŠ Jozefa Szakkayho – Szakkay József  Szakközépiskola, Gresáková 1., 

Kosice házirendjének részét képezi és teljes mértékben érvényes a kollégiumban elszállásolt 

más középiskolás tanulók részére is. 

 

Általános rendelkezések 

A kollégium házirendje meghatározza a tanulók jogait és kötelességeit. A házirend célja 

biztosítani a kollégium törvényes működését, az oktató-nevelő munka zavartalan menetét, és 

a tanulók kollégiumi életének szervezését. 

Ez a házirend a kollégium minden tanulójára vonatkozik a kollégiumban töltött időszakra. 

Az iskolaév kezdetekor minden nevelőtanár megismerteti a csoportjában lévő tanulókkal a 

házirendet. 

 

A tanulók jogai 

1. A tanulónak joga van nyugodt körülmények között felkészülni iskolai kötelezettségeinek 

teljesítésére, felkészülni a tanításra 

2. A tanulónak joga van, hogy a kollégium biztosítsa számára a testi vagy lelki erőszaktól, 

megaláztatástól, nemtörődömségtől és kiszolgáltatottságtól való védelmet. 

3. A tanulónak joga van emberi méltóságához és becsületéhez. 

4. A tanulónak joga van a magánélethez, levéltitok megőrzéséhez a kollégiumon belül. 

5. A tanulónak joga van a szabad gondolkodásra, lelkiismeretére és vallásszabadságra. 

6. A tanulónak joga van, hogy a kollégium megvédje mindenféle megkülönböztetéstől , vagy 

büntetéstől, amelyek a törvényes képviselői vagy családtagjai tevékenységéből, 

nézeteiből, meggyőződéseiből fakadnak. 

7. A tanulónak joga van a szabad véleménynyilvánításra, véleményének megfelelő figyelmet 

kell fordítani (főleg akkor, ha saját személyéről van szó). Mindemellett tiszteletben kell 

tartani mások jó hírnevét és jogait, védeni a közrendet, közegészséget és közerkölcsöt. 

8. A kollégium a fegyelmet és a rendet az emberi jogok előtérbe helyezésével biztosítja. A  

tanulók testi fenyítése tilos. 

9. A tanulónak joga van a pihenésre és a szabadidőre. 

10. A tanulónak joga van a narkotikumok, drogok, alkohol, kábítószerek és a dohányzástól 

való védelemre. 



11. A tanulónak joga van az előre meghatározott harmonogram szerint használni a kollégium 

könyvtárát, erősítő termeit, számítástechnikai termét. 

12. Amennyiben 18 év alatti tanuló bűncselekmény elkövetésének gyanújába keveredik, a 

kollégium azonnal értesíti a szülőket, illetve törvényes képviselőit. 

13. A tanulónak joga van ahhoz, hogy minden alkalmazott illendően viselkedjen vele 

szemben. 

14. A tanulónak joga van bármilyen kéréssel vagy kérdéssel a nevelőtanárához, illetve a 

kollégium vezetőjéhez fordulni. 

 

A tanuló kötelességei 

1. A tanuló köteles iskolai kötelezettségeinek eleget tenni – tanulni, házi feladatot 

elkészíteni. 

2. A tanuló köteles egész iskolaévben látogatni az általa választott szakköröket. 

3. A tanuló köteles a kollégium házirendjének minden pontját betartani. 

4. A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény 32. pontja értelmében a tanulók kötelesek 

rendben tartani környezetüket, szobájukat kötelesek tisztán és rendben tartani, személyes 

dolgaikat tisztán és rendben tartani.  

5. A tanuló beköltözéskor kulcsot kap a szobájától, szobából való távozáskor a tanuló 

mindig köteles a szobáját kulcsra zárni.  

6.  A tanuló kiköltözéskor a nevelője közreműködésével ellenőrzi az esetleges hiányt a 

szállás és étkezési díj befizetésével kapcsolatban, szobáját úgy adja át, ahogy azt év elején 

átvette, az okozott kárt megtéríti. a szobakulcsot köteles a nevelőjének leadni. 

7. Végzős diák legkésőbb az utolsó vizsgája utáni napon köteles a kollégiumból kiköltözni.  

8. A tanuló saját jelenlétében köteles lehetővé tenni szobája és személyes dolgai ellenőrzését  

- a szekrényében, íróasztalában és az éjjeli szekrényében - a nevelőtanárnak ill. a 

kollégium vezetőjének.  

9. A tanulóknak a kollégiumban és azon kívül tilos behozni, használni, saját és mások 

részére tartani, illetve terjeszteni: drogokat, robbanószereket, fegyvereket, alkoholt és 

mérget. Ezen pont megszegése a házirend durva megsértésének minősül. Drogok és 

kábítószerek forgalmazása, használata bűncselekménynek minősül a 

Büntetőtörvénykönyv 171. paragrafusa szerint. A tanuló nem hozhat be a kollégiumba és 

a kollégiumban nem tarthat kisállatot. 

10. A tanuló ittasan vagy egyéb, nem megengedett anyag hatása alatt nem jöhet be a 

kollégiumba. 



11. A tanulók egymással szemben nem gyakorolhatnak erőszakot, zsarolást, megfélemlítést 

(ún. sikana). Ilyen magatartás bűncselekménynek minősül, és a tanuló kollégiumból 

történő kizárását vonja maga után. 

12. A tanulók kötelesek betartani a kimenő idejét, illetve az egyes rendezvények után a 

kollégiumba való visszatérés időpontját. A tanuló csak a diákigazolványba bejegyzett 

helyen tartózkodhat a kimenő idején. A megadottól eltérő helyen való tartózkodás a 

házirend durva megsértésének minősül, és meghatározott időre a kimenők megvonását 

vonja maga után. 

13. A diákok egymás között illemtudóan viselkednek (köszöntik egymást, nem használnak 

vulgáris szavakat), illemtudóan viselkednek a kollégium minden alkalmazottjával és az 

idősebbekkel szemben. 

14. A tanulók nem forgalmazhatnak, gyárthatnak, és nem hozhatnak be a kollégiumba írásos 

pornográfiát, hanghordozókat vagy képet, vagy más tárgyat, amelyek veszélyeztetik a 

közerkölcsöt, s amelyek erőszakot, illetve az emberi méltóság megalázását propagálják. 

15. A tanuló, illetve a törvényes képviselője köteles a tanuló által okozott kárt megtéríteni, 

illetve a megrongált tárgyat, berendezést eredeti állapotába visszaállítani. 

16. A tanulónak tilos a rasszizmus propagálása bármilyen formában. 

17. A kollégiumban és a kollégium körül szigorúan tilos dohányozni ( a SZK NT által 

elfogadott 465/2005 sz. Törvény értelmében ). 

18. A tanuló köteles elsajátítani és betartani a biztonsági előírásokat, melyeket az iskolaév 

kezdetén a nevelőtanár ismertet. A tanuló ezen előírások elsajátítását aláírásával igazolja. 

19. A kollégiumban tilos a hazárdjátékok játszása. 

 

Általános szabályok 

1. A tanuló, illetve törvényes képviselője köteles a szállásdíjat kéthavonta, az előző hónap 

20-ig befizetni a rákövetkező két hónapra. Ezen kötelezettség elmulasztása a tanuló 

kollégiumból való kizárását vonja maga után. A hátralékot bírósági úton hajtjuk majd be. 

2. A tanuló, illetve törvényes képviselője köteles az étkezési díjat az adott hónap ötödik 

napjáig befizetni. Abban az esetben, ha az étkezés díja az aktuális hónap végéig nem 

érkezik meg a kollégium számlájára a tanuló kollégiumból való kizárását vonja maga 

után.  

3. A tanuló kijelentkezhet 24 órával előre az étkezésről. A kijelentkezés a nevelőtanárnál 

történik. 



4. Ha a tanuló megbetegszik, vagy más okból kifolyólag nem tartózkodik a kollégiumban, 

ezt köteles jelenteni, és a tanuló, illetve törvényes képviselője a tanulót kijelenti az 

étkezésről. Ellenkező esetben a tanuló nem lesz kijelentve az étkezésről. 

5.  A tanulók részt vesznek a kollégium környezetének és a kollégiumnak a rendben     

     tartásában és szépítésében. 

6.  Nem indokolt, hogy a tanuló a kollégiumba értékes dolgokat hozzon. Ezek   

     elvesztéséért,  illetve eltulajdonításáért a kollégium felelőséget nem vállal. 

 7. A tanuló pénteken köteles hazautazni, és a kollégiumot legkésőbb 16. 00-ig elhagyni.   

     Biztonsági okokból a tanulók hévégén a kollégiumban nem tartózkodhatnak.  

8. Vasárnap a tanulók 16.00 órától 21.30 óráig érkeznek a kollégiumba. A tanuló hétfői 

visszautazását a szülővel történő írásos megegyezés alapján engedélyezi a nevelőtanár. 

9. A tanuló 14 naponként köteles az ágyneműjét tisztára cserélni. 

10. A lányok és a fiúk egymást a szobákon nem látogathatják. 

11. Romlandó élelmiszert a tanuló köteles a jégszekrényben tartani, főzni, enni, illetve 

mosogatni csak az erre kijelölt teakonyhában engedélyezett. Az elektromos főzőlap 

használata csak a teakonyhában engedélyezett. A tanulók a szobájukban használhatnak 

hajszárítót, hajsütő vasat, villanyborotvát, illetve maximum 500 W-os fogyasztókat.  

12. Szigorúan tilos hangfalakat hozni és használni a kollégiumban. 

13. A tanulók a liftet nem használhatják. 

14. Az étteremből tilos kivinni tányérokat, poharakat, illetve az evőeszközt. 

15. Turistacsoportok érkezése esetén a diák köteles személyes dolgait szekrénybe zárni, 

szobáját kitakarítani és  utasítás szerint elkészíteni. 

16. Ha a diák a kollégiumban megbetegszik, legkésőbb reggel 7.00 óráig jelenti a szolgálatot 

teljesítő nevelőtanárnak, ezt követően hazautazik, illetve érte jönnek a szülei. A betegség 

teljes ideje alatt a tanuló otthon tartózkodik.  

17. Ha a tanuló rendszeresen gyógyszert szed, esetleg gyógyszerérzékenysége van, vagy más 

különös odafigyelést igénylő betegségben szenved, a tanuló vagy törvényes képviselője 

ezt jelenti a nevelőtanárnak.  

18. A tanuló minden esetben megbeszéli a nevelőtanárával: 

▪ ha valamilyen nyomós oknál fogva, illetve szülő írásos vagy telefonon történő kérésének  

  alapján a kollégiumon kívül szeretne tartózkodni, 

▪ ha a tanítás után szakköri tevékenységen vesz részt az iskolában, 

▪ ha 22. 00 után tanulni illetve tévét nézni szeretne. 



19. Ha tanuló kimenőre szeretne menni, a nevelőtanárával ezt megbeszéli, a nevelőtanár a 

kimenő helyét  és a kollégiumba való visszatérés idejét bejegyzi a diákigazolványba, ezt 

követően a diák az igazolványát a portán hagyja. 

20.   ha a kiskorú tanuló (18 éves korig) az előre meghatározott és a diákigazolványba beírt    

 időben nem érkezik vissza a kimenőről a  kollégiumba  köteles a késés okáról  (lekéste  

 a tömegközlekedést, nem ment a busz vagy a villamos, stb.) azonnal értesíteni 

a nevelőjét   és megbeszélni, hogy mikor érkezik vissza a kollégiumba. Abban az 

esetben, ha a kiskorú tanuló a fenti kötelezettségét elmulasztja a nevelő (éjszakás nevelő) 

a tanuló eltűnéséről  értesíti a kiskorú tanuló szüleit, majd  ezt követően értesíti 

a rendőrséget.  Felnőtt tanuló  (18 éves kor felett) szintén köteles a késés okáról értesíteni 

a nevelőt.  Abban az esetben, ha a felnőtt tanuló nem értesíti a nevelőt a késés okáról 

a nevelő  (éjszakás nevelő) a tanuló eltűnéséről értesíti a rendőrséget. 

21. A tanuló látogatókat csak a kollégium előcsarnokában fogadhat, ill. a nevelőtanár 

engedélyével a társalgóban is (tanulás céljából), a látogató érkezését és távozását a portán 

jelenteni kell. A tanuló szülei, illetve testvérei a tanuló szobáján is tartózkodhatnak. 

22. A tanuló óvja a kollégium vagyonát, berendezését, takarékoskodik a villanyárammal és a 

vízzel. 

 

Kimenő: 

▪ az első évfolyam tanulóinak az egész iskolai év alatt 20.00 óráig 

▪ kimenők a 16 évnél fiatalabb tanulóknak: 

nyáron 20. 30 óráig (április 1-től október 31-ig) 

télen 20. 00 óráig (november 1-től március 31-ig) 

▪ kimenő a 16 évnél idősebb tanulóknak: 

nyáron 21. 00 óráig (április 1-től október 31-ig) 

télen 20. 30 óráig (november 1-től március 31-ig) 

▪ kimenő a 18 évet betöltött középiskolás tanulóknak 21.45 óráig 

▪  a felsőfokú szakképzés tanulóinak 22. 30 óráig▪ a tanuló kötelezően részt vesz a kollégium 

által szervezett rendezvényeken, ugyanúgy a saját csoportján belül 

▪ a kollégium által szervezett rendezvényeken a megjelenés kötelező 

▪ más rendezvényeken arészvétel önkéntes (kiállítások, múzeumlátogatások,  

  színházlátogatások, stb.) 

▪ abban az esetben, ha a tanuló hosszabb ideig szeretne a kollégiumon kívül tartózkodni, mint   



  a fent említett kimenők ideje – iskolai rendezvények vagy egyéb szervezetek általi   

  rendezvények miatt – a rendezvény szervezőjétől (iskola igazgatója, egyéb szervezet   

  vezetője) igazolást mutat fel a nevelőnek. Az igazolásnak tartalmaznia kell a rendezvény   

  megnevezését, helyét, a rendezvény végének időpontját, a tanuló kollégiumba való    

  visszatérésének az időpontját. A kollégium nem biztosit nevelői felügyeletet az ilyen jellegű   

  rendezvényeken. 

 

Napirend: 

                                                                                             

6.00 -  8.00     Ébresztő, reggeli higiéna, reggeli, indulás az iskolába (órarend szerint)                                                          

17.00 - ig érkezés az iskolából 

17.00 – 18.00 tanulás, csendes pihenő a szobán 

18.00 – 19.00 vacsora 

19.00 – 20.15 tanulás, kimenő, nevelési tevékenység 

20.15 – 21.30 szakküri tevékenység, szabad program 

21.30 – 22.00 készülődés az éjszakai pihenésre 

22.00 – 6.00   éjszakai pihenés 

                                                                                                                               



 

Nevelési intézkedések 

Nevelési intézkedések foganatositásánál  a Módszertani szabályzat értelmében járunk el 

(12/2010-R, 2010. június 4.) 

A tanulót részesíthejük: 

1. dicséretben, 

2. más pozitív értékelésben, 

3. figyelmeztetésben, 

4. megrovásban, 

5. feltételes kizárásban, 

6. kizárásban. 

A nevelő és az igazgatóhelyettes nevelési intézkedések 1-től a 4-ig pontig (bezárólag) 

alkalmazhatja, az igazgató az összes pontot. 

A nevelési intézkedésekről a nevelőtestület dönt a pedagógiai megbeszélésen. 

A feltételes kizárás és kizárás az igazgató hatáskörébe tartozik a nevelőtestület határozata 

alapján. 

7. Példás magaviseletért, a kötelezettségek példás teljesítésért, aktivitásért a tanuló 

dicséretben részesülhet, mégpedig: 

-     nevelőtanári dicséret 

      -    nevelőtanári dicséret az egész csoport előtt 

- dicséret a kollégium vezetőjétől 

- írásbeli dicséret a tanuló szüleinek címezve 

- tárgyi jutalom 

 

8. Ha a tanuló vét a házirend ellen, a vétség mértékétől függően a következőkben 

részesülhet: 

1. Irásbeli figyelmeztető a nevelőtanártól: 

- ha a tanulóra a nevelőtestület előtt panaszt tesz bármelyik nevelő,vagy a 

kollégium más alkalmazottja:               

- illettlen viselkedésért 

- ha a tanuló nem tart rendet és tisztaságot a szobájában 

- ha a kimenőről a tanuló késve érkezik meg a kollégiumba. 

2. Irásbeli megrovás a nevelőtanártól:    

- ha a tanulóra ismételten panaszt tesz a nevelőtestület bármelyik tagja, vagy a   



 kollégium más alkalmazottja: 

- többszöri illettlen viselkedésért 

- ha a tanuló többszöri figyelmeztetés ellenére sem tart rendet és tisztaságot a 

szobájába 

- ha a kimenőről a tanuló többször is késve érkezik meg a kollégiumba 

- ha a tanuló zavarja az éjszakai pihenőt, ha elhagyja a szobáját 22.00 óra után. 

9. Irásbeli megrovás az igazgatóhelyettestől:  

- ha a tanuló félrevezeti a nevelőtanárát – hazudik 

- ha engedély nélkül elhagyja a kollégiumot 

- ha a kollégiumban vagy annak közelében dohányzik 

- ismétlődő, durva viselkedésért 

- a kollégium berendezésének szándékos megrongálásáért 

- ha a tanuló ismételten zavarja az éjszakai pihenőt, ha ismételten elhagyja a 

szobáját 22.00 óra után. 

10. Feltételes kizárás a kollégiumból: 

- ha a tanuló saját és mások egészségét veszélyeztető tárgyat vagy anyagot hoz 

be a kollégiumba vagy kollégiumi rendezvényre 

- ha  alkoholt, kábitószert vagy más halucinogén anyagot fogyaszt, ill. magánál 

tart, vagy ittasan ill. kábítószer hatása alatt  érkezik a kollégiumba 

- lopásért 

- ha a tanuló fizikailag bántalmazza társait 

- zsarolásért 

- vandalizmusért 

- a biztonsági előírások megszegéséért 

- rasszista megnyilvánulásért 

- ha a tanuló ismételten, engedély nélkül elhagyja a kollégiumot 

- ha a tanuló a figyelmeztetések ellenére, újfent, zavarja az éjszakai pihenőt, ha 

22.00 óra után elhagyja a szobáját, ill. a folyosóját 

- ha a tanuló különösen durván vagy ismételten illetlenül viselkedik társaival és 

a kollégium dolgozóival szemben. 

             Az iskola igazgatója a feltételes kizárásról irásban értesiti a tanuló törvényes 

képviselőjét a feltételes kizárás tartamáról. Ha a tanuló ezen időszak alatt a házirend ellen 

nem vét a kizárástól az intézmény eltekint. 

 



11. Kizárás a kollégiumból: 

- ha a tanuló megszegi a feltételes kizárásban megfogalmazott feltételeket és 

elvárásokat a kollégiumból való kizárással büntethető. 

A tanulóval szemben hozott valamennyi nevelési intézkedést-kiskorú tanuló esetében – 

az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, nevelője írásban közöl a tanuló törvényes 

képviselőjével. A dicséretek, figyelmeztetések, ill. megrovások bekerülnek a tanuló 

személyi lapjába és a nevelési naplóba. 

A tanuló által elkövetett kihágást a kihágástól számitott 2 hónapon belül a nevelőtestület 

elbirálja, de legfeljebb egy éven belül. 

Amennyiben a tanuló durván megsérti a házirend szabályait, vét az alapvető emberi 

normák és szabadságjogok ellen, vagy tette bűncselekménynek minősül a kollégiumból 

való végleges kizárással büntethető, bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül. 

Ha a feltételes kizárás alatt a tanuló ismételte, durván vét a házirend ellen, megrovásban 

részesül vagy bármilyen kisebb kihágást követ el az iskola igazgatója a tanulót a 

kollégiumból való kizárással bünteti. 

 

Ha a tanuló a feltételes kizárás ideje alatt a házirend ellen nem vét a kizárástól az 

intézmény eltekint. Az iskola igazgatója a feltételes vagy végleges kizárásról írásban 

értesíti a tanuló törvényes képviselőjét. 

A tanulóval szemben egyidejűleg csak egy nevelési intézkedés hozható. 

A nevelési intézkedések bekerülnek a tanuló személyi lapjába és a nevelési naplóba. 

 

Ez a házirend 2019. szeptember 1-től érvényes. 

 

 

 

.......................................................                                         ..................................................... 

   Ing. Puzder Erzsébet                                                                        Ing. Matej Éva 

      igazgatóhelyettes            az iskola igazgatója



 


