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I. Bevezető rendelkezések 
 

A kollégium Házirendje intézményi belső jogi forrás és szabályozási rendszer. Hatályos az 

intézmény teljes területén, illetve a tanulói magatartás előírásai tekintetében a kollégiumi 

lakhatás ideje alatt az intézményen kívül. is. A Házirend elsősorban a kollégistákra fogalmaz 

meg előírásokat, de a nevelőtanárokra és a kollégiumban dolgozókra is. 

A kollégium a különböző környezetből érkező, különböző iskolatípusban tanuló diákok 

elhelyezését biztosítva otthon- és családpótló szerepet tölt be. Az együttélést összehangolva 

segíti a tanulók személyiségfejlődését, életre felkészítését, hátrányaik leküzdését. 

Jelen módosítást az érvényben levő jogszabályok figyelembe vételével készítettük el. 

A házirend a kihirdetés napján lép életbe és módosításáig illetve visszavonásáig érvényes. 

Jelen házirend a DÖK véleményezésével és a nevelőtestületi elfogadást követően lép hatályba, 

a megelőző házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti. 

Jelen házirend személyi hatálya kiterjed minden tanulóra, dolgozóra, aki a kollégiummal 

tanulói, munkajogi jogviszonyban áll. 

 

II. Alapadatok 
 

 

Az intézmény neve: 

Jellege: 

Az intézmény címe: 

Telefon és fax: 

Telefon: 

Mobil:  

E-mail: 

Fenntartó és működtető: 

Címe: 

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 

Önálló középiskolai kollégium 

9023 Győr, Szigethy Attila u. 65-67. 

96/415-925 

96/507-702 

0620/5296079;   

kzsleanykoleszgyor@gmail.hu 

Győri Tankerületi Központ 

9022 Győr, Liszt Ferenc út 17. 

 

Általában győri középiskola tanulói alkotják kollégiumi közösségünket. 

Maximális férőhelyünk: 240 fő (60 db 4 ágyas szoba) 
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A dokumentum legitimációja, nyilvánossága 

A győri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium a jelen Házirendjét, a nevelőtestület, a 

kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadta el. A Házirend 

nyilvános dokumentum. 

Nkt. 25.§ (4) m, R. 82. § Nyilvánosságát az intézmény a honlapra való kihelyezéssel biztosítja 

(www.kzsleanykolesz.hu), továbbá az intézmény könyvtárában a nyitvatartási idő alatt, 

nyomtatott formában. 

A győri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban a jelen dokumentum elfogadásakor 

nem működik szülői szervezet, ennek ellenére minden felmerülő szülői igény esetén 

biztosítjuk, hogy a szülő saját gyermeke vonatkozásában figyelemmel kísérheti a tanulói 

jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, tájékoztatást kérhet a nevelési-

oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor. 

A kollégium feladata 

Intézményünket 1948-ban alapította a város, mely az 1962-63-as tanévben vette fel 

Kossuth Zsuzsanna nevét, a jelenlegi épületbe 1974. szeptember l-én költözött. 

Győr város egyetlen önálló kollégiumaként nem csak közép- főként észak-dunántúli 

középiskolás diákok-, hanem általános iskolás tanulók elhelyezését biztosítja, akik alap és 

középfokú tanulmányaikat lakóhelyükről bejárással nem tudják megoldani. Kollégistáink 

általában 4-6 évet töltenek intézményünkben. 

A teljes körű kollégiumi ellátáson belül csupán a napi háromszori étkezés térítésköteles, 

melyet 500 adagos önálló főzőkonyha biztosít. A szabad kapacitás terhére foglalkozunk 

szállás-értékesítéssel és lehetőség van vendégétkeztetésre is. 

 

III. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos kollégiumi 

szabályok, módszerek, eljárások 
 

• Minden tanévre, minden tanuló gondviselője írásbeli kérvény alapján jelzi gyermeke 

kollégiumi elhelyezési igényét. A felvételről - a rendelkezésre álló férőhelyek 

függvényében - írásbeli értesítést kapnak a családok június hónapban. A 

tájékoztatóban a kollégiumba való beköltözés ideje és a legfontosabb tudnivalók 

szerepelnek. 

• Férőhely hiányában a napi utazással megoldható iskolába járás alapján utasítunk el 

diákokat, illetve elsősorban a 13-14. évfolyam tanulóit tesszük várólistára, 

      későbbiekben számukra is a pótkérvényezés lehetőségét biztosítjuk. 
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• Szabad férőhely esetén főiskolások is igényelhetik az elhelyezést. 

• Nagykorút (18. életévét betöltött jogi személy) saját írásbeli kérelme alapján veszünk 

fel, beköltözését a számára megjelölt napon és időpontban biztosítjuk. 

• Az otthonról való visszaérkezésről a szülő írásban (papír alapon, e-mailen, SMS 

ben) nyilatkozik, mely történhet tanítás előtti napon, vagy aznap, az iskolába való 

pontos beérkezéssel. 

• A rendszerestől eltérő eseteket bejelentés alapján tudomásul vesszük. 

• A kollégista pihenőnapokon 16 órától 21 óráig érkezhet be. Reggeli visszaérkezéskor 

6 órától jöhet be a kollégiumba. 

       Amennyiben a tanulónak nincsen iskolai hivatalos elfoglaltsága, hétvégén a tanítás után 

hazautazik. Joga van csoportos, kötelező, iskolai elfoglaltság, továbbá, ha 2 munkanap 

közt szünnap van és 10 főt meghaladó jelentkezés esetén péntek éjszakára a 

kollégiumban maradni.  

• Beteg gyermek hazautazását (kiskorú esetében gondviselő vagy közeli hozzátartozó 

írásbeli vagy szóbeli engedélyével) csak biztonságos körülmények között (pl. 

lázmentes állapotban) a gondviselővel történt egyeztetés után engedélyezi a 

csoportvezető tanár vagy az ügyeletes tanár. 

• A hét közbeni hazautazás a szülő írásbeli vagy szóbeli (telefonos) kérése alapján 

történhet. Váratlan esetben a szülő telefonos kérésére is engedélyezhető a kollégiumból 

való távozás, ebben az esetben azonban csak a csoportvezető, ügyeletes nevelő, 

távollétében az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes dönthet. 

• A kollégium elhagyása a szabad kimenőn kívül, mindenkor engedélyhez kötött. 

• Rendkívüli esetekben, mikor nem biztonságos a tanulók közlekedése (pl.: hóakadály, 

árvízi helyzet), csak szülői kérésre és felelősségre engedélyezzük az elutazást. 

• Vallási, nemzetiségi, etnikai jogok gyakorlásának lehetősége ugyanolyan keretek 

között folyik, mint a tanításon kívüli elfoglaltságok, melyet a szülő írásos kérése 

alapján, a tanulmányi munka eredményességének függvényében engedélyezünk. 

• A tanuló joga, hogy részt vegyen a diákkörök, szakkörök munkájában és 

kezdeményezze azok létrehozását. 

• A kollégiumi lakóközösségek kialakításánál igyekszünk az egy iskolába, egy osztályba 

járó, és/vagy egy lakóhelyről érkezőket elhelyezni. 
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Egymással szemben és a kollégiumi közösséggel szemben is jogos elvárás, hogy a 

nyugodt tanulmányi munka, pihenőidőben a megfelelő regenerálódás, illetve szabad 

időben a kulturált, tartalmas szórakozás is biztosított legyen. 

• A kollégista személyes joga, hogy leveleit, postai küldeményeit a tanáriban átvegye. 

• Joga van a szobáját esztétikusan díszíteni a közízlést nem sértő képekkel, oly módon, 

hogy az maradandó nyomot ne hagyjon, ellenkező esetben az eredeti állapotot 

visszaállítani köteles. 

• Étkezését a napirendben rögzített időintervallumban fogyasztja el. Ha ez iskolai vagy 

egyéb indokolt elfoglaltsága miatt nem lehetséges, kérheti annak félre tételét 17 óráig, (16 

óra utáni ebéd elfogyasztásához az ügyeletes tanár aláírásának kell szerepelnie az 

ebédjegyen), vagy saját dobozban annak felviteléről gondoskodik, illetőleg hideg csomagot 

is kérhet, ha azt a megelőző napon bejelentette. 

• Joga van az általa igénybe vett étkezést lemondani, ha beteg vagy hivatalos elfoglaltsága 

miatt nincs a kollégiumban, vagy nem vesz részt az iskolai tanításon. 

• Joga van a kollégiumban biztosított étkezést nem igénybe venni, amennyiben saját maga 

gondoskodik ellátásáról.  

• Kérheti értékeinek átmeneti megőrzését (pénz, ékszer, stb.). 

• Joga van a kollégiumba fényképezőgépet, hajszárítót, mobiltelefont, laptopot, tabletet és 

más mindennapi élethez szükséges eszközöket behozni, melyekért felelősséget nem 

vállalunk, és amelyek balesetmentes működéséről köteles gondoskodni. 

• Térítésmentesen kölcsönözhet vasalót a tanáriból. 

• A kialakított szárítóban kiteregethet, vasalhat. 

IV. Az egyes tanulói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szabályok, 

módszerek, eljárások 
 

• A kollégiumi szoba közös lakótér, a szobán belüli élet, munkamegosztás megszervezése 

(felkelés, rendrakás, szellőztetés, tanulmányi munka, pihenés, elektromos eszközök 

használata, stb.) a szobaközösség feladata. Elvárt az alkalmazkodó magatartás, az 

együttélés írott és íratlan szabályainak betartása. 

• A szobaközösségek távollétükben szobájuk zárásával védik személyes dolgaikat, 

tulajdonukat, ők a felelősek szobájuk rendjéért, nyugalmáért. A kollégium elhagyásakor 

kötelesek a szobakulcsot a portán leadni. 
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• A kollégiumban lakó valamennyi tanulónak kötelessége megjelenésével, munkájával, 

tanulásával, fegyelmezettségével, kulturális- és sporttevékenységével egyaránt a 

kollégium jó hírnevét öregbíteni. Joga és kötelessége továbbá, hogy az erről 

megfeledkezőket figyelmeztesse, a közösségi életbe nehezen beilleszkedőket, a 

gyengébb képességűeket segítse és támogassa. 

• A tanulóknak a kollégiumba való beköltözésük után, illetve távozásuk előtt ideiglenes be- 

és kijelentkezésüket szabályszerűen rendezni kell. (Az ideiglenes bejelentkezést ötévente 

meg kell újítani.) 

• Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme, a kollégium 

felszerelési és berendezési tárgyainak gondos és rendeltetésszerű használata, a rongálás 

megakadályozása. A meghibásodásokat be kell jelenteni, a szándékos, vagy 

gondatlanságból okozott károkat pedig meg kell téríteni! 

A kártérítés módja, hogy a kollégium által kijavíttatott, vagy pótolt kártétel költségét ki 

kell fizetni. 

• A tanulónak joga és kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a 

baleset-, tűz- és munkavédelmi szabályokat be kell tartania, a rábízott és általa használt 

eszközöket rendeltetésnek megfelelően használnia. 

• Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot vagy mások testi épségét veszélyeztető, sérülést okozó 

tárgyakat a kollégiumba behozni tilos! 

• A tanuló kötelessége balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson részt venni, amit aláírásával 

hitelesít. 

• Iskolába menet és iskolából jövet a KRESZ szabályait tartsa be! 

• A kollégiumban a közlekedési utakat, a bejáratot és a vészkijáratot eltorlaszolni még 

átmenetileg is tilos! 

• Csak hűtőben tárolhat gyorsan romló élelmiszert, a fogyasztásra alkalmatlan ételeket a 

hűtőből azonnal el kell távolítani! 

• Amennyiben saját magát vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve 

balesetet észlel, a nap 24 órájában köteles azt jelezni a csoportvezetőnek, az ügyeletes 

tanárnak vagy az intézményvezetőnek vagy intézményvezető-helyettesnek. 

• A személyes, általa hozott eszközök biztonságos használhatóságáért felelős. 

Amennyiben a biztonságos működtetés nem garantált, a használatból az eszközt azonnal 

ki kell vonni, és a kollégiumból a legközelebbi hazautazásnál elvinni! 

• A tűzriadó próbák teljesítése mindenkinek kötelező! 
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• A kollégiumban a tandíjmentes tanulók részére a lakhatás ingyenes. A kollégisták az 

étkezésért fizetnek térítési díjat, nyersanyag hozzájárulás formájában. Az étkezési napok 

száma az iskolai munkanapokkal azonos. 

• Az előírt és megállapított kollégiumi étkezési térítési díjat minden tanuló köteles havonta 

készpénzben vagy átutalással befizetni, előre meghatározott időpontokban és határidőre. 

• Betegség esetén szükséges teendők: 

- A tanuló - amennyiben rendelkezik étkezési jeggyel, azt leadva - hazautazhat, hogy 

otthonában felkeresse háziorvosát. 

- Súlyosabb esetekben betegszobán helyezzük el a beteget, míg a szülők 

megérkeznek. 

- Egy napos, nem fertőző betegség esetén a kollégiumban is maradhat a beteg, ha 

ez indokolt, s ha ezt a szülővel egyeztettük. 

- Csak sürgős esetekben hívunk orvost, vagy irányítjuk/kísérjük a beteget ügyeletre, 

vagy szakrendelésre, melyről a szülőt haladéktalanul értesítjük. 

- Tartós betegségéről, és a rendszeresen szedett gyógyszerekről a kollégiumot 

tájékoztatni kell. 

A tanuló legfeljebb egy heti gyógyszermennyiséget tarthat magánál. Egyéb esetben is 

szükséges minimális mennyiségű láz- és fájdalomcsillapítót magával hozni. 

• Egészségügyi szempontból állatok tartása a kollégiumban nem engedélyezett. 

• Öltözködésben az időjárási és belső környezeti viszonyokat kell követniük a 

kollégistáknak egészségük védelme érdekében. A zuhanyzóban fürdőpapucs használata 

szükséges. 

• Káros élvezeti cikkek (alkohol, drog) használata, behozatala tilos, melynek megszegése 

fegyelmi intézkedést von maga után. (Lsd.: 2. számú melléklet tiltó intézkedései, és a 

dohányzással kapcsolatos 7. számú melléklet.) 

• A kollégiumi lakhatás idején a kollégistához méltó viselkedés az intézményen kívül is 

elvárt, ellenkező esetben a fegyelmi felelősségre vonás ebben az esetben is él. 

• Szülőkön és rokonokon kívül látogató fogadása sem az épületben sem a kollégium 

területén nem megengedett. Szilencium alatt csak nagyon indokolt esetben lehet a 

kollégistát látogatni.
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Tanulás miatt érkező osztálytársat, korrepetitort a csoportvezető nevelőtanár vagy az 

ügyeletes nevelőtanár engedélyével a földszinten fogadhat. 

• A tanulás rendjének szabályait be kell tartani, a szilenciumi idő védelme 

mindenkitől elvárt. 

• A tematikus vagy csoportfoglalkozások általában 1915-től 2000-ig tartanak, melyen a 

részvétel kötelező, a hiányzást igazolni kell. Kollégiumi foglalkozások alóli felmentés 

lehetséges okai: betegség, színházlátogatás, kollégiumon kívüli kötelező 

elfoglaltságok, egyéni elbírálás alapján. 

• Az egész közösség részére szervezett ünnepségeken (karácsony, Kossuth Zsuzsanna 

Nap) és a közgyűléseken a részvétel kötelező. Ilyen alkalmakor egyéni kimenőt, 

illetve más egyéni foglalkozást nem engedélyezünk. 

• A jelenlevőktől elvárt magatartás, a fegyelmezett, érdeklődő viselkedés, amellyel, 

tisztelettel, figyelemmel kísérik társaik felkészülését és műsorát, az ünnepi 

megemlékezés résztvevőjévé válnak. 

• Az alkalomhoz méltó öltözködés is elvárás az ünnepélyeken. 

• Az ebédlő berendezése a rendezvényre egy-egy folyosó tanulóival, ügyeletes tanári 

irányítással történik. Kötelessége a kollégiumi foglalkozások, rendezvények 

előkészítésében, lezárásában részt venni tanári irányítás mellett. 

• A saját használatra átadott tárgyakért, zárható eszközök kulcsaiért mindenki maga 

felel, és kártérítési kötelezettséggel tartozik. A közös használatú eszközökért, 

kulcsokért az azokat használók felelőssége közös. Ennek megfelelően kell 

gondoskodni a kártérítésről, ill. hiánypótlásról. 

• A felvett kulcsokkal, eszközökkel tanév végén, illetve kiköltözéskor, a csoportvezető 

nevelőtanárnál kell elszámolni. 

• Kötelessége a hétvégi vendégek fogadásához szobáját megfelelően előkészíteni. 

(értékek elzárása, ágynemű lehúzása, stb.) 

• A vendégek utáni rongálást, a szobából eltűnt tárgyakat a legrövidebb időn belül az 

ügyeletes tanárnak be kell jelenteni. 
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A kollégium napirendje 

 

0630 

 

 

 

0645 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700 

 

 

 

 

Ébresztő 

A hangosbemondón keresztül ébresztés, majd az ügyeletes tanár 

minden szobában ellenőrzi a reggeli készülődést. Konkrét elvárás az 

ügyeletes tanártól, hogy hatékonyan biztosítsa a tanulók számára a 

nap elindítását.  

A reggeli időszakban hangos bemondón keresztül többször 

megismételve ébreszti a kollégistákat, akiket megkéri arra, hogy 

keljenek fel, tegyenek rendet és tisztálkodjanak, reggelizést követően 

pedig menjenek iskolába. 

 

 
0645 0730 

Reggeli 

Közben tisztálkodás és rendrakás a szobákban. 

0700 0740 Indulás az iskolába. 

0730 0800 Betegek jelentkezése az ügyeletes tanárnál. 

0800 0900 

Szobarend ellenőrzése. 

Ügyeletes tanár ellenőrzi a szobákat és a kollégiumban 

tartózkodókat, később indulókat. 

0800 1200 

Délelőtt folyamán az iskolából visszaérkezett, vagy 

betegség miatt visszaküldött tanulók az ügyeletes 

nevelőtanárnál kötelesek jelentkezni. 

1200 1500 Ebéd 

1500                          
1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadfoglalkozás, kimenő. 

1600 

 

1615 

 

 

 

 

 

 

 

1615 

 

1730 

 

 

 

 

 

 

 

Felkészülés a szilenciumra,  

Szilencium I. 

  

Mindenki csendben tanul a szobájában/folyosón/egyéb helyiségekben. 

Számítógépet használni csak tanári engedéllyel tanulás céljára lehet. A 

szobát elhagyni csak a tanulást segítő könyvtár, gépterem használat 

vagy tanári segítségkérés miatt szabad. 
 

 

 

1730 

 

 

 

 

 

 

 

 

1745 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szünet 

1745 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilencium II. 

Mindenki csendben tanul a szobájában/folyosón/egyéb helyiségekben. 

Számítógépet használni csak tanári engedéllyel tanulás céljára lehet. A 

szobát elhagyni csak a tanulást segítő könyvtár, gépterem használat 

vagy tanári segítségkérés miatt szabad. 

1900 

 

1915 
 

 

 

 

 

 

 

1930 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

Vacsora  

 

Esti foglalkozások (csoportfoglalkozások, tematikus foglalkozások, 

szakkörök stb., vagy szabadidő.) 

1915                       2100 

 

 

2000               2200 

 

 Esti kimenők 

Heti egy, illetve két alkalommal.  
 

Szabadidő, kötetlen tevékenység, (tisztálkodás, 

rendrakás, tanulás, stb.)  

 
2100 2130 

 

Létszámellenőrzés. Mindenki a saját szobájában tartózkodik 

Mindenki a saját szobájában tartózkodik. 2200 

 

 

Villanyoltás, takarodó. 

2200 2300 
Tanulási lehetőség a szobán kívüli helyiségekben, az éjszakás 

nevelőtanár engedélyével. 
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V. A kollégium helyiségeinek használati rendje 
 

A helyiségek használati rendje a kollégium alkalmazottai számára 

A kollégium dolgozói saját munkahelyüket, valamint a közös helyiségeket kötelező 

munkaidejükben használhatják. 

A munkaidőn kívül eső időben - munkaszüneti nap, hivatalos munkaidejükön kívüli idő - az 

intézményvezető engedélyével. 

Az ügyeletes nevelők részére pihenőszoba áll rendelkezésre. 

A helyiségekből a leltározott tárgyakat használni az erre a célra rendszeresített füzetben kell 

vezetni. 

 

A helyiségek használati rendje a kollégium tanulói számára 

A kollégium tanulói használhatják a kollégium helységeit (klubhelyiséget, tanulószobákat, 

nyitvatartási időben nevelői engedéllyel a könyvtárat, a számítástechnika és zenetermet, 

valamint a kuckót). 

Nevelői jelenlét szükséges a könyvtár és gépterem használatához. A helyiségekből leltározott 

tárgyakat csak az ügyeletes nevelő engedélyével szabad átvinni más helyiségbe. A használat 

befejeztével a kollégista gondoskodik a visszavitelről, erről értesíti az ügyeletes nevelőt. 

 

Berendezések és felszerelések használata 

A kollégium helyiségeiben lévő berendezési tárgyak, felszerelési eszközök szakszerű 

használatát a csoportvezető tanárnak ismertetnie kell a tanulókkal a tanév elején, az első 

csoportfoglalkozás alkalmával. (A tanév első napján, a munkavédelmi és balesetvédelmi 

oktatáson ezekre az eszközökre is ki kell térni.) 

 

A kollégiumba behozott tárgyakért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal. 

A tanulók az értékes tárgyaikat a kollégiumi nevelőtanárnak adhatják le. A leadott tárgyról 

elismervényt kell adni (név, tárgy, átvétel dátuma, elvitel időpontja). 

 

Az intézményi védő-óvó előírások 

 

A kollégium közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal. 



Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium - HÁZIREND 

10 

 

 

Ha a kollégium a tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, vagy az a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek 

és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területén működő szervezetet, 

hatóságot, amely javaslatot tesz a további intézkedésekre. 

A kollégiumnak kiemelt figyelmet kell fordítania a magatartási függőség és a 

szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának megelőzésére, valamint a 

nevelési-oktatási intézményben megjelenő bántalmazás és agresszió megelőzésére, továbbá 

a gyógyult szenvedélybeteg és bántalmazott tanulók beilleszkedésének elősegítésére. Ennek 

során indokolt esetben együttműködik szakmai szervezetekkel. 

Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek, tanuló bántalmazását, vagy deviáns 

viselkedésformák előfordulását észleli, az adott kollégiumi csoport nevelésében, oktatásában 

közreműködők bevonásával esetmegbeszélést kezdeményez, majd a pedagógusokkal 

közösen feltárják azokat a lehetséges okokat, amelyek a viselkedés sajátos formájához 

vezethettek. 

A kollégiumban, valamint a kollégiumon kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken, 

programokon, tanulmányi kirándulásokon a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi 

CIII. törvény hatálya alá tartozó termék, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható, 

illetve nem fogyasztható. 

A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő 

hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, sajátítsa el és alkalmazza 

az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a 

felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a 

kollégium alkalmazottjait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy 

balesetet észlelt. 

 

Egészségvédelem 

 
A közalkalmazottak számára - létszámuknak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően - 

munkaterületeként gondoskodni kell tisztálkodási és öltözőhelyiségekről. 

A beteg tanulók számára külön betegszoba biztosított. A mindenkori betegekre az 

ügyeletes tanár vagy délután a csoportvezető tanár felügyel. Az éjszakai ügyeletes tanár is 

figyelemmel kíséri ügyelete idején a betegeket, s ha szükséges, intézkedik. 
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Fertőző betegség vagy járvány esetén külön óvintézkedések megtétele intézményvezetői 

feladat. Minden tanévben szervezünk tanulóinknak orvosi, egészségügyi felvilágosító 

előadásokat. 

Pszichológus szakszerű segítségét vesszük igénybe a rászoruló tanulók számára. 

A tanulók egyoldalú terhelését enyhítő sportolási lehetőségeket biztosítunk az 

adottságainknak megfelelően. 

A kollégium épületében tilos az állattartás. 

Munkavédelem 

A kollégium munkavédelmi feltételeinek biztosításáért, a feltételek tervszerű javításáért, a 

munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, valamint a dolgozók egészségét és testi 

épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző intézkedések megtételéért az 

intézményvezető egy személyben felelős. 

Az intézményvezető jogkörét az illetékes intézményvezető-helyettesre, a munkavédelmi 

megbízottra csak az 1. bekezdésben meghatározott felelősségének érintetlenül hagyásával 

ruházhatja át. A munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat külön szabályzat tartalmazza. 

 

Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

R. 4§ (1), Nkt. 25.§(5), Nkt. 46.§ (1) e), 46.§ (6) d) 

A kollégium tanulói egészségügyi ellátást kapnak az iskolában. Amennyiben a kollégiumban 

a tanulónak orvosi ellátásra van szüksége, az ügyeletes nevelőtanár intézkedik, a tanulót 

kísérettel szakorvosi rendelésre irányítja, orvost vagy mentőt hív. A kapcsolattartásért az 

intézményvezető a felelős. 

 

A kollégium egészségvédelmi tevékenysége, a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek 

kezelésére irányuló eljárásrendek. 

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

biztosított legyen számára a pihenés, sportolás lehetősége. 

A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

• az egészséges táplálkozás, 
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• a mindennapos testmozgás, a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési 

függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

• a bántalmazás és erőszak megelőzése, 

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

• a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 
A fenti feladatok ellátását a csoportvezető nevelőtanár segíti azzal, hogy a tanulók 

lakókörnyezetét közegészségügyi, járványügyi és esztétikai szempontból rendszeresen 

ellenőrzi, és a pedagógusok számára rendszeres helyzetképet ad. A nevelőtanár a lezárt 

szekrényeket kizárólag a tanulók jelenlétében ellenőrzi, viszont ellenőrizni köteles, és ennek a 

lehetőségét a tanuló a saját és a közösség biztonsága érdekében nem tagadhatja meg. 

A kollégiumban folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló 

átfogó prevenciós programokba. (lsd. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek program) 

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja szerint tartott tematikus foglalkozásokon 

témaként szerepel. 

A kollégium teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon 

követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program 

részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

 
A balesetek megelőzése érdekében hozott intézkedések 

 

A kollégium munkavédelmi és tűzvédelmi felelőse tervezi és szervezi meg a szükséges 

intézkedéseket a balesetek megelőzése érdekében, az intézményvezető jóváhagyásával. 

A kollégium minden dolgozójának és tanulójának kötelessége jelezni a munkavédelmi és 

tűzvédelmi felelősnek, az ügyeletes vezetőnek a balesetek megelőzése érdekében a 

balesetveszélyt vagy annak lehetőségét az épületben. 

A tanév végén az intézményvezető, az épületgondnok, valamint a munkavédelmi és 

tűzvédelmi felelős bejárást tart a kollégium területén, minden helyiséget érintve. 

Jegyzőkönyvezik a baleset- és tűzvédelmi szempontból veszélyes helyzeteket és eszközöket. A 

jegyzőkönyv alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős intézkedési tervet készít, melyet 

az intézményvezető hagy jóvá. 

Az intézkedési terv tartalmazza a feladatot, a szükséges eszközöket és költségeket, a 

végrehajtásért felelős személyt és a határidőket. 
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A tanév megkezdése előtt az igazgató, a gondnok, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi 

felelős a jegyzőkönyv és az intézkedési terv alapján ismét bejárást tart a kollégium teljes 

területén. A bejárásról jegyzőkönyv készül, szükség esetén azonnali intézkedési tervvel. 

A tanév első hetében a kollégiumban a tűzriadó terv végrehajtását, az épület kiürítését 

gyakorolni kell. A tűzriadótervről a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős jegyzőkönyvet 

készít, melyet a kollégium vezetői hitelesítenek. 

A tanév megkezdésének első napján a csoportok vezetői balesetvédelmi-tűzvédelmi oktatást 

tartanak csoportjaiknak. 

A tanulók a jelenléti ív aláírásával igazolják az oktatáson való részvételüket. Az oktatás 

írásos anyagát a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős készíti el, az intézményvezető hagyja 

jóvá. 

Tanév közben az intézményen kívül szervezett programok előtt is balesetvédelmi oktatást 

kell tartani a tanulóknak, felhívni a figyelmüket a balesetveszélyre (sportkör, kirándulás, 

szakkör stb.). A balesetvédelmi oktatást dokumentálni kell: csoportnapló, szakköri napló, 

külön jegyzőkönyv, valamint a tanulók által aláírt jelenléti ív. 

A kollégiumban történt baleseteket a jogszabályi előírásoknak megfelelően ki kell vizsgálni, 

jegyzőkönyvezni és jelenteni a felettes szerveknek. 

 

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére hozott intézkedések 
 

(44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól) 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, a bombariadó, egyéb 

veszélyes helyzet, illetve a nevelő-oktató munkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény. Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az 

intézmény kiürítéséről, ami a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv alapján történik. 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető - 

lehetőség szerint a pedagógusok bevonásával - felelősen dönt. 

Bombariadó esetén az a felnőtt dolgozó, akinek az ezzel kapcsolatos jelzés tudomására jutott, 

értesíti a rendőrséget, az intézményvezetőt vagy a helyettesítés rendjében meghatározott 

tanárt, aki intézkedik az épület kiürítéséről. 

A pedagógusok feladata, hogy: 

• haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, amelyek 

ellenőrzéséért az intézményvezető felelős, 
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• gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 

• A tanulóbalesetek megelőzése esetén ellátandó feladatok 

 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

az intézményben keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály 

felszerelése az épületen nem végezhető - szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, 

javítási munka kivételével -, hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, 

szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési 

tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet. 

 

A csoportvezető felelőssége: a tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok. 
 

Az érintésvédelmi felelősség a kollégisták által hozott tárgyak esetében mindenkor a 

szülő felelőssége! 

 

A tanuló- és gyermekbalesetek jelentésének módját a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI 

rendelete határozza meg. 

Az intézményvezető feladata, hogy a tanulóbalesetek nyilvántartásáról gondoskodjon (a 

pedagógus írásos jelentését a kollégiumi titkár iktatja). 

A jegyzőkönyv felvétele a tanügyi baleseti nyilvántartó online felület használatával történik. 
 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok 

• Intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően 

átadja a tanuló szülőjének (nagykorú tanuló esetén a tanulónak), egy példány 

megőrzéséről gondoskodik. 

• Ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e 

tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készített. 

 
Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok 

• Súlyos baleset esetén azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé. 

• Gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 
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Súlyos az a tanulói baleset, amely 

• a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon 

belül a sérült - orvosi szakvélemény szerint - a balesettel összefüggésben 

életét vesztette), 

• valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását, 

• orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

• súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

• a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart 

okozott. 

 

Intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént 

balesethez hasonló eset ne történhessen meg! 

 

A pedagógus feladata: az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos 

jegyzőkönyv felvétele, a nyilvántartást végző kollégiumi titkárhoz történő eljuttatása. 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: 

• közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában, e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, 

• jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje 

nem tartható. 

 

Súlyos balesetekkel kapcsolatban 

• A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket 

haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható 

személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről az ágazati szabályozás 

által készített, internet alapú jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével, vagy ha erre 

rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, manuálisan jegyzőkönyvet 

kell felvenni. 

 

Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével a jegyzőkönyvek egy-egy példányát 

a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg 

kell küldeni a fenntartónak. 
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Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, továbbá a papír alapú 

jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, gyermek és kiskorú esetén a szülőnek, 

illetve a jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményben meg kell őrizni 

(iktató). 

A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tennie a diákönkormányzat képviselőjének 

részvételét a tanuló- és gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzése érdekében. 

 

Tennivalók tűz észlelésekor, illetve polgári védelmi tevékenység esetén 

• Aki észleli a tüzet, azonnal értesíti a környezetét és a vezetőt, valamint az ügyeletes 

nevelőtanárt. 

• Az ügyeletes nevelő kihívja a tűzoltóságot. 

• Az ügyeletes nevelő keresztül értesíti a nevelőtanárokat és a tanulókat. 

 

Teendők a tűzriadó elrendelésekor 

• A portás azonnal kinyitja az összes bejárati ajtót. 

• Mindenki abbahagy mindenfajta foglalkozást, tevékenységet. 

• Az egész épületet áramtalanítani kell. 

• Vigyázni kell arra, hogy minden helyiséget a lépcsőházon keresztül, a kifüggesztett 

vonulási terv alapján, ill. menekülési útvonalon rendben hagyjanak el. 

• Ha szükséges - az intézményben lévő felnőttek - vigyázzanak arra, hogy a 

menekülés közben ne törjön ki pánik. 

 

A tűz oltása: a tűzoltóság megérkezéséig a rendelkezésre álló eszközökkel a felnőtteknek el 

kell kezdeni a tűz oltását. 

Bármilyen rendkívüli esemény (bombariadó, terrorcselekmény stb.) esetén ugyanezen pontok 

érvényesek, kivételt képez a „Tűz oltása" alatt lévő pont. 

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor vagy az intézményvezető-helyettest vagy a gazdasági 

vezetőt haladéktalanul értesíteni kell. 

 

Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

 

A kollégiumba telefonon vagy más módon bejelentett bombariadó esetén az információt 

kapott dolgozó azonnal köteles a városi rendőrkapitányságon bejelentést tenni. 
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Gondoskodni kell az épület azonnali kiürítéséről, és a főkapcsoló kikapcsolásával az 

áramtalanítósról. A jelenlévő nevelőtanár a kollégium diákjait átkíséri a Vásárcsarnok előtti 

térre. 

Minden rendkívüli eseményt jelenteni kell a fenntartónak, és az eseményről minden részletre 

kiterjedő jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

Katasztrófa, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 
 

Az intézményvezető gondoskodik a tűzvédelmi előírások végrehajtásáról. Elkészítteti és 

hatályba lépteti a tűzvédelmi szabályzatot, annak részeként a tűzriadó-tervet. A tűzriadó 

tervben foglaltak szerint elrendeli az évenkénti épület-kiürítés gyakoroltatását. Az 

eseményről jegyzőkönyvet készített. 

Katasztrófa, tűz, polgári védelmi tevékenység elrendelése esetén kidolgoztatja az intézmény 

veszélyeztetettségének megfelelő veszélyelhárítási terveket, és ezt egyezteti a 

katasztrófavédelem területi szerveivel. 

Együttműködik a felkészítés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a katasztrófa 

következményeinek felszámolása és helyreállítása során a katasztrófavédelem területi 

szervezeteivel, az intézmény működési helye szerint illetékes polgármesterrel. 

Elősegíti az intézmény oktatóinak, dolgozóinak, tanulóinak, valamint megalakítása esetén a 

munkahelyi polgári védelmi szervezetnek a felkészítését, kiképzését. 

 
• A kollégista tanulók az épület 60 szobájában 4 fővel (összlétszámtól függően) 

kerülnek elhelyezésre. 

• A szobabeosztás elkészítése csoportvezetői feladat, annak változtatása egy hónapig 

csak csoportvezető tanári engedéllyel történhet, azon túl intézményvezetői 

engedélyhez kötött. 

• A hálószobákat zárni kell, ha senki nem tartózkodik bent. A szobakulcs használatát az 

1. melléklet tartalmazza 

• Étkezéssel, fogyasztással összefüggő elektromos eszközök használata csak az erre 

alkalmas melegítő kiskonyhában lehetséges. 

• Kuckó, társalgó egyénenkénti használata az ügyeletes tanár tudtával történhet. 

• Az étteremben éjszakai időszakban nem tartózkodhat senki. 

• Az ebédlőben csak étkezők tartózkodhatnak (kollégisták és befizetett vendégétkezők). 

• A kondicionáló szoba kulcsát, szabadidőben, a tanáriból kell elkérni. Az ott 

tartózkodás alatt a balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. A futópadot csak az a 

tanuló használhatja, aki ehhez megfelelő tájékoztatást kapott. 



Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium - HÁZIREND 

18 

 

 

• Az. udvaron, a sportpályán megfelelő időjárásban, szabadidőben, az ügyeletes tanár 

engedélyével, meghatározott időtartamban mozoghatnak a kollégisták. A használatra 

kivitt eszközöket hiánytalanul a szertárban le kell adni. Az. eszközöket csak kollégisták 

használhatják. 

 

A kollégiumi diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával 

kapcsolatos szabályok 

 

• A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján- jogszabályban meghatározottak 

szerint- részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

• A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a diákönkormányzatba. 

• Minden tanulónak joga van bármilyen ügyben - a megfelelő formák betartásával - 

véleményét kifejteni, javaslatot tenni, védelmet és képviseletet kérni a kollégiumban 

működő diákönkormányzattól és a kollégium vezetőségétől. 

• A diákönkormányzat patronáló tanár segítségével működik, illetve látja el funkcióit. A 

diákönkormányzat jogkörének gyakorlásához szükséges előírásokat a DÖK Szervezeti 

és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

A kollégiumon belüli konfliktusok kezelése, érdekegyeztetések módja 

 
• Az érdekvédelem képviseletének kezdeményezése csoporton belül indul el. 

Amennyiben egy csoportot érintő problémáról van szó, csoportvezető tanár (tanárok, 

ha osztott a csoport) és a diákönkormányzat képviselőivel kerül sor a helyzet 

megvitatására, és megoldására. Súlyától függően igazgatói, vagy igazgatóhelyettesi 

segítség is igénybe vehető a csoportfórumon. 

Ha nagyobb (50 fő feletti) közösséget érintő felvetés és megoldás szükséges, diák 

önkormányzati ülésen kerül sor a további lépések eldöntésére, ha kell 

kollégiumvezetői intézkedésre. 

Az egész közösséget érintő témakörökben rendkívüli közgyűlés összehívására kerül 

sor. 
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A fegyelmező intézkedések és alkalmazásának elvei 

A kollégista tanuló fegyelmi felelőssége 

Az a tanuló, aki a kollégium rendjét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, 

fegyelmező intézkedés alá esik. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi büntetés alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és 

a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 

A fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó. Testi fenyítést alkalmazni tilos! 

A fegyelmi büntetéseket és a fegyelmi eljárás lebonyolításának formáit a 20/2012. (08. 31.) 

53-61.  § tartalmazza. 

Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés kollégiumba 

történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre, 

a 22/2013. (03. 22.) EMMI-rendelet alapján folytatjuk le a fegyelmi eljárást. 

A fegyelmi eljárás minden esetben pedagógiai célokat szolgál. 

A fegyelmi bizottság tagjait az intézményvezető írásban bízza meg. 

Az enyhébb súlyú vétségekért kiszabandó fegyelmező intézkedések fokozatai: 
 

• nevelőtanári és csoportvezetői szóbeli figyelmeztetés 

• nevelőtanári és csoportvezetői írásbeli figyelmeztetés 

• nevelőtanári és csoportvezetői írásbeli intés 

• megbízatás visszavonása 

 
A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

A kollégiumi közösséget, vagy egyes tanulók tanulmányi, közösségi munkájában, 

magatartásában, egyéb tevékenységében elért eredményeket jutalmazzuk. A dicséretet, 

jutalmat a közösség előtt kell átadni. Legmegfelelőbb alkalom erre a közgyűlés. 

A jutalmazás fokozatait és formáit a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület 

állapítja meg. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkáért a közösségeket csoportos jutalomban 

lehet részesíteni, pl. hosszabbított kimenő a tisztasági versenyen győztes szobának, közös 

mozi, jutalomkirándulás stb. 

A jelentősebb kitüntetések (Kiváló kollégista, Közösségért díjak) odaítélésekor a 

diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. 
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A diákönkormányzat is kezdeményezhet, illetve adományozhat dicséretet, jutalmat. A 

diákönkormányzat kidolgozta a tisztasági verseny értékeléséhez a jutalmazási rendszert, ami 

a kimenő meghosszabbításával jár. 

 

Tárgyjutalommal elismerhető kollégiumi tevékenységek: 

• Diákpályázatokon való részvétel, eredményes szereplés 

• Vetélkedőkön való részvétel, eredményes szereplés 

• Sportversenyeken való részvétel, eredményes szereplés 

 

A jutalmazások formái: 

• Tárgyjutalmak: könyv, írószerek, kabalák, édesség stb. 

• Egyéb jutalmak: Kiváló kollégista és a Közösségért címmel jár (emlékplakett, 

könyvjutalom, egyéni időbeosztás, Aranytoll) 

• Véleményezési jog: minden tanulóra érvényes, melynek színtere a közgyűlés, a 

diákönkormányzati ülés, csoportfoglalkozás, stb. 

A tanulók véleményezési jogához tartozik, hogy milyen programokat, érdeklődési köröket 

szeretnének a kollégiumban. Ez több módon is történhet, pl.: alkalmanként gyűjtőládába 

kihelyezett vélemények összeszedésével, vagy csoporton belül a diák önkormányzati 

tagok gyűjtik össze a kívánságokat és viszik a DÖK ülésre, stb. 

 

Gyermekjóléti és iskola-egészségügyi kapcsolat  

A tanulók orvosi, egészségügyi ellátása 

Valamennyi tanuló a kollégiumban tartózkodás ideje alatt indokolt esetben igénybe veheti a 

sürgősségi betegellátást és az ügyeleti ellátást. Egyéb esetekben a diákok az otthoni 

háziorvosukat keresik fel. 

 

Ügyeleti ellátás: Győr, Liezen-Mayer u. 57. Telefon: 96/412-221 

Fogorvosi ellátás:  Győr, Liezen-Mayer u. 57. Telefon: 96/525-511 

 

Ügyeletesi feladatok, teendők 

Az ügyeletes tanár és az éjszakai ügyeletet teljesítők biztosítják a diákok ellátását. 

Hatáskörük a tanulók biztonságának megóvásával kapcsolatos, azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjed ki: 

• baleset esetén azonnali ellátás, szükség szerint mentő hívása, 

• az eset kollégiumi naplóba történő bejegyzése, 
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• betegség esetén ügyeletes orvos hívása, 

• tűz esetén a kiürítés végrehajtása, a helyi szabályzatban foglaltak szerint a hivatalos 

szervek és az intézményvezető vagy a helyettese azonnali értesítése. 

 

Amennyiben az ügyeletet ellátók hatáskörét meghaladó intézkedés válik szükségessé, akkor: 

• értesítik az intézményvezetőt, 

• a kollégiumi naplóban az eseményt, az utasítást és a végrehajtott intézkedés eredményét 

értelemszerűen rögzítik. 

 

A tanulók hiányzásaival kapcsolatos teendők 

 

• Tanítási időben az iskolai hiányzással párhuzamosan a szülő a kollégiumból is írásban 

vagy telefonon kikéri a gyermekét. 

• A hiányzásról és annak várható idejéről előző nap értesíteni kell a kollégiumot. 

• A kollégiumi tagság szüneteltetéséhez a szülőnek az intézményvezető engedélyét kell 

kérnie. 

• Hét közben a kollégiumot és a várost előzetes engedély nélkül a tanuló nem hagyhatja el. 

Tanév elején a szülő nyilatkozik a gyermeke kollégiumba történő visszaérkezésének 

idejéről, hogy az a tanév folyamán vasárnap estig vagy hétfő reggel történik. Ettől 

eltérő esetekben a kollégiumot értesíteni kell. Hétfő reggeli visszaérkezéskor, ha a 

délelőtti tanításon nem jelent meg a tanuló, köteles a kollégiumba beérkezésekor ezt is 

jelenteni. 

 

Az intézmény működési rendje 

 

A tanulók fogadásának rendje 

• A tanulók az iskolai tanév első tanítási napját megelőző napon, előre kijelölt időpontban 

költöznek be a kollégiumba. 

• A tanulók az iskolai szervezésű elfoglaltságon kívüli időt a kollégiumban töltik, és 

tanulásra, művelődésre, sportra, szórakozásra, szervezett kollégiumi foglalkozásokra, 

rendezvényekre, személyes dolgaik és környezetük tisztántartására, valamint pihenésre 

fordítják. 
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Kollégiumi elhelyezés 

 

A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a nappali tagozaton tanuló lánytanulók, akik alap és 

középfokú nevelési-oktatási intézmények valamely évfolyamára beiratkoztak, évente kérik 

felvételüket (szülő vagy gondviselő által), és körülményeik indokolttá teszik a kollégiumi 

elhelyezésüket. 

A kollégium a sikeres tanulmányok folytatására felvételt nyert tanulóknak 

• férőhelyet biztosít, 

• lehetőséget nyújt az önképzésre, önmegvalósításra, 

• a tehetség kibontakoztatására, 

• elősegíti a művelődésüket, 

• a testedzésüket, 

• a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését, 

• segíti az életpályára felkészülést. 

 

 

A tanulókhoz kapcsolódó működési szabályok - kollégiumi jogviszony, tanulói jogok 

A kollégiumi jogviszony létrehozása 

 

A 9. évfolyamos tanulók iskolai felvételi jelentkezési lapján jelzett kollégiumi kérelmet a 

szülő az iskolának nyújtja be, az iskolák pedig a fenntartókhoz (Győri Tankerületi Központ, 

Győri Szakképzési Centrum) továbbítják azokat. A felvételt az iskolától függetlenül is lehet 

kémi, kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló kérheti írásban a 

felvételét. 

A felvétel szempontjai: szociális rászorultság, földrajzi távolság, közlekedési lehetőség 

valamint egyéni szempontok. A felvételről az intézmény igazgatója dönt. 

A kollégiumi felvétel, vagy annak elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 

A kollégiumi tagság megszűnése, megszüntetése 

 

A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a 

szorgalmi időszakának, vizsgaidőszakának, termelési gyakorlatának végén, a kollégiumból 

kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési 

hátralék miatt az igazgató - a szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló eredménytelen 

felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után - megszünteti. 
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A megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, ha a tanuló, kiskorú 

tanuló esetén a szülő a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban 

megjelölt napon, ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

Kiköltözés: a jogviszony megszűnésének utolsó napján adminisztráció nélkül, a tanév más 

időpontjában a kollégiumi tagsági viszonyt megszüntető határozat napján. Utóbbi esetben az 

adminisztrációt a szabályozott eljárás szerint kell lefolytatni (tartozások, követelések), ennek 

felelőse az intézmény vezetője. 

 

A kollégiumi férőhelyek elosztásának főbb szempontjai: 

• a napi bejárás megoldhatatlansága az állandó lakóhely távolsága miatt, 

• szociális gondok, családi körülmények, esetleg hátrányos és veszélyeztetett helyzet. 

 

A kollégium egy tájékoztatóban értesíti a leendő 9. évfolyamos tanuló családját a felvételről 

és az iskolai beiratkozással párhuzamosan a kollégiumi beiratkozás szükségességéről. 

A felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi elhelyezési kérelmeket évente meg 

kell újítani (május közepe határidővel). A megújított kérelem elbírálása az intézményvezető 

joga és feladata (a 2011. évi CXC. törvény 52. § (4) bekezdése értelmében). 

A kollégiumi tagság megújítását a nevelőtestület mérlegeli. 

 

 

A tanulók, az alkalmazottak és a vezetők a nevelési-oktatási intézményben való 

benntartózkodásának rendje 

 

A kollégium nyitva tartása 

 

A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium a tanév szorgalmi idejében - hétvégét kivéve 

folyamatosan üzemel. A diákjaink törvényben biztosított lakhatási feltételét hétvégén, 

ünnepnapokon és tanítási szünetekben - igény esetén - biztosítjuk.(lsd. adott tanévre 

vonatkozó járványügyi biztonsági protokoll Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium). 

A tanulmányokhoz nem köthető ok nem lehet jogalap a kollégiumi tartózkodásra. 
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Az intézmény működésének általános időbeosztását a napirend tartalmazza. 

A szorgalmi időn túl az intézmény nyitvatartási ideje az érettségire, ill. képesítő vizsgára 

készülő, valamint szakmai gyakorlatot teljesítő tanulók igényei szerint kerül meghatározásra. 

A tanulók számára a belépés lehetőségét a lakhatási jog biztosítja. 
 

A kollégium nyitva tartási rendje 
 

A kollégiumban a pihenőnapokon, illetve a tanítást megelőző napon a tanulók otthonukból 

visszaérkezése:   17:00- 21:00 óráig. 

Hétköznapokon:    6:00- 21:45 óráig. 

Pénteken:               6:00-16:00 óráig. 
 

A kollégiumi folyosók nyitottak. A tanulók szobái zárhatóak, minden szobának saját kulcsa 

van, amit a diákok az épületből nem vihetnek ki, a szoba elhagyásakor a portán kell az erre a 

célra kialakított helyre tenni. 

Pénteken a megüresedett szobákat, illetve lehetőség szerint az emeleteket 16:00 órakor zárjuk, 

ill. nyitás, vasárnap 17:00 órakor történik. 

Gondoskodunk arról, hogy a portaszolgálat segítségével a kollégiumban tartózkodó 

tanulókról a nevelőtanárnak legyen információja. 

 
Pedagógiai felügyelet 

 

A tanulók  pedagógiai felügyeletét a munkarend szerinti beosztás alapján és a munkaköri 

leírásban foglaltak szerint az ügyeletes nevelőtanárok látják el. 

Az épületbe a jogviszonnyal rendelkezők belépése és benntartózkodása 
 

Munkaviszonnyal rendelkezők részére nincs korlátozva. 

Tanulói jogviszonnyal rendelkezők csak szervezett pedagógusi felügyelet mellett 

tartózkodhatnak az intézményben - a felügyelet szervezése az igazgatóhelyettes hatáskörébe 

tartozik. A nevelési-oktatási intézményben biztosítjuk a vezetői feladatok ellátását az alatt az 

időszak alatt, amikor a tanulók az intézményben tartózkodnak. 

Hétköznap a „főügyeletes" beosztású nevelőtanár, illetve a portás, hétvégén az ügyeletes 

nevelőtanár látja el a vezetői feladatok delegált részét. Ha szükséges, akkor az 

intézményvezető minden esetben elérhető (telefonon), és intézkedni tud. 
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A kollégiumi porta ügyelet rendje 

 

 

Hétköznapokon  6:00-8:00 óráig épületgondnok, 

8:00-21:00 óráig a portások. 

Vasárnapokon  17:00-21 :00 óráig nevelőtanárral biztosítjuk. 

A beérkező és a távozó kollégistáknak 6:00-12:00 óra és 16:00-21:00 óra között az ügyeletes 

nevelőtanárnál is be kell jelentkezniük! 

Tanári jelenlét szükséges, amennyiben tanuló tartózkodik az épületben! Kivételt képez az 

intézményvezetővel történt előre egyeztetett esemény 18. életévét betöltött személy esetében. 

 

Általános rendelkezések 

 

• A kollégiumi felvétel írásbeli kérelem alapján történik, amelyet május 15-ig kell leadni. 

• A házirendet a szülő a kollégiumban több helyütt tanulmányozhatja, de honlapunkon is 

rendelkezésre áll. A legfontosabb tudnivalókat a tanévre vonatkozóan (09.01-08.31.) a 

honlapra kihelyezett közzétételi lista tartalmazza. 

• A kollégiumi tagsági viszony a tanulói jogviszony fennállásáig, legfeljebb egy tanévre 

szól, utána megújítható ill. megújítandó. Ezen kívül megszűnik az iskola elvégzése után, 

fegyelmi határozattal jogerős „kizárás" esetén, illetve a szülő írásbeli kérelmére. 

• A tanuló adatait a törzskönyvben és a csoportnaplóban kell rögzíteni, abba a tanuló 

betekintést nyerhet. A tanuló a személyi adataiban bekövetkező változást köteles 

bejelenteni. 

• A csoportvezető nevelőtanárok munkáját ifjúságvédelmi feladatokat ellátó nevelőtanár és 

szociális segítőként a család- és gyermekjóléti központ munkatársa segítik. 

Elérhetőségüket a kollégiumban közzétesszük. 

• Kollégiumi foglalkozások rendje: 

- Tanulószoba vagy szilencium 

- Csoportfoglalkozások 

- Szabadon választott kötelező foglalkozások 

- Szabadon választott foglalkozások 

A kollégiumon kívüli elfoglaltsághoz (pl. sportegyesület kikérője) a szülő írásos jóváhagyása 

szükséges. 
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Záró és a hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezések 

 

 

A diákönkormányzat a megbeszélésén a Házirendben foglaltakat megismerte, és 

javaslattevő szerepével is élt. A Házirendet a nevelőtestület 2021.március 3 1 -én 

fogadta el. 

Hatályba lépés napja: 2021.szeptember 1. 

A Házirendet a nevelőtestület a hatályba lépést követően kétévenként felülvizsgálja, 

vagy jogszabályi változás esetén aktualizálja. 

Legutóbbi felülvizsgálat: Győr, 2020. szeptember 7. 

Következő felülvizsgálat tervezett ideje: 2025. 09. 30. 
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1. számú melléklet: Szabályzat a szobakulcsok használatához 

 

 

A személyi tulajdon védelmére a szobák bezárásának: rendje az alábbiak: szerint 

alkalmazandó: 

 

1. Reggel iskolába menetelkor a szobából utolsóként távozó tanuló a bezárt szoba 

kulcsát a portán leadja. 

2. Az épületből szobakulcsot kivinni szigorúan tilos! 

3. Olyan esetekben, amikor a szobában nem tartózkodik senki, pl.: kimenő, 

földszinti étkezések, foglalkozások, rendezvények, TV nézés, fürdés, stb., a szoba 

közössége oldja meg a bezárást, illetve a kulcs egymásnak: való átadását. 

4. A felvitt kulcsot nem hagyjuk kívülről a zárban, azt a szobában kijelölt helyre 

kell tenni. 

5. Amikor a szobában valaki bent tartózkodik, a szoba bezárása szigorúan tilos! 

(pl.: éjszakára, betegen fekvő tanuló, stb.) 

6. A kulccsal kapcsolatos problémákat azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak! 

7. A szoba kulcsát csak az ott lakó közösség tagjai vehetik fel a portán! 

8. A szobák zárásával a bent levő dolgok védelme fokozottan az adott szobaközösség 

felelőssége. 

9. Nagyobb értékek tartása (pénz, értéktárgyak:) a szobában továbbra sem ajánlatos. 

Szükséges esetekben a tanáriban kell az értékeket leadni megőrzésre. 

10. A portán a kulcs elkérése a név és a szobaszám bemondásával történik. 

 

 

Fenti pontok tudomásul vétele és betartása a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium minden 

tanulójának kötelező. 
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2. számú melléklet: Tiltó intézkedések 

 

 

1. Kollégiumba szeszesitalt, drogot, veszélyes eszközt behozni szigorúan tilos! 

2. A kollégium egész területén és a bejárat 5 m-es körzetében dohányozni szigorúan 

tilos! 

3. Mobiltelefonját a tanuló tanulószobában, szilencium idején nem használhatja 

telefonálásra, lenémított állapotban viheti be. Egyéb időben a mobiltelefon 

használatakor a szobatársak nyugalmát nem zavarhatja. 

4. Villanyoltás után zajongani, zenét hallgatni, a szobatársak nyugalmát bármely módon 

zavarni tilos. 

5. Tilos a kollégiumban tűzveszélyt okozó tevékenységet folytatni, az elektromos 

berendezéseket csak a kijelölt helyen szabad használni a tűzvédelmi előírások 

betartásával. 

6. Egészségvédelmi szempontból tilos a fekhelyeket egymás mellé húzni. 

7. A szobákban elektromos, ételkészítésre alkalmas háztartási eszközök használata tilos. 

8. Politikai, szélsőséges irányzatok tárgyainak, viseleteinek, szellemi termékeinek 

megjelenítése, terjesztése tiltott.

3. számú melléklet: Tudnivalók a szülők számára 

 
A szülő kötelessége különösen, hogy: 

a) Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről 

b) Rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal 

c) Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a kollégium rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

d) Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. 

e) Tiszteletben tartsa a kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és 

jogait. 

f) Biztosítsa gyermeke étkezési díjának határidőre történő befizetését. 

 
Joga van a kollégium szervezeti- és működési szabályzatának, házirendjének, pedagógiai 

programjának és minőségirányítási programjának megismerésére. 

A szülő kérheti, hogy gyermeke hétfői napon jöhessen vissza. 

A hétköznapi hazamenetelt indokolt esetben írásban vagy telefonon kérheti. 

A tanuló betegségét, a gyermek távollétét, visszaérkezésének várható időpontját a szülő telefonon 

vagy e-mailben jelenti a kollégium nevelőinek. 
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4. számú melléklet: A jutalmazás módja szóban és írásban:  

Fokozatai: 

1. nevelőtanári dicséret 

2. csoportvezető-nevelőtanári dicséret 

3. intézményvezetői dicséret 

4. nevelőtestületi dicséret 

 

Adható: 

• A csoporton belül végzett munkáért 

• A kollégium közösségéért végzett munkáért 

• Versenyeken, vetélkedőkön való részvételért 

• A kollégium rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában végzett tevékenységért 

• Diákönkormányzati munkáért 

• Tanulmányi munkáért 

 
Formái: 

• ellenőrző könyvbe való bejegyzés, 

• oklevél 

• jutalomkönyv 

• kitüntetés közösség előtt 
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5. számú melléklet: A nevelőtestület által adományozható kitüntetések és kedvezmények a 

kollégista diákok számára 

A nevelőtestület a diákönkormányzat véleményének kikérésével évente egy alkalommal a 

Kossuth Zsuzsanna Napon adományozhat legfeljebb 1 fő részére „Kiváló kollégista", és 

legfeljebb 3 fő részére „Közösségért" címet. 

 

Javaslatot tehetnek a csoportvezető tanárok és csoportközösségek minden év január végéig. 

Az írásbeli javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt érdemeit az alábbiakban megfogalmazott 

kritériumok alapján. 

„Kiváló kollégista” cím „Közösségért” cím 

 Alapfeltétel:  

• Legalább négy féléven át 4,5 feletti 

tanulmányi eredmény 

• - rendelkezzen igazgatói vagy nevelőtanári 

dicsérettel 

 Alapfeltétel:  

• legalább három féléves kiemelkedő 

közösségért végzett tevékenység, 

• nevelőtanári, csoportvezetői dicséret 

 Jellemezzék az alábbiak:  

• példamutató magatartás, segítőkészség, együttműködés társakkal, felnőttekkel, 

• egyéni teljesítményével öregbítse a kollégium hírnevét (versenyeken, közéleti fórumokon, stb.) 

• megbízhatóság, 

• vállalt feladatait teljesíti 

• aktív részvétel kollégiumi és csoportszintű programokon, 

• jó szervezőkészség 

 
A címmel jár: 

 

„Kiváló kollégista” cím „Közösségért” cím 

Oklevél + emlékplakett 

Címmel járó előny: 

Egyéni időbeosztás 20 óráig 

Oklevél + könyvjutalom 

Címmel járó előny: 

Egyéni időbeosztás 18 óráig 
 
 

Javaslatot előterjeszti: az igazgatóhelyettes a félévi értekezleten. A 

címek visszavonásig érvényesek. 

Azok a tanulók, akik adott félévben 4,5 és a feletti tanulmányi eredményt érnek el, 18 óráig 

szabadon oszthatják be az idejüket. 

Aktív, kollégiumunk hírnevét öregbítő közösségi munkáért intézményvezetői hatáskörben 

jutalomkimenő adható. 
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6. számú melléklet: Büntetés módja szóban és írásban  

Fokozatai: 

1. nevelőtanári figyelmeztetés 

2. csoportvezető nevelőtanári figyelmeztetés 

3. intézményvezetői figyelmeztetés 

• kimenőmegvonás 

• írásbeli figyelmeztetés 

• írásbeli intés 

Két csoportvezetői vagy nevelőtanári írásbeli figyelmeztetés után írásbeli intés, két 

írásbeli intés után intézményvezetői figyelmeztetés a következő büntetési 

fokozat. 

 

Az alábbi vétségekért: 

 

• a szilenciumról vagy kimenőről való engedély nélküli késedelemért, 

• a vállalt feladatok elmulasztásáért 

• a látogatók engedély nélküli felviteléért 

• a szilencium rendjének megzavarásáért 

• a kollégium rendjének és nyugalmának bárminemű megzavarásáért, stb. 

 

 

Fegyelmi eljárás – a házirend súlyos és vétkes megszegéséért 

 

Kiróható büntetések: 

• megrovás 

• szigorú megrovás 

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

• áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba és kollégiumba 

• kollégiumból való kizárás 

 

Az alábbi vétségekért: 

• más értéktárgyának eltulajdonításáért 

• engedély nélküli hét közbeni hazamenetelért 

• az épületen belüli dohányzásért 

• szeszes ital behozataláért, terjesztéséért, fogyasztásáért 

• ittas állapotban való bejövetelért a kollégiumba 

• bárminemű drog behozataláért, terjesztéséért, fogyasztásáért 

• saját maga és társai testi és lelki épségének veszélyeztetéséért stb. 
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7. számú melléklet: Dohányzással kapcsolatos intézkedések a tanulók körében 

 

A kollégium területén belül tilos a dohányzás! 

 

A kollégium területén kívül kijelölt helyen csak a 18. életévet betöltött diákok 

dohányozhatnak a tanulási időn kívül 2045-2100ig. 

(Minden tanév elején az intézményvezető-helyettes adja meg azoknak a tanulóknak a nevét, 

születési idejét, akik az adott tanévben betöltötték, vagy az adott tanévben töltik be a 18. 

életévüket.) 

Akik a kollégium területén vagy a kijelölt dohányzó helyen illetéktelenül cigarettáznak, 

azokra az alábbi büntetési fokozatok érvényesek: 

Tettenérés esetén: 

 

• első alkalommal csoportvezető nevelőtanári figyelmeztetés, melyről írásban 

értesítjük a szülőt. 

• második alkalommal intézményvezetői figyelmeztetés, melyről írásban értesítjük a 

szülőt. A figyelmeztetés maga után vonja egy hónap időtartamra a csoportvezető 

által engedélyezett 16 órától történő hosszabbított kimenő megvonását is. 

• harmadik alkalommal szülő behívása, a probléma megbeszélése igazgató, az 

ifjúságvédelmi felelős és az illetékes csoportvezető jelenlétében, és a fegyelmi eljárás 

elindítása. 
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8. számú melléklet: Informatikai eszközök behozatala, használata 

 

Nyilatkozat 

 

 

Tanuló neve: …………………………………………………….. 

Szülő (gondviselő) neve:…………………………………………. 

 

 

 

Alulírott ………………………………….,  a  fenti  tanuló  szülője/gondviselője  tudomásul 

veszem, hogy: 

• Gyermekem által behozott informatikai eszközökért (laptop, notebook, tablet) a 

kollégium nem vállal felelősséget. 

• Az eszközt a gyermekem tanulási időben csak tanulási célra használhatja, ezen 

időponton túl max. 22 óráig (böngészés, levelezés, kapcsolattartás). 

• A filmletöltéseket, online filmnézést, zenehallgatást (YouTube) a WIFI rendszer 

túlzott leterhelése miatt nem engedélyezzük. A kollégiumi internetet használó tanulói 

eszközök adatforgalmát havonta nyomon követjük. 

• A szabályok megszegése (háromszori figyelmeztetés után) a kollégiumi internet 

használatának megszüntetését vonhatja maga után. 

 

 

 

A fenti szabályozás a Házirend 8.sz. mellékeltének módosításaként 2015. január 1-jétől lépett 

hatályba. 

 

Dátum: 

 

 

Szülő/gondviselő aláírása: …………………………………………… 

Kollégista aláírása: ………………………………………………….. 

 


