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KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 

 
 
 A házirend célja  
 
Nyugodt és szervezett együttélést, közösségi munkát, tanulást és pihenést biztosítson a 
kollégisták számára. 
 
A házirend feladata 
 
Megállapítani a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, 
napirendjére, helyiségeinek használatára vonatkozó szabályokat. 
A házirend vonatkozik minden tanulóra, kollégiumi nevelőre, az intézmény valamennyi 
alkalmazottjára.  
 
 
A kollégiumi tagsági viszony 
 
Kollégiumi tagsági viszony az általános iskolát befejező hallássérült, középfokú oktatásban 
részesülő tanulók részére biztosított, akiknek nincs megfelelő bejárási lehetőségük a 
lakókörnyezetükből, vagy szociális helyzetük ezt indokolttá teszi.  A kollégiumi elhelyezés iránti 
írásbeli kérelmet az intézmény vezetősége bírálja el a Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai 
Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye javaslata alapján. 
A kollégiumi házirend a kollégiumba felvételt nyert hallássérült, középfokú oktatásban részt vevő 
tanulók tevékenység-rendszerének mindazon elemeit szabályozza, amelyet a kollégiumi 
munkarend, szokásrend is tartalmaz. Magában foglalja a tanulók kötelességeit, jogait, a 
kollégiumi közösségi élet szabályait, a napirendet. A kollégiumba felvételt nyert tanulók 
kötelesek a kollégiumi házirendet betartani, diákotthoni társaikhoz alkalmazkodni. 
 
A nevelési év rendje 
 
A nevelési év rendje - beleértve a tanítás nélküli munkanapok felhasználását, a szünetek 
időtartamát, a nemzeti és az intézményi hagyományos ünnepek rendjét, a nyári zárva tartás 
rendjét -, megegyezik a középfokú oktatási intézmények tanítási rendjével. 
A kollégium az általános iskolai tanítás nélküli munkanapokon és hétvégéken szükség esetén 
ügyeleti rend szerint gondoskodik a kollégista tanulók felügyeletéről. 
 
 
A kollégiumi házirend a következő tevékenységeket szabályozza: 
 
- a kollégiumi csoportokban folyó tanulmányi munkát és szabadidős tevékenységet; 
- a kollégiumban folyó kulturális- és sporttevékenységet; 
- a tanulók önellátásával kapcsolatos tevékenységek rendjét; 
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- egészségügyi felügyeletet és ellátást; 
- a tanulók tájékoztatását és véleménynyilvánítását; 
- a betartandó védő, óvó előírásokat; 
- a tanulók jutalmazásának elvei és normái; 
- a tanulók hazautazásának, illetve a visszaérkezésének rendjét; 
- a kimenők rendjét és a kollégiumon kívüli tiltott tanulói magatartást; 
- a kollégista tanulók napirendjét 
- a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elveit; 
- fizetési kötelezettségeket. 
 
A kollégiumi csoportokban folyó tanulmányi munka és szabadidős tevékenység 
 
A kollégiumban folytatott tanulás, szakmai munka minden esetben elsőbbséget élvez a más célú 
tevékenységekkel szemben. 
A tanulók az iskolai elfoglaltságuk befejezése után különböző időpontban érkeznek meg a 
kollégiumba. Önállóan megebédelnek. Rövid szabadidős tevékenység után tanulmányi 
munkájukat önállóan végzik, folyamatos nevelőtanári ellenőrzés, segítségadás mellett. 
A kollégista tanulók a tanulmányi előrehaladás érdekében napi rendszerességgel a nevelői 
segítség mellett, szaktanárok segítségét is igénybe vehetik - matematika, magyar nyelv és 
irodalom, történelem tárgyakból - az előzetesen egyeztetett időpontban. 
A kollégista tanulók iskoláival való kapcsolattartást, és a tanulók tanulmányi eredményének 
nyomon követését, az utógondozást, kollégiumi nevelők végzik, esetlegesen külső szakember 
segítségével. A kollégiumban így a pedagógiai felügyelet folyamatosan biztosított. 
 
 
Kulturális- és sporttevékenység 
 
A kollégiumban lehetőség van kulturális, sportköri tevékenység szervezésére. Az általános 
iskolai részleg által szervezett programokon való részvétel is biztosított. 
 
 
A tanulók kötelességei 
 
A Házirendben foglaltak betartása. 
 
Minden kollégista alapvető kötelessége beköltözése után gondoskodni a kollégiumi tartózkodási 
hely bejelentéséről a területileg illetékes Kormányhivatalnál, valamint személyes iratainak 
fénymásolatát közvetlen nevelőjének leadni. 
 
A kollégium helyiségei használati rendjének betartása. 
 
A kollégium egész területén tilos a dohányzás! Ezt a tilalmat köteles a kollégista betartani! 
(dohányzásra kijelölt helyet a törvényeknek megfelelően a 18 év felettieknek biztosítunk). 
 
Szeszes ital, kábítószer, és egyéb ártalmas tudat módosító szerek, valamint a testi épséget 
veszélyeztető tárgyak behozatala és használata a kollégium egész területén és azon kívül is tilos! 
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Életkortól függetlenül, a kollégiumi tanuló tisztelje a pedagógusok és minden kollégiumi dolgozó 
személyét és munkáját és kollégista társait. 
 
A kollégista úgy köteles tevékenykedni, hogy közben társait ne zavara! Felkészülése a következő 
napi feladatokra, továbbá kommunikációs-, szabadidős tevékenysége életkorának, nyelvi 
állapotának megfeleljen. 
 
A kollégiumi tanuló kötelezettsége, hogy a kollégium vezetőjének, közvetlen nevelőinek, a 
szolgálatos nevelőnek utasításait, kéréseit betartsa. 
 
Köteles az önellátással kapcsolatos feladatait elvégezni, saját környezetét, személyes tárgyait és 
az általa használt eszközöket a rendben tartani. (ágyazás, szekrénye, mosogatás, alapvető 
takarítás, stb.) 
 
A kollégiumi tanulók az iskolarend figyelembe vételével, a napirendben foglalt időpontok szerint 
kötelesek reggel felkelni, tisztálkodni, öltözködni, egyéni hallókészüléket üzemképes állapotban 
használatra felvenni, környezetükben rendet tenni, önállóan reggelizni, majd az iskolájukba 
távozni. 
 
Minden tanuló kötelessége a kollégium épületének, berendezésének, eszközeinek 
rendeltetésszerű használatára, védelmére. Szándékos károkozás esetén, a kollégista életkorától 
függetlenül, a szülők anyagi felelősséggel tartoznak gyermekük cselekedeteiért. 
 
Minden tanuló köteles a kollégiumhoz tartozó helyiségek használati rendjét az ezzel kapcsolatos 
óvó-védő rendszabályokat betartani, ügyelni a tisztaságra, óvni a diákotthon felszerelését, a közös 
és a személyi tulajdont. 
 
Saját és társai testi épségének egészségének óvása. 
 
Az esetleges hétvégére vonatkozó itt maradási szándékát legkésőbb szerda estig kell jelezni 
közvetlen nevelőjének. 
 
Betegség esetén a betegeknek azonnal jelentkezni kell az ápolónőnél. Amennyiben egészségügyi 
állapota, és szociális helyzete lehetővé teszi leggyorsabban haza kell utaznia. 
 
A kollégium területén minden kollégista  köteles betartani a hatósági tűzrendészeti és 
balesetvédelmi előírásokat.  
 
Bombariadó, tűz riadó esetén a diák kötelessége, hogy a nevelőtanárok utasítása alapján, 
lehetőség szerint évszaknak megfelelő öltözetben, személyes felszereléseit hátrahagyva, a kijelölt 
útvonalon az épületet fegyelmezetten elhagyja, továbbá, hogy újabb utasításig a megadott 
gyülekezési területen várakozzon. 
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A kollégista tanulók jogai 
 
A kollégium tanulójának joga van bármilyen problémájával nevelőihez, a diákotthon vezetőjéhez 
fordulni érdekének védelmében, segítséget kérni és kapni. 
 
A kollégista joga, hogy a személyiségi jogokat tiszteletben tartva szervezett keretekben, vagy 
egyénileg, a kollégiumban véleményt nyilvánítson minden olyan témában, amely őt közvetlenül, 
vagy közvetve érinti.  
 
A tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék, életrendjét 
életkorának, fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 
 
A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban 
1989. november 20-án kelt Egyezmény alapján tiszteletben kell tartani, amíg a kollégiumi 
renddel nem ütközik.  
 
A tanulónak a tanulmányi munkához, a tanuláshoz való joga nem sérülhet. 
A kollégista tanulók térítésmentesen vehetik igénybe a kollégiumban rendelkezésre álló 
eszközöket: számítógép, internet, valamint a nyomtatást, fénymásolást az intézmény anyagi 
lehetősége szerint.  
 
A kollégium épületén belül a kollégisták által beszerzett saját vezeték nélküli internet hálózat 
működik, ingyenesen elérhető. Ezt a diákok a saját műszaki cikkeikkel, adathordozóikkal a 
megfelelő szabályok betartásával használhatják. 
 
A kollégiumba behozhatóak kisebb méretű személyes használatra szolgáló eszközök (elektromos 
eszközök töltői, villanyborotva, hajszárító, informatikai eszközök, ventilátor, asztali számítógép, 
hangszer, stb.). A személyes tárgyak elzárása, őrzése a diákok feladata és felelőssége! Ezekért a 
kollégium korlátozott felelősséget vállal. Nagymérető, illetve balesetveszélyes tárgyak behozatala 
kizárólag a kollégium vezetőjének engedélyével lehetséges (pl. kerékpár).  
 
A kollégiumban szintenként teakonyhák találhatóak Az itt található berendezéseket, eszközöket a 
rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Tilos működő gépet felügyelet nélkül hagyni! 
Ezeket a háztartási gépeket a diákok ingyen használhatják. 
 
Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 
 
A pedagógus, a beosztott nevelő, a kollégium vezetője a tanuló személyes tárgyait ellenőrzési 
céllal, indokolt esetben, kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg (szekrények, fiók 
tartalma).  
 
A kollégista véleményt mondhat, javaslatot tehet és kezdeményezhet a kollégium életével 
kapcsolatos kérdésekben. 
 
Megilleti az egyesülési jog, tagja lehet minden olyan kollégiumon kívüli egyesületnek, körnek, 
klubnak, egyházi felekezetnek, amelynek tevékenysége erkölcsi, testi szellemi fejlődését 
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elősegíti, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a 
jogát. 
 
Megilleti a magánszférához, levelezéshez való jog. 
 
 
Egészségügyi felügyelet és ellátás 
 
A betegszobai ügyelet, valamint az audiológiai ellátás folyamatosan biztosított. 
Ápolásra szoruló fekvőbeteg a betegszobában tartózkodhat az ápolónő ellenőrzi őket. 
A tanuló megbetegedéséről a szülő telefonon, e-mailben vagy távirati úton kap értesítést, és 
köteles minél előbb az otthoni ápolást biztosítani. 
 
 
Önellátással kapcsolatos tevékenységek 
 
A kollégista tanulók a napirendnek megfelelő időben az étkezési előkészületek után, lehetőleg a 
csoporttal közösen vacsoráznak. 
Vacsora és minden étkezés alatt az általánosan elvárható kulturált magatartás követelményeinek 
megfelelő viselkedést, öltözködést tanúsítsanak! 
A számukra kialakított teakonyha rendjére, tisztaságára kötelesek vigyázni!  
A tanulók személyes tárgyaikat, saját ruhatárukat tartsák rendben! Minden tanulónak arra kell 
törekednie, hogy megjelenése gondozott, kulturált legyen! 
Minden tanuló fordítson gondot a tisztaságra, a higiéniai körülmények betartására! 
Romlandó élelmiszert kizárólag az erre kijelölt helyen (hűtő) lehet tartani! 
A szoba rendje, tisztaság érdekében feladatok ellátására mindenki kötelezhető. 
A kollégista tanulók hálószoba kulccsal rendelkeznek. A kollégiumból való távozásukkor 
kötelesek a hálószoba ajtaját kulccsal bezárni. Bent tartózkodás esetén a szobaajtót bezárni tilos! 
Villanyoltás után, az éjszakai pihenés alatt a tanulók nem zavarhatják társaik nyugalmát! 
 
 
A tanulók tájékoztatása és véleménynyilvánítása 
 
A tanulókat a tanév kezdetén a diákotthoni igazgatóhelyettes tájékoztatja az őket megillető 
jogokról és kötelességekről. Minden kollégista tanuló megkapja a házirend egy példányát. 
A tanulók véleménynyilvánításának formái lehetnek: 
Nevelőtanárokkal, illetve diákotthoni igazgatóhelyettessel való találkozás. 
A véleménynyilvánítás szóban és írásban is történhet. 
 
 
A tanulók jutalmazásának elvei és normái 
 
Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy a képességeihez mérten folyamatosan jó 
tanulmányi eredményt ér el, vagy kiemelkedő közösségi munkát végez, a kollégium jutalomban 
részesítheti. 
A jutalmazás történhet szóban és írásban. 
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A jutalmazás formái lehetnek: 
nevelőtanári dicséret 
igazgatóhelyettesi dicséret 
igazgatói dicséret 
nevelőtestületi dicséret 
alapítványi jutalom 
 
 
Hazautazások rendje 
 
A kollégium munkarendje biztosítja, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen 
hazalátogathasson. A hazautazás tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is – nem 
kötelező, az itt maradás kizárólag kulturális, sport, illetve iskolai elfoglaltság esetén biztosított. 
Ha a tanuló a hétvégi hazautazásáról hétfőig nem tér vissza a kollégiumba, akkor a szülőnek 
telefonon vagy írásban értesítenie kell a kollégiumot.  
 
 
Kimenők rendje és a kollégiumon kívüli tiltott tanulói magatartást 
 
A kollégista tanuló számára az oktatási intézményük által szervezett szabadidős programokra, 
edzésekre, sportversenyekre előzetes írásbeli kérés alapján állandó kimenőt biztosít a kollégium. 
 
Esti kimenő: A nevelőtanár engedélyével hét közben 18.30-21.00 óráig. Az eseti kimenő célját, 
helyét, időpontját minden esetben az átadó füzetbe fel kell jegyezni. 
 
Éjszakai kimaradás: Középfokú oktatásban résztvevő diákok esetén a szülő engedélyével 
vehető igénybe kizárólag hétvégén. 
Érettségi utáni képzésben résztvevő diákok esetén előzetes írásbeli kérés alapján nevelőtanári 
engedéllyel vehető igénybe. 
A kollégiumi tanuló minden esetben köteles megmondani nevelőtanárának, hogy hová megy és 
mikor érkezik vissza, amit az átadó füzetbe mindenkor be kell vezetni. 
 
Hétvégi kimenő egyéni szabadidős programokra péntek, szombat 8-22 óra között, vasárnap 8-21 
óra között biztosított előzetes egyeztetés alapján, amit az átadó füzetben jelezni kell. 
 
A kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás az, hogy a tanulók a kollégiumon 
kívül is a megkívánt normák szerint viselkedjenek. Legyenek tisztában azzal, hogy viselkedésük 
hatással van a kollégium megítélésére. Megfelelő magatartásuk növeli annak jó hírnevét, pozitív 
megítélését. A programokon megfelelő, alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek meg.  
 
A kimaradási szabályok megszegése azonnali fegyelmi eljárást von maga után. Amennyiben 
valaki az egyeztetett időpontra nem érkezik vissza, 1 (egy) óra múlva értesítjük a szülőt és a 
rendőrséget. 
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A kollégista tanulók napirendje 
 
Ébresztő: Egyedi igény esetén 5 órától folyamatosan, a tanulók kérése, iskolai elfoglaltsága 
szerint. Az a kollégista, akinek iskolai szünete van, vagy első órái elmaradnak, előzetes jelzése 
alapján pihenhet tovább. Diákotthoni ébresztő 7.00 óra 
 
Reggeli: 5.30–8 óra között. A később kelők reggelije az étterem hűtőjébe kerül elhelyezésre, 
onnan saját részre hétvégén felhozható. Ebben az esetben a mosatlant eszközöket fogyasztás után 
a konyhára vissza kell vinni. 
 
Ebédidő: 12 –16.30 óra között.  
Az étkezési időn kívül, előre jelzett esetben, amennyiben lehetséges, biztosítunk étkezést 
(eltesszük az ebédet az étteremben). 
 
Tanulószobai foglalkozás: Az elsajátítandó, gyakorlandó ismeretetektől függően 15.00-20.00 
között nevelőtanári segítséggel, felügyelettel. 
 
A szakmai képzésben résztvevő diákok számára nincs előírt kötelező tanulószobai részvétel, de 
ez nem is tiltott számukra. 
 
Vacsoraidő: 17.30-18.30-ig. Az edzésen, külső rendezvényen résztvevő kollégista a vacsorát 
felviheti. 
 
Esti kimenő: A nevelőtanár engedélyével hét közben 18.30-21.00 óráig. 
A 18. életévüket betöltött kollégistáknál 22 óráig. Minden esetben az átadó füzetben jelezni kell a 
kimenő célját, helyét, érkezés idejét. 
 
Éjszakai kimaradás: Középfokú oktatásban résztvevő diákok esetén a szülő engedélyével 
vehető igénybe kizárólag hétvégén. 
Érettségi utáni képzésben résztvevő diákok esetén előzetes nevelőtanári írásos engedéllyel vehető 
igénybe kizárólag hétvégén. 
 
Esti általános teendők: A szabadidő tartalmas eltöltése, szabadon választott foglalkozások, 
pihenés, tisztálkodás, felkészülés a következő napra, szükség esetén önálló tanulás. 
21.00 óra után a kisebbekre való tekintettel a kollégista hangos, rezgő tevékenységet nem 
végezhet. 
 
A kollégistáknak 22.00 óráig be kell fejezniük a másokat zavaró tevékenységet (zuhanyozás, 
mosás, hajszárítás, stb). 
 
Villanyoltás: 22.30 (diákotthonosoknak 21 óra) 
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A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
Az a tanuló, aki a kollégium rendjét szándékosan, vagy gondatlanságból megszegi, fegyelmező 
intézkedésben részesíthető. 
A fegyelmező intézkedés, nevelési eszköz. Alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló 
életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. Nem lehet megtorló vagy 
megalázó, nem sértheti a tanuló emberi méltóságát, és nem ütközhet jogszabályba.  
 
Fegyelmező intézkedések:  
(A cselekmény súlyossága befolyásolhatja a fegyelmező intézkedés sorrendjét) 
Nevelői szóbeli figyelmeztetés 
Nevelői írásbeli figyelmeztetés 
Nevelő intő 
Intézményegység vezetői szóbeli figyelmeztetés 
Intézményegység vezetői írásbeli figyelmeztetés 
Intézményegység vezetői intő 
Igazgatói intő 
Fegyelmi eljárás 
 
Fegyelmieljárás rendje:  
A fegyelmi eljárás rendjét és menetét a 11/1994.(VI.(8) MKM 5. sz. melléklete határozza meg. 
Az eljárás célja a megegyezés, tehát a két fél bármilyen külső segítséget is igénybe vehet (pl. 
mediátor). 
 
Azok a tanulók, akik tettükkel, vagy viselkedésükkel szándékosan zavarják meg a 
tanulóközösséget, illetve ártanak az intézmény hírnevének, büntetésben részesülnek. 
 
Fizetési kötelezettségek 
 
A szülő a fenntartói szabályozók alapján megállapított étkezési térítési díjat fizet tárgy hó 10. 
napjáig. 
Az esetleges hátralékot a következő hónap 10. napjáig kell rendezni. 
Tanév végén a túlfizetést igazgatói engedély alapján az intézmény visszafizeti. 
A több hónapos hátralék behajtása érdekében az igazgató intézkedik a hatóságoknál. 
 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 
 
Jelen házirendet az igazgató javaslatára a nevelőtestület 2015. augusztus 00-én elfogadta.  
 
A Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat képviselője a Házirend tartalmával egyetért. 
 
A nyilvánosságra hozatal, a megismerés rendje, a megismerhetőség folyamatos biztosítása: 
A Házirend az elfogadása után elérhető az Intézmény honlapján. 
A Házirendet a nevelők ismertetik a tanulókkal. Ezt követően minden tanuló megkapja, így 
minden szülő megismerheti. Az új tanulók beíratásakor át kell adni egy példányt.  
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 A Házirend az iskolai SZMSZ mellékletét képezi, ezért minden olyan helyen megtekinthető, 
ahol az SZMSZ megtalálható.  
 
 
 
 
Budapest, 2015. augusztus 27. 
 
        Szőllősiné Sipos Virág 
         igazgató 
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