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Bevezető 

 

 

A házirend a kollégium belső életét szabályozza. Hatályos a kollégium teljes területén, illetve a 

tanulói magatartás előírásai az intézményen kívül is. 

 

 

1. A KOLLÉGISTÁK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1.1. Jogaid 

 

1.1.1. Jogod van, hogy nyugodt és zavartalan körülmények között tanulhass. 

1.1.2. Jogod van véleményt mondani, javaslatot tenni, vagy kérdést intézni a kollégium 

tanáraihoz és dolgozóihoz, amelyre érdemi választ kell, hogy adjanak. 

1.1.3. Jogod van, hogy a kollégiumi szabályok változásairól, a jutalmazó és a fegyelmi eljárások 

eredményeiről értesülj. Tájékoztatást kaphatsz a személyedet és a tanulmányaidat érintő 

összes kérdésről, továbbá jogodban áll, hogy hozzájuss jogaid gyakorlásához szükséges 

információkhoz. 

1.1.4. Tanulmányi és egyéb problémáid megoldásához segítséget kérhetsz a kollégium tanáraitól 

és dolgozóitól. 

1.1.5. Jogod van igénybe venni a kollégium létesítményeit, eszközeit. 

1.1.6. Részt vehetsz a kollégiumi rendezvényeken. Ezekben szervező, közreműködő 

tevékenységet láthatsz el, és magad is kezdeményezhetsz hasonlókat. 

1.1.7. Választóként szavazhatsz a Kollégiumi Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) 

jelöltjeire, a választásokon jelöltként is indulhatsz. 

1.1.8. A Házirendben megfogalmazott jogaidat érvényre juttathatod, azok korlátozása esetén a 

DÖK-höz fordulhatsz segítségért.  

1.1.9. Családod anyagi helyzetétől függően, kérelmedre a törvények által biztosított 

kedvezményekben részesülhetsz. 

 

 

1.2. Kötelességeid 

 

1.2.1. Eleget kell tenned tanulmányi kötelezettségednek. 

1.2.2. Kötelességed a Házirend, és az emberi együttélés szabályainak betartása. 

1.2.3. Kötelességed a tisztelettudó magatartás, valamint tanáraid utasításainak legjobb tudásod 

szerinti betartása. 

1.2.4. Kötelességed figyelembe venni a kollégiumi hirdetményeket. 

1.2.5. Kötelességed a higiéniai követelményeknek eleget tenni. 

1.2.6. Kötelességed a nyugodt, zavartalan körülmények biztosítása és megtartása. 

1.2.7. Részt kell venned a kötelező és választott foglalkozásokon. 

1.2.8. Kötelességed óvni a kollégium létesítményeit, minden berendezését, felszerelését, és a 

meghibásodást, hiányt, rendellenességet azonnal jelezni az ügyeletes tanárnak. 

1.2.9. Óvnod kell saját és társaid testi épségét, egészségét. Haladéktalanul jelentened kell, ha 

bárki épségére nézve veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlelsz illetve azt 

– amennyiben állapotod engedi – hogy ha megsérültél, megbetegedtél. 

1.2.10. Kötelességed a kollégiumi térítési díj befizetése. Késedelem esetén a kollégiumi 

juttatásokat megvonhatjuk.  
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1.2.11. Kötelességed minden a személyi adataidban történő változást 30 napon belül bejelenteni 

a csoportvezető tanárodnak, vagy a kollégium vezetőjének. 

1.2.12. Kötelességed az órarendedben, napi elfoglaltságaidban való változást (edzés, 

korrepetálás, szakkör időpontjai stb.) bejelenteni a csoportvezető tanárodnak, 

kollégiumvezetőnek.  

1.2.13. Ha krónikus betegségben szenvedsz, vagy tartós gyógyszeres kezelés alatt állsz, azt 

jelentsd be csoportvezető tanárodnak. 

1.2.14. Kötelességed a beléptető rendszer szabályos használata. 

 

2. NAPIREND 

 

2.1. Ébresztő 

 

2.1.1. Legkésőbb 6.30-ig fel kell kelned, majd a szobádban rendet kell raknod, be kell ágyaznod. 

2.1.2. Az épületet 7.20-ig el kell hagynod, a szobád kulcsát a portán le kell adnod. 

2.1.3. Ha valamilyen okból vagy betegség miatt nem mész iskolába, azt előző nap este, de 

legkésőbb aznap reggel 7.00-ig az ügyeletes tanárnak jelentsd! 

 

2.2. Délelőtt 

 

2.2.1. Ha bármilyen okból vissza kell jönnöd a kollégiumba, annak célját jelentened kell a 

portásnak. 

2.2.2. Betegség esetén – hazautazásig – a szobában kell maradnod, távozásodat a portán 

jelentened kell. 

 

2.3. Kollégiumi tanóra (szilencium) 
 

2.3.1. 16.00-ig elő kell készítened a tanuláshoz szükséges eszközöket, tananyagot, információt. 

2.3.2. A szilencium mindenki számára kötelező, távolmaradás csak engedéllyel lehetséges. 

Hiányzásodat 8 napon belül igazolnod kell megfelelő orvosi, tanári, szülői vagy edzői 

igazolással, különben a hiányzásod automatikusan igazolatlannak minősül 

2.3.3. A szilencium idején a tanulószobában, vagy a csoportvezető tanár döntése alapján a saját 

szobádban, az asztalodnál ülve a tananyaggal, vagy a tanulmányokhoz kapcsolódó 

tevékenységgel kell foglalkoznod. 

2.3.4. A szilencium alatt csendben kell lenned, diáktársaidat nem zavarhatod. 

2.3.5. Étkezni a szilencium alatt nem szabad. 

2.3.6. A mobil telefonodat és minden más szórakoztató-elektronikai, és elektronikus 

kommunikációs eszközödet a szilencium alatt kikapcsolt állapotban kell tartanod. Ha 

feladataidhoz, tanulmányaidhoz szükséged van ezekre az eszközökre, akkor az ügyeletes 

tanártól engedélyt kell kérned. 

2.3.7. A foglalkozások idején a szobád ajtaja legyen nyitva. A szobádat csak tanári engedéllyel 

hagyhatod el, ajtaját csak engedéllyel csukhatod be.  

 

2.4. Szabadidő 

 

2.4.1. A tanév ideje alatt a kimenőd 18.45-től 21.00 óráig tart, kivéve a kötelező, illetve 

kötelezően választott foglalkozásokat, amelyen részt kell venned. 
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2.4.2. A szabadidő meghosszabbítását a nevelőtanár engedélyezheti. Ha valamilyen rendszeres 

programra jársz, akkor annak időbeosztását, változását be kell jelentened a csoportvezető 

tanárnak. 

2.4.3. Ha a foglalkozás idején, vagy a takarodón túlnyúló hivatalos rendezvényre készülsz, (pl. 

színház) azt legkésőbb aznap a foglalkozás kezdetéig jelezned kell az ügyeletes tanárnak. 

2.4.4. Iskolai rendezvényen való részvételre (pl. Gólyabál, Szalagavató, iskolai szervezésű 

zenés estek, stb.) egy nappal előbb 21 óráig - minden alkalommal személyesen - kell 

jelentkezni az I. emeleti tanáriban. 

 

2.5. Takarodó 

 

2.5.1. 21 óráig be kell érkezned a Kollégiumba, és fel kell menned a szobádba. 

2.5.2. Este 21.30-ig ágyazz meg, és 22:00-ig tisztálkodj! 

2.5.3. 21.30-tól 22 óráig a saját szobádban kell tartózkodnod (kivéve fürdés és WC használat), 

ahol még tanulhatsz, vagy csendben beszélgethetsz. 21:30-tól a konyha sem használható! 

2.5.4. 22 órakor le kell feküdnöd aludni. 

2.5.5. Ha szükséged van még takarodó utáni tanulásra, tanári engedéllyel 23 óráig a 

tanulószobában csendben tanulhatsz. Az ügyeletes tanártól 21 óráig kell engedélyt kérned 

a tanulásra. 

 

2.6. Érkezés és távozás 

 

2.6.1. Vasárnap 14 és 21 óra között kell beérkezned. Indokolt esetben később is bejöhetsz, de 

azt előre be kell jelentened. 

2.6.2. Ha rendszeresen hétfőn reggel érkezel, akkor erről szülői igazolást kell hoznod. Ha 

kivételesen érkezel hétfő reggel, akkor a szüleid vasárnap telefonon értesítsék a 

kollégiumot. 

2.6.3. A hét utolsó tanítási napján 18 óráig kell távoznod a kollégiumból. 

2.6.4. Ha hét közben bármilyen okból nem alszol a kollégiumban, azt köteles vagy az ügyeletes 

tanárnak bejelenteni, és előzetesen írásos szülői engedélyt is hoznod kell. Az utólagos 

igazolás is elfogadható, amennyiben a szülő - az alkalmat megelőzően - az ügyeletes 

tanárral egyeztetett. 

2.6.5. Hétvégén, tanítási szünet alkalmával minden személyes holmidat el kell zárnod. 

2.6.6. A végzős tanulók (12. 13. és 14. évfolyam) kollégiumi tagsága az írásbeli érettségi hetéig 

tart, ekkor ki kell költözniük A portán le kell adni az ágynemű huzatot, a plédet, a szoba 

és a hűtőszekrény kulcsát. 

2.6.7. A nyári szünet idejére, vagyis legkésőbb az utolsó tanítási napon minden felszerelésedet 

haza kell vinned, és távozásig anyagi tartozásaiddal el kell számolnod (pléd, ágynemű, 

hűtőkulcs, szobakulcs, stb.) a gondnoknak, illetve az iskola gazdasági hivatalának. 

 

2.7. Időbeosztás 

 

Hétfő – csütörtök 

 06.20 stúdió ébresztő 

 06.30 tanári ébresztő 

 06.30 – 07.20 tisztálkodás, szobarend 

 07.20-ig iskolába indulás 

 15.45-ig kimenő 

 15.45 – 16.00 felkészülés a tanulásra 
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 16.00 – 16.50 első tanóra (szilencium) 

 16.50 – 17.00 szünet 

  17.00 – 17.40 második tanóra (szilencium) 

 17.40 – 18.00 szünet 

 18.00 – 18.45 harmadik tanóra (szilencium) 

 18.45 – 21.00 vacsora, csoport- és szabadidős foglalkozások 

 21.00 – 22.00 tisztálkodás, felkészülés a takarodóra 

 21.30-tól létszámellenőrzés 

 22.00 takarodó, központi villanyoltás 

 22.00 – 23.00 esti szilencium lehetősége 

 

Péntek 

 18.00 -ig kimenő, hazautazás 

Vasárnap 

 14.00-21.00 szabad program 

 21.00 – 21.30 tisztálkodás, felkészülés a takarodóra 

 22.00  takarodó, központi villanyoltás 

 

 

3. HELYISÉGEK RENDJE 

 

3.1. A tanuló szobája 

 

3.1.1. Év elején a kijelölt szobába kell beköltöznöd, személyes holmidat szekrényekbe, 

fiókokba kell raknod.  

3.1.2. Szobacsere csak a csoportvezető tanár hozzájárulásával lehetséges. 

3.1.3. A szoba bútorait, tárgyait rendeltetésszerűen használd! 

3.1.4. A falakat dekorálni, a szobát átrendezni nem szabad! 

3.1.5. Nagy értékű tárgyat, ékszereket, sok pénzt ne hozz, és ne tarts magadnál! Ha mégis, 

akkor a kollégiumvezetői irodában add le, ahol páncélszekrénybe zárva megőrzik azt. 

3.1.6. A szobákat délelőtt kitakarítják, egyébként a tisztaságról, a rendről neked kell 

gondoskodnod. 

3.1.7. Reggel, az iskolába indulás előtt saját holmidat pakold el a szekrénybe, és zárd el. Az 

ágyneműtartóba az ágyneműdet rakd el! 

3.1.8. A kollégiumba hétvégén, tanítási szünetekben vendégek jöhetnek (erre a faliújságon 

külön felhívják a figyelmedet). Ekkor a személyes holmidat el kell zárnod. 

3.1.9. Étkezni lehetőség szerint a konyhában kell. Az étkezés befejezésekor az ételmaradékot, 

szemetet takarítsd el, a romlandó élelmiszert becsomagolva tedd a hűtőszekrénybe, az 

edényeket a konyhában mosogasd el, és a tűzhelyt áramtalanítsd! 

3.1.10. A szobákban tilos állatot tartani! 

3.1.11. Köteles vagy ágyneműt és ágyneműhuzatot, lepedőt használni, ágyneműcsere 

alkalmával lehúzni a régit, felhúzni az újat. Az ágyadat a matracok védelme érdekében 

a beköltözéskor kapott pléddel mindig letakarva kell tartanod. 

3.1.12. Szabadidőben az előtérben fogadhatsz vendéget. A vendéget a portán és az ügyeletes 

tanárnak be kell jelenteni. A szobába csak a szüleid és a közvetlen hozzátartozóid 

mehetnek fel. A vendégek a kollégium fogadóterében 21 óráig tartózkodhatnak.  

3.1.13. Szabadidőben a szobádban is fogadhatod kollégista diáktársaidat, ügyelve arra, hogy 

szobatársaidat ne zavard a tevékenységükben. 
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3.1.14. A lányok és a fiúk egymás szobájában, folyosóján csak tanári engedéllyel 

tartózkodhatnak. 

3.1.15. A szobád kulcsát vasárnap délután a beérkezésedkor veheted fel, majd minden 

alkalommal, amikor a kollégiumból elmész, a kulcsot a portán add le! Hétvégén a 

szobákat zárva tartjuk, egyéb időszakban, ha valaki van a szobában, az ajtót tilos 

bezárni! 

 

3.2. Tanári szoba, iroda 

 

3.2.1. A tanári szobába csak úgy mehetsz be, ha a tanár bent tartózkodik, vagy tőle erre 

engedélyt kaptál. 

 

 

3.3. Folyosók 

 

3.3.1. A folyosókon futkosni, a korláton ülni és csúszkálni tilos! 

3.3.2. A DÖK jogosult saját hirdetőtábláján kollektív ügyeket szolgáló felhívásokat közzétenni. 

 

3.4. Nagyklub 

 

3.4.1. Ez a helyiség szilenciumok alatt csak csoportfoglalkozásokra használható. 

3.4.2. A szabadidődben használhatod; televíziózhatsz, asztaliteniszezhetsz, biliárdozhatsz, 

asztali focizhatsz, alkalmanként videózhatsz. A programok után rendet kell raknod. 

3.4.3. Program szervezésére engedélyt kell kérned. 

 

3.5. Stúdió, konditerem, számítógépterem 
 

3.5.1. A stúdió, a konditerem és a számítógépterem saját külön rend szerint működik, mely az 

adott helyiség ajtaján van kifüggesztve. 

 

 

4. ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK 
 

4.1.1. Jogod van ahhoz, hogy biztonságban és egészséges környezetben élj a kollégiumi 

tagsági jogviszonyod ideje alatt.  
 

4.1.2. Kötelességed óvni a kollégium létesítményeit, minden berendezését, felszerelését, és a 

meghibásodást, hiányt, rendellenességet azonnal jelezni az ügyeletes tanárnak. 

4.1.3. Óvnod kell saját és társaid testi épségét, egészségét. Haladéktalanul jelentened kell, ha 

bárki épségére nézve veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlelsz illetve 

azt – amennyiben állapotod engedi – hogy ha megsérültél, megbetegedtél. 

4.1.4. Köteles vagy részt venni a tanév elején megtartásra kerülő munkavédelmi-és tűzvédelmi 

oktatáson. 

4.1.5. A kollégium épületében tűzveszélyes anyagot tárolni, és tűzveszélyes tevékenységet 

folytatni szigorúan tilos. 

4.1.6. Tilos alkoholt a kollégiumba behozni, tárolni és a kollégiumban vagy kollégiumi 

rendezvény előtt-alatt szeszesitalt fogyasztani. Alkoholos befolyásoltság gyanúja esetén 

a nevelőtanárod jogosult alkoholszint vizsgálatot végezni, szükség szerint intézkedni. 

4.1.7. Tilos kábítószerrel vagy kábítószer hatású egyéb pszichotróp anyaggal való bármiféle 

tudatos kapcsolat (pl. annak birtoklása, továbbadása, árusítása, vagy fogyasztása), 
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dohánytermék intézmény területére behozása, fogyasztása, terjesztése; (dohánytermék 

fogalma lásd.: ESZI Szervezeti és Működési Szabályzat 10. sz. Melléklete), 

4.1.8. Tilos az ablakból, erkélyről kikiabálni, ki- és bemászni, locsolni, tárgyakat kidobni! 

4.1.9. Tilos a kollégium épületében és bejáratánál dohányozni, alkoholt fogyasztani, ill. 

kábítószert és. kábító hatású egyéb pszichotróp anyagot használni, továbbá tilos a 

kollégium épületébe dohányterméket, alkoholt, kábítószert, kábító hatású egyéb 

pszichotróp anyagot bevinni, használni, terjeszteni, továbbá ezek hatása alatt a 

kollégiumban megjelenni! 

4.1.10. Tilos a kollégiumba asztali számítógépet, televíziót, videó és DVD berendezést hozni! 

4.1.11. Különösen súlyos megítélés alá eső cselekedetek elkövetése az igazgatói fegyelmező 

intézkedések valamely fokozatát, vagy a Fegyelmi Szabályzat alapján a fegyelmi eljárás 

megindítását vonja maga után.  

 
 

5. KOLLÉGIMON KÍVÜL ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS SZABÁLYAI 
 

5.1.1. A kollégiumi jogviszonyod fennállása alatt a város területén másokat megbotránkoztató 

módon nem viselkedhetsz. Az erkölcsi normákat be kell tartanod. 

5.1.2. Városi, kollégiumi rendezvényen az alkalomnak megfelelő öltözetben kell megjelenned. 

5.1.3. Baleset, sérülés, károkozás esetén köteles vagy a kollégiumi ügyeletes tanárt értesíteni. 

Rendőri intézkedés esetén a 18 éven aluli kollégista kérjen segítséget a kollégiumtól. 

5.1.4. A kollégiumon kívül elvárt magatartási szabályok megsértése különösen súlyos fegyelmi 

vétségnek minősül, ezért fegyelmi eljárásra kerülhet sor veled szemben. 

 

6. DIÁKÖNKORMÁNYZAT LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 
 

6.1. A diákönkormányzat céljai: 

 

6.1.1. az ESZI Kollégiumban tanuló diákok számára tartalmas, élményekben gazdag diákévek 

biztosítása, 

6.1.2. a diákok részére állampolgári technikákat elsajátító és egyéb képzések szervezése, 

6.1.3. öntevékeny diákkörök munkájának segítése, támogatása, 

6.1.4. érdekképviselet, 

6.1.5. kapcsolattartás más diákönkormányzatokkal, hazai és külföldi testvérkapcsolatok 

ápolása, 

6.1.6. pályázatokon való részvétellel az anyagi lehetőségek bővítése, 

6.1.7. kollégiumi újság, kollégiumi tévé és kollégiumi rádió működtetése. 

 

6.1.8. A diákönkormányzat szervezeti felépítése: 

Tagság 

Diákvezetőség 
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6.3. Tagság 

 

6.3.1. A diákönkormányzat tagjai: 

A diákönkormányzatnak tagja lehet az, aki az ESZI Kollégium jog szerinti tanulója. A 

diákönkormányzat minden szervébe és minden tisztségére választó és választható a 

diákönkormányzat minden tagja. 

 

6.3.2. A tagok joga: 

6.3.2.1. csoportonként 2 fő tagot választani a diákvezetőségbe, 

6.3.2.2. kezdeményezni a diákönkormányzat bármely szervének összehívását  a tagság 

legalább 20%-a ,vagy legalább 40 diák 

6.3.2.3. érdemi tájékoztatást kapni a diákönkormányzat bármely szervétől, a tagot vagy a 

diákönkormányzatot érintő bármely kérdésben, 

6.3.2.4. javaslatot tenni a diákönkormányzatot érintő bármely kérdésben, 

6.3.2.5. problémái megoldásához a diákönkormányzat segítségét kérni, 

6.3.2.6. részesülni a diákönkormányzat által nyújtott kedvezményekben. 

 

6.3.3. A tagok kötelessége: 

6.3.3.1. figyelemmel kísérni a diákönkormányzat tevékenységét, 

6.3.3.2. vállalt feladataikat teljesíteni, azokról beszámolni. 

 

6.4. A diákvezetőség 

 

6.4.1. A diákvezetőségbe csoportok két fő tagot választanak. 

 

6.4.2. A tagok joga: 

6.4.2.1. megválasztani a DÖK elnökét és tisztségviselőit 

6.4.2.2. érdemi tájékoztatást kapni a tagot vagy a diákönkormányzatot érintő kérdésben, 

6.4.2.3. javaslatot tenni a diákönkormányzatot érintő bármely kérdésben, 

 

6.4.3. A tagok kötelessége: 

6.4.3.1. részt venni a diákvezetőség munkájában 

6.4.3.2. vállalt feladataikat teljesíteni, azokról beszámolni. 

 

6.4.4. A diákvezetőség működése: 

A diákvezetőség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Az ülések összehívásáért a 

diákvezetőség elnöke a felelős. A diákvezetőség döntéseit egyszerű szótöbbséggel és nyílt 

szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, üléseiről emlékeztetőt 

kell készíteni. 

 

6.4.5. A diákvezetőség hatáskörébe tartozik: 

6.4.5.1. a kollégiumi gyűlés összehívásának kezdeményezése, 

6.4.5.2. a kollégiumi gyűlés határozatainak végrehajtása, 

6.4.5.3. a kollégiumi gyűlések közötti döntés minden, a diákokat és a diákönkormányzatot 

érintő kérdésben, 

6.4.5.4. döntés - a költségvetés-tervezet és a munkaterv szellemében - a rendelkezésre álló 

pénzeszközök közvetlen felhasználásáról. 
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6.4.6. A diákönkormányzat vezetője az elnök: 

6.4.6.1. A diákvezetőség, tagjai közül megválasztja az elnököt. 

6.4.6.2. A diákvezetőség elnöke jogosult a diákönkormányzat képviseletére, a törvények és 

jogszabályok adta jogosítványok gyakorlására: 

részvétel az kollégiumi tantestület üléseinek meghatározott napirendi pontjain, 

kapcsolatot tarthat más diákönkormányzatokkal és szervezetekkel, 

az elnök vezeti a kollégiumi gyűlést és a vezetőség üléseit. 

 

6.4.7. A diákmozgalmat segítő oktató: 

6.4.7.1. A diákönkormányzat munkája segítésére diákmozgalmat segítő oktatót kérhet fel 

legalább egy tanévre a kollégiumvezető egyetértésével, 

6.4.7.2. A diákmozgalmat segítő oktató javaslattevő joggal jogosult részt venni minden 

fórumon. 

6.4.7.3. A diákmozgalmat segítő oktató legfontosabb feladata, hogy tartsa a kapcsolatot a 

diákönkormányzat és a kollégium nevelőtestülete között. 
 

 

 

7. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

7.1. A jutalmazás formái 
 

A jutalmazás formája és rendje megegyezik az iskolai házirendben foglaltakkal. 
 

7.2. A fegyelmezés szabályai 
 

A házirend megsértése fegyelmező, vagy fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után. 
 

7.3. Fegyelmi vétségek 

7.3.1. Fegyelmi vétségnek minősül a Kollégiumi Házirendben megállapított viselkedési és 

magatartási normák, kötelezettségek, valamint a napirend megsértése. 

7.3.2. Azokat a tanulókat, akik fegyelmi vétséget követnek el, figyelmeztetésben, intésben, 

illetőleg fegyelmi büntetésben kell részesíteni. 

 

7.4. Igazolatlan hiányzás, késés 

7.4.1. Azt a tanulót, aki a Kollégiumi Házirendben meghatározott foglalkozásokról 

igazolatlanul hiányzik, és hiányzása a 3 órát eléri, vagy a napirendet sorozatosan, 

visszatérően megsérti, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

7.4.2. Aki a kollégiumi foglalkozásokról rendszeresen, visszatérően elkésik, minden 10 percet 

meghaladó, az órakezdet utáni érkezése igazolatlannak számít. 

7.4.3. Az összefüggő szakmai gyakorlat idején, vagy az iskolai rendezvények alkalmával 

módosított napirend megsértőire is a fenti bekezdésekben foglaltak az irányadók. 

 

7.5. Súlyosabb vétségek 

7.5.1. A kollégiumban súlyosabb vétségnek minősül: 

7.5.1.1. a társadalmi és közösségi normák megsértése; 
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7.5.1.2. a tanulók megalázására irányuló, egészséget, vagy testi és lelki épséget 

veszélyeztető tevékenység és cselekmény; 

7.5.1.3. a felnőttekkel szemben tanúsított tiszteletlen, sértő viselkedés; 

7.5.1.4. a rendszeres – 20 órát meghaladó – igazolatlan hiányzás; 

7.5.1.5. a lopás, vagy lopási kísérlet; 

7.5.1.6. a szándékos, vagy gondatlanságból származó anyagi károkozás; 

7.5.1.7. az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a drogfogyasztás, a tiltott szerencsejáték; 

7.5.1.8. a tanulók közötti szexuális kapcsolatok; 

 

7.5.2. A súlyosabb fegyelmi vétségek elkövetése esetén fegyelmi eljárás indítható a 7.8. 

fejezetben leírtak szerint. 

 

7.6. Fegyelmező intézkedések 

7.6.1. Azokban a fegyelmi vétségekben, amikor a tanuló kötelezettségeit szándékosan, vagy 

gondatlanságból megszegi, de a fegyelemsértés olyan fokú, hogy ellene fegyelmi eljárás 

nem indul, fegyelmező intézkedéseket kell hozni. 

Mégpedig: 

- Szóbeli figyelmeztetés 

Adhatja a kollégium valamennyi oktatója. 

- Nevelőtanári vagy csoportvezető tanári figyelmeztetés 

Adhatja az ügyeletes tanár, ill. a csoportvezető tanár. 

- Nevelőtanári vagy csoportvezető tanári intés 

- A csoportvezető tanár ezzel együtt megvonhatja a kedvezményeket is. 

- Kollégiumvezetői figyelmeztetés 

- Kollégiumvezetői megrovás 
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7.6.2. Az igazolatlan hiányzások büntetései: 

 

1-3 óra - csoportvezető tanári figyelmeztetés; 

4-8 óra - csoportvezető tanári intés; 

9-12 óra - kollégium vezetői figyelmeztetés; 

13-19 óra - kollégium vezetői megrovás; 

20-29 óra - fegyelmi eljárást kell kezdeményezni; 

30 óra, vagy több - fegyelmi eljárás nélkül a kollégiumi jogviszony megszűnését jelenti. 

 

7.7. Fegyelmi büntetések 

7.7.1. Amennyiben a tanuló vétsége a 7.5.2 bekezdésben foglaltakat túllépi, annak elbírálása a 

kollégium vezetőjének hatáskörébe tartozik. 

7.7.2. A kollégiumvezető dönt arról, hogy saját hatáskörében intézkedik-e, vagy a konkrét ügyet 

a Kollégiumi Fegyelmi bizottság hatáskörébe utalja. 

7.7.3. A kollégiumvezető által kiszabható fegyelmi büntetések: 

megrovás; 

szigorú megrovás; 

tanulói juttatások egyszeri csökkentése; 

tanulói juttatások megvonása; 

7.7.4. A Kollégiumi Fegyelmi Bizottság által kiszabható fegyelmi büntetések: 

- tantestületi megrovás; 

- tanulói juttatások csökkentése, vagy megvonása legfeljebb 12 hónapra; 

- kizárás, kitiltás a Kollégiumból; 

7.7.5. Az utóbbi két esetben a fegyelmi büntetések végrehajtása felfüggeszthető. 

7.7.6. Ha a tanuló szándékosan, vagy gondatlanságból anyagi kárt okoz, akkor a 8. pontban 

leírtak szerint kell eljárni. 

 

7.8. Fegyelmi eljárás 

A kollégiumban történt fegyelemsértések miatt lefolytatott eljárásokban a hatályos törvényekben 

leírtak szerint kell eljárni. 
 

 

8. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 

A kollégium berendezési tárgyaiért a szülő/gondviselő anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan 

vagy szándékos károkozás esetén az okozott anyagi kárt meg kell térítenie. Egyébként a 

szándékos károkozás különösen súlyos fegyelmi vétség, fegyelmi felelősségre vonásra is sor 

kerül. 

 
 

9. A KOLLÉGIMI FELVÉTEL RENDJE 
 

9.1. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, amelyet minden tanulónak minden évben írásban 

kell kezdeményezni.  

9.2. A kollégiumban lakó tanulók május 31-ig tudnak jelentkezni a következő tanévre. Az 

újrafelvételről a kollégiumi nevelőtestület javaslata alapján az iskola igazgatója dönt. 
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9.3. A felvétel feltétele, hogy a tanuló és törvényes képviselője a Házirendet elfogadja, az 

abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekintse. 

9.4. A felvételi kérelem elbírálásáról a szülő írásbeli értesítést kap. 

9.5. Ha a tanuló  tanév közben valamilyen okból a kollégiumból végleg kiköltözik, azt 15 

nappal korábban a szülőnek írásban be kell jelenteni (5. sz. melléklet). 

 

10. TÉRÍTÉSI DÍJ 
 

10.1. Intézményünkben iskolai konyha és étterem működik, melyet a fenntartóval kötött 

vállalkozási szerződés alapján üzemelteti a vállalkozó. Az étkezési díjat – az étkezési 

nyersanyagnorma alapulvételével – jogszabályok alapján állapítja meg az intézmény. 

10.2. Reggelizni 7.00 és 8.30 óra között,  ebédelni 11.20 és 14.20 óra között az ESZI iskolai 

étteremben lehet.  

10.3. A vacsorát egy helyi vállalkozó szállítja minden délután a kollégiumba, a tanulók az 1. és 

3. emeleti tanáriban vehetik át az ügyeletes nevelőtanártól.  

10.4. Az étkezési térítési díj befizetéséhez kötődő, a törvényi rendelkezésekben meghatározott 

kedvezményekről és árakról minden év június 15-ig kapnak a szülők tájékoztatást.  

10.5. A kedvezmények igénybevételére jogosító dokumentumokat minden év augusztus 8-ig 

kell eljuttatni az iskola gazdasági csoportjához. 

10.6. A térítési díjat minden hónap 12. napjáig előre fizeti meg a szolgáltatást igénybe vevő. A 

befizetés módja banki átutalás (csoportos díjbeszedés) vagy készpénzes befizetés. 

 

 

11. ZÁRADÉK 

 

11.1. A házirend hatálya: 

11.1.1. A házirend előírásait be kell tartania a kollégium tanulóinak, a tanulók szüleinek, az 

iskola oktatóinak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra a kollégiumi és 

kollégiumon kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra 

vonatkoznak, melyeket a kollégium pedagógiai programja alapján a kollégium szervez.  

11.1.2. A házirend a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

11.2. A házirend módosításának szabályai:  

A házirend felülvizsgálható, módosítható ha jogszabály ezt előírja, vagy az aláíró felek által 

képviselt közösség tagjainak legalább 30 %-a ezt írásban kéri. Ha módosító indítvány érkezik, 

annak elfogadásához be kell szerezni a kollégiumi diákönkormányzat, illetve a szülői szervezet 

egyetértését. Az iskola igazgatója a javaslatok figyelembevételével elkészíti a tervezetet, melyet 

egyeztet a nevelőtestülettel, elfogadása után beszerzi a szülői szervezet és a DÖK véleményét. A 

módosított házirend az igazgató jóváhagyásával lép hatályba. 

 

11.3. A házirend nyilvánosságra hozatala: 

Az elfogadott házirendet az ESZI honlapján nyilvánosságra kell hozni. Egy példányát a tanári 

szobában a tanulók számára elérhető módon kell elhelyezni. 
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A házirendet elfogadta és jóváhagyta az intézmény oktatói testülete: 

 

Paks, 2020. augusztus 31. 

 

……………………………………..   ……………………………………… 

      kollégiumvezető              igazgató 

 

 

A házirendben foglaltakat megtárgyalta és jóváhagyásra elfogadta: az Energetikai Technikum 

és Kollégium Kollégiumi Diákönkormányzata: 

 

Paks, 2020. szeptember 16. 

 

 

…………………………………………. 

a kollégiumi diákönkormányzat elnöke 
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1.sz. melléklet 

ENERGETIKAI  TECHNIKUM  ÉS  KOLLÉGIUM 

7030  P A K S,   Gagarin utca 3. 

  75/ 511-171    

www.eszi.hu        E-mail: eszi.kollegium@gmail.com 

 

A KOLLÉGIUMI FELVÉTEL SZEMPONTJAI 

 

 

 

1. Intézményünk a tulajdonos és a fenntartó akaratából az Energetikai Technikum és 

Kollégium 9-14. évfolyamos, nem Pakson lakó tanulóinak elhelyezésére szolgál. 

 

2. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, amelyet minden tanulónak minden évben írásban 

kell kezdeményezni. 

 

3. A leendő 9. évfolyamos tanulóknak a júniusi iskolai beiratkozáson kell a kollégiumi 

jelentkezési lapot beadni.  

 

4. A kollégiumban lakó tanulók május 31-ig tudnak jelentkezni a következő tanévre. Az 

újrafelvételről a kollégiumi nevelőtestület javaslata alapján az iskola igazgatója dönt. 

 

5. A felvétel feltétele, hogy a tanuló és törvényes képviselője a Házirendet elfogadja, az 

abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekintse. 

 

6. Amennyiben intézményünkben szabad férőhely van, rendkívüli esetekben, korlátozott 

számban a paksi székhelyű középiskolákban tanuló, délelőtti képzésben résztvevő 9-13. 

évfolyamos, nem Pakson lakó tanulóinak is biztosítunk elhelyezést. 

 

7. Azok a tanulók, akik Pakson laknak, ám a fenti feltételeknek ettől eltekintve megfelelnek, 

és szociális okok miatt kollégiumi elhelyezésre szorulnak, egyedi elbírálás alapján 

intézményünkbe költözhetnek. 

 

8. Annak a tanulónak, aki az előző tanévben a Házirendet megsértette, vagy érvényes 

fegyelmi büntetése van, kollégiumi felvételi kérvénye elutasítható. 

 

9. A felvételi kérelem elbírálásáról a szülő július 10-ig írásbeli értesítést kap. 

 

10. A leendő kilencedikesek felvételének eldöntésekor a szociális helyzetet, a bejárás 

megoldhatóságát és a felvételi pontszámot is figyelembe vesszük.  
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2. sz. melléklet 

ENERGETIKAI  TECHNIKUM  ÉS  KOLLÉGIUM 

7030  P A K S,   Gagarin utca 3. 

  75/ 511-171        

www.eszi.hu        E-mail: eszi.kollegium@gmail.com 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, a(z) ……..  csoport  tanulója aláírásommal  igazolom, hogy kollégiumunk házirendjét  

megismertem, betartom és társaimmal betartatom.   

 

1.   17.   

2.   18.   

3.   19.   

4.   20.   

5.   21.   

6.   22.   

7.   23.   

8.   24.   

9.   25.   

10.   26.   

11.   27.   

12.   28.   

13.   29.   

14.   30.   

15.   31.   

16.   32.   

 

Paks, 20………………… 
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3. sz. melléklet 

ENERGETIKAI  TECHNIKUM  ÉS  KOLLÉGIUM 

7030  P A K S,   Gagarin utca 3. 

  75/ 511-171        

www.eszi.hu        E-mail: eszi.kollegium@gmail.com 

 

NYILATKOZAT 

a kollégiumban lakó tanulók részére 

 

 

 

Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy a     /     -as tanévben a kollégiumi 

elhelyezést 

• igénybe szeretném venni 

• nem kívánom igénybe venni       (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

 

Név:                     

Oktatási azonosító szám:  

Születési hely, idő:            

 

Lakcím:             

 

E-mail:         

 

Iskola:        Osztály:    

 

 

 

           

               tanuló aláírása 

 

 

 

 

Leadási határidő: május 31. 14 óra 

 

 

 

 

FÉRŐHELY HIÁNY MIATT ELUTASÍTVA                                                  FELVÉVE 

 

Paks, 20..………………                           P.H.                   ……………………………… 

                                                                                         kollégiumvezető 

http://www.eszi.hu/
mailto:eszi.kollegium@gmail.com


Energetikai Technikum és Kollégium Felülvizsgálva: 2020. augusztus 

Kollégiumi Házirend 

 

Kötelező felülvizsgálat időpontja: 

folyamatosan 

 

18 

4. sz. melléklet 

ENERGETIKAI  TECHNIKUM  ÉS  KOLLÉGIUM 
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JELENTKEZÉSI LAP 

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE 

 

Név:                       

e-mail cím:             

Születési helye:                 év, hó, nap:                   

Apja (gondviselője) neve:           

Anyja leánykori neve:            

Lakcím:               

Szülő e-mail címe:            

Iskola neve: ___________________________________Osztály:     

A jelentkezés indoklása:          

              

 
 
Kelt:              
            szülő aláírása 
 
 
 

A KOLLÉGIUM TÖLTI KI ! 
 
Beérkezett:     P.H.     Átvettem:            
           kollégiumvezető aláírása 
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5. sz. melléklet   
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KOLLÉGIUMI 

KIJELENTKEZÉSI LAP 

 

 

 

Név:                

Oktatási azonosító szám:  

Születési helye:                   év, hó, nap:                

Anyja leánykori neve:            

Lakcíme:               

Iskola neve:          Osztály:       

A kijelentkezés indoklása:           

              

              

              

              

 

 

Kelt              

                szülő aláírása 

 

A KOLLÉGIUM TÖLTI KI ! 

 

Beérkezett:      -án P.H.  Átvettem és a létszámból töröltem   

       

             

                 kollégiumvezető 

http://www.eszi.hu/
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