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Bevezető rendelkezések 
 

 
 

A  Veszprémi  Középiskolai  Kollégium  házirendje  az  alábbi  jogszabályok, 

rendeletek, szabályzatok és javaslatok figyelembe vételével készült: 
 
 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: 

Nkt.) 

 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásá- 

ról (a továbbiakban vhr.) 

 229/2012.(VIII.28.)  Kormányrendelet  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 

törvény végrehajtásáról 

 315/2012.  (XI.13.)  Kormányrendelet  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 

törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Kormányrende- 

let módosításáról 

 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 

kiadásáról és az ehhez kapcsolódó Kollégiumi nevelés országos 

alapprogramja 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

 A Veszprémi Tankerületi Központ szabályzatai. 

 A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja, 

 A Veszprémi Középiskolai Kollégium szervezeti és működési szabály- 

zata, 
 a kollégiumi diákönkormányzat javaslatai. 

 
A házirend megírásakor alapelvünk volt, hogy a kollégista egyszerre ál- 

lampolgár, tanuló, gyermek vagy ifjú, ezért személyét számos törvény védi. A 

törvények a jogok mellett ugyanakkor a diák kötelességeit is megfogalmaz- 

zák. 
 

A házirend hatálya kiterjed a tanulóra, a szülőre, az intézmény vala- 

mennyi dolgozójára, és minden egyéb személyre, aki a kollégium területén 

tartózkodik. 
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A kollégium minden tagja köteles betartani a kulturált együttélés szabá- 

lyait, és köteles tiszteletben tartani mások jogát a tanuláshoz, munkához és 

pihenéshez. 
 

 

A kollégiumban folytatott tanulás, szakmai munka minden esetben el- 

sőbbséget élvez a más célú tevékenységekkel szemben. 
 

 

A kollégium területén tilos a dohányzás! 

A kollégisták számára tilos az egészséget károsító, függőséget okozó 

szerek használata! 

A kollégium valamennyi tagjával szemben elvárás, hogy arányosan ve- 

gye ki részét azokból a munkákból, amelyek a kollégium rendjének, a kör- 

nyezet rendezettségének fenntartása érdekében a kollégisták közösségére há- 

rulnak. 
 

 

A házirend megsértése fegyelmező intézkedést vagy fegyelmi eljárást 

von maga után. 
 

 

A kollégium területén a hatósági tűzrendészeti és balesetvédelmi előírá- 

sokat mindenki köteles betartani. 
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I. Fejezet 
 

 
 

1. A kollégiumi tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 

 

1.1. A tanuló kollégiumi elhelyezése 
 

 

1.1.1. A kollégiumi elhelyezést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 

kérheti 

 az iskolába történő jelentkezéssel egyidejűleg a felvételi lapon a nyi- 

latkozat kitöltésével. A kérelmet az iskola továbbítja a kollégiumba. 

 közvetlenül a kollégiumba benyújtott felvételi kérelem útján (a do- 

kumentum  a  kollégium  honlapjáról  letölthető:   www.kollegium- 

veszprem.sulinet.hu) 
 

1.1.2 A kollégiumi felvétel eljárás rendje 

 a kollégiumi felvétel egy tanévre szól, és hosszabbítható. 

 az újrafelvételi kérelem beadási határideje április 30. 

 a felvételről az intézmény vezetője dönt. 

 az elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a szülő és az iskola értesítést kap. 
 

 

1.2. A felvételi kérelem elbírálásának elvei: 

1.2.1. Új kollégista felvétele esetén előnyben részesül, aki/akinek 

 a Veszprémi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett in- 

tézmény tanulója; 

 a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény szerint hátrányos helyzetű; 

 felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 
 

 

1.2.2. Újrafelvétel esetén előnyben részesül, aki/akinek 

 képességeinek, tehetségének megfelelően igyekszik tanulmányi téren 

jól teljesíteni, és kollégiumi magatartása példamutató. 

 fegyelmi büntetése, elmarasztalása nem volt. 
 

 

1.2.3. Kizáró ok (nem nyerhet felvételt a kollégiumba): 

 akinek felvételét fegyelmi problémák és (/vagy) tanulmányi kötele- 

zettségeinek elhanyagolása, (pl. több mint 5 kötelező kollégiumi fog- 

lalkozásról történő igazolatlan hiányzás) miatt a nevelőtestület nem 

támogatja. 

http://www.kollegium-veszprem.sulinet.hu/
http://www.kollegium-veszprem.sulinet.hu/
http://www.kollegium-veszprem.sulinet.hu/


Veszprémi Középiskolai Kollégium – Házirend 2020. 

6 

 

 

 
 

1.3. Ha a szülő, a nagykorú tanuló kollégiumi tagsági viszonyáról lemond, az 

erről szóló írásbeli nyilatkozatát a kiköltözést megelőzően az intézmény veze- 

tőjéhez, vagy az intézményvezető helyettesekhez eljuttatja. 
 

 

2. Általános lakhatási szabályok 
 

 

2.1. A kollégisták a szorgalmi, az érettségi, és a képesítő vizsgák időszakában 

laknak a kollégiumban. Ettől eltérés csak a 2.5-ben foglaltak szerint lehet. 
 

 

2.2. Beköltözéskor a lakók a csoportvezető nevelőtanáruktól átveszik a bent- 

lakáshoz szükséges tárgyakat. A kollégisták az általuk okozott károkért, illet- 

ve a tárgyak elvesztéséért anyagi felelősséggel tartoznak. 

Kiköltözéskor vissza kell adni a Kollégiumtól kölcsönzött eszközöket, tárgya- 

kat, illetőleg el kell számolni azokkal. 
 

 

2.3. A kollégiumba érkezés rendje: 

A kollégisták a kollégiumba a  tanév első tanítási napját  megelőző napon 

14.00 órától költözhetnek be. Év közben a hétvégi hazautazásról a hét első 

tanítási napját megelőző napon 16.00-21.00 óráig, illetve indokolt esetben 

szülői engedéllyel és a kollégium értesítése mellett ettől eltérő időpontban 

(akár a tanítási nap reggelén) is visszaérkezhetnek a kollégisták. 

Hétköznap a tanóra kezdetéig (16.00-ig), illetve nevelőtanári engedéllyel ettől 

eltérő időpontban lehet beérkezni a kollégiumba („kimenő”). Az engedélye- 

zett kimenőről a kollégiumba visszaérkező diáknak mindenkor az illetékes 

nevelőtanárnál jelentkezni kell. 16 év alatti kollégista 20.00 h után kimenőre 

kizárólag felügyelettel mehet. 
 

 

2.4. A kollégiumból való eltávozás rendje: 

2.4.1. A diákok a hétvégén hazautazhatnak, a kollégiumban maradási szándé- 

kukat szerda estig, jelezniük kell. A változásról a tanuló köteles értesíteni a 
mindenkori ügyeletes tanárt, továbbá jelentkeznie kell a hétvégén ügyeletes 

nevelőknél. 

2.4.2. Veszprém területét csak előzetes nevelőtanári engedéllyel szabad el- 

hagyni. 

2.4.3. Amennyiben a tanulónak a kollégiumi tagsági viszonya megszűnik, kö- 

teles az illetékes hivatalnál tartózkodási helyét megszüntetni. 

2.5. Nyári bentlakás 

A kollégium a karbantartási, felújítási munkák miatt a szorgalmi időszak után 

legfeljebb  július  15-ig  biztosíthat  nyári  bentlakást  kollégistái  számára.  E 
tárgyban június 1-jéig kérelmet nyújthatnak be a tanulók a kollégium intéz- 

ményvezetőjéhez. 
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Az intézményvezető a szorgalmi időszak végéig elbírálja a kérelmeket, egyi- 

dejűleg kijelöli a nyári bentlakás során használható szobákat. 
 

 

 

3. A kollégisták jogai 
 

 

3.1. A tanulói jogok gyakorlásának hatálya: 

A tanulói jogokat a beiratkozás napjától a kollégiumi jogviszony fennállásáig 

gyakorolhatja. 

3.1.2. A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges in- 

formációk biztosításának kollégiumi rendszere. 
A hatályos jogszabályok tárgyában tájékoztatás, illetve a tájékozódás lehető- 

ségének biztosítása (törvényi és egyéb jogszabályi rendelkezések, közlönyök) 

a kollégium vezetőjénél kérhető. Az intézményi alapdokumentumok: Pedagó- 

giai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Minősítő egy- 

egy példánya hozzáférhető a  titkárságon, a központi tanárikban valamint a 

kollégium honlapján (www.kollegium-veszprem.sulinet.hu). 
 

3.2. A jogorvoslati jog gyakorlása. 

A jogszabályok biztosította jogorvoslati lehetőségeken túl (törvényességi ké- 

relem, felülbírálati kérelem) a kollégista tanulók jogorvoslatért fordulhatnak 

 közvetlenül a kollégium vezetőjéhez, írásban beterjesztett kérelemmel, 

 a diák-ombudsmanhoz, aki a mindenkori Diákönkormányzat elnöke (ő 

a kérelmező érdekében javaslatot tehet, kérelmet terjeszthet be a kollé- 

gium vezetéséhez), 

Fenti esetekben 30 napon belül érdemi választ kell kapnia a jogorvoslati ké- 

relmet beterjesztőnek. 

A kollégista tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés tisztázásához kérhetik a 

háromtagú Kollégiumi Egyeztető Bizottság létrehozását, melynek tagjai közül 

egyet a Diákönkormányzat, egyet a Nevelőtestület, egyet pedig a kollégiumi 

Vezetői Tanács delegál. A Kollégiumi Egyeztető Bizottság állásfoglalást ad ki 
a vitás kérdésről. 

 

 

3.3. A szabad véleménynyilvánítás joga. 

A tanuló véleményt nyilváníthat az emberi méltóság tiszteletben tartásával a 

különböző szintű fórumokon (csoportgyűlés, szintgyűlés, közgyűlés), a kollé- 

giumi médiában a személyiségét vagy a tanulók közösségét érintő kérdések- 

ben. 
A tanuló problémáival, kérdéseivel fordulhat – személyesen vagy a kollégiu- 

mi diákönkormányzat közvetítésével – a csoportvezető nevelőtanárához, a 

kollégium vezetőihez. Feltett kérdéseire vagy javaslatára a megkereséstől 

számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 
 

  

http://www.kollegium-veszprem.sulinet.hu/
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3.4. A diákkörök létrehozásának joga. 

A kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében 

diákköröket hozhatnak létre. E diákkörök részt vehetnek a Diákönkormányzat 

létrehozásában és tevékenységeiben. Diákkör alakításának feltételei: 

 Működésük nem ütközhet jogszabályokba. 

 Működésük a diák-önkormányzatiság megvalósulását segíti. 

 Minimálisan 5 kollégista tanuló részt vesz a munkájában. 

 Megalakulását a diákkör vezetője írásban bejelentette a kollégium igaz- 

gatójának. 
 

 

3.5. A kollégiumból történő hazautazás jogának korlátozása 

A tanulók hétvégeken hazautazhatnak, ennek tiltása nem lehet fegyelmezési 

eszköz. Az alábbi rendkívüli esetekben teheti kötelezővé a kollégium vezetője 

a kollégisták számára a hétvégi bennmaradást: 

 Közegészségügyi, egészségügyi okokból, a tanuló érdekében. 

 Rendészeti okokból (katasztrófa, közlekedés, természeti csapás, rend- 

kívüli helyzet, bűnmegelőzés, nyomozás, stb.) a tanuló érdekében. 

 A  kollégiumi  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  meghatározott, 

vagy az intézményvezető által elrendelt ünnepélyen, kollégiumi szintű 

rendezvényen való részvétel céljából. 

 A kollégiumi pedagógiai programban szereplő kötelező tevékenységek 

miatt. 

A fenti esetekben a hazautazási tilalomról a szülő, gondviselő értesítést kap a 

kollégiumtól. A döntés ellen a szülő, gondviselő kifogást emelhet a kollégium 

vezetőjénél, vagy élhet a jogszabályok biztosította jogorvoslati lehetőségek- 

kel. 
 

3.6.. A magánlakáshoz való jog. 

A kollégista tanulót megilleti a magánlakáshoz való jog. Minden kollégista 

tanulónak joga van egészséges körülmények között élni a kollégiumban A 

lehetőségek adta keretek között joga van különösen a pihenésre, a nyugodt 

tanulásra, lakószobájában a személyes használatában álló bútorok, berendezé- 

si tárgyak rendeltetésszerű használatára. A lakószobák rendjét, a berendezési 

tárgyak rendeltetésszerű használatát a nevelőtestület tagjai, illetve az intéz- 

ményvezető által megbízott személy jogosult ellenőrizni. A saját szekrény és 

a személyes tárgyak higiéniai és nevelő célzatú ellenőrzését a tanuló nem ta- 

gadhatja meg. A tanuló személyes tárgyainak ellenőrzését a tanuló jelenlét- 

ében lehet elvégezni.  Ezen túlmenően csak rendkívüli esetben, vészhelyzet 

elhárítása céljából. Az ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult személy a ta- 

nulót indokolt esetben a veszélyes és tiltott tárgyak (lásd: Viselkedési Kódex 
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4.§) átadására kötelezheti. Súlyos esetben: közveszély okozása, fegyelmi ügy 

esetén a szülőt is értesítheti erről. 
 

 

3.6. A személyes tárgyak védelmének joga 

A kollégista jogosult a tanulói jogviszony, illetve kollégiumi tagság gyakorlá- 

sához közvetlenül kapcsolódó személyes tárgyait bevinni a kollégiumba. 

Egyéb  tárgyak  behozatalához  intézményvezetői  engedély  szükséges.  Ha 

100.000 Ft-nál nagyobb egyedi értékű tárgyat hoz be, azt be kell jelentenie a 

lakószobája szerint illetékes intézményvezető-helyettesnél, vagy az intéz- 

ményvezetőnél. A kollégium kizárólag a tanulói jogviszony, illetve kollégiu- 

mi tagság gyakorlásához közvetlenül kapcsolódó (100.000 Ft-nál nagyobb 

egyedi érték esetén bejelentett és megfelelően elzárt tárgyakért vállal felelős- 

séget.) Az egyéb behozott tárgyak megőrzéséről maga gondoskodik, és az 

ezekben történt esetleges károkért a kollégium nem vállal felelőséget. 
 

 

3.8.  Vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának 

rendje. 

A kollégista tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, 

nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre jut- 

tassa, feltéve, hogy e jog gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti má- 

soknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakor- 

lását. 
 

 

3.9. A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés kollégiu- 

mi rendszere. 

A kollégiumi tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés intéz- 
ményesített formái: 

   a szint és csoportgyűlések, szint és csoportfelelősök 

   a diákönkormányzat, 

   a diákombudsman, 

   a kollégiumi közgyűlés. 
 

 

Konkrét feladatkörüket és jogosítványaikat a hatályos jogszabályok és a kol- 

légiumi Szervezeti és Működési Szabályzat alapján határozza meg. 
 
 
 

4. A kollégista kötelességei 

 

4.1. Általános kötelességek: 

A tanuló általános kötelessége, hogy: 

 képességei szerint tanuljon, 

 tartsa be a közösségi együttélés szabályait, 

 védje a közösségi tulajdont, 
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 vegyen részt a kötelező és kötelezően választott foglalkozásokon, a 

pedagógiai program szerinti kollégiumi rendezvényeken, 

 működjön együtt nevelőivel és a kollégium dolgozóival, 

 jogait felelősséggel, kötelességeinek teljesítésével összhangban 

gyakorolja,  

 tartsa magára nézve kötelezőnek a kollégiumi házirendet. 
 

 

4.2. Viselkedési és viseleti szabályok: 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium kollégista tanulóitól elvárt viselkedési 

és viseleti szabályokat a Kollégiumi Viselkedési Kódex tartalmazza. Nem 

megfelelő viselkedés fegyelmi intézkedést, eljárást vonhat maga után. A fe- 

gyelmi ügyeket a Köznevelési törvény és a Kollégiumi Szervezeti és Műkö- 

dési Szabályzat előírásainak megfelelően a Nevelőtestület által megbízott Fe- 

gyelmi Bizottság intézi. 
Példamutató viselkedéséért a tanuló dicséretben, jutalomban részesülhet. A 

jutalmazás és elmarasztalás elveit a Kollégiumi Minősítő tartalmazza. 

A kollégiumon kívüli viselkedés szabályai: 
 

Tanulóinktól elvárjuk, hogy az intézményen kívül is kollégistához méltóan 

viselkedjenek, tartsák be a kulturált együttélés szabályait, az írott és íratlan 

társadalmi normákat. Kerüljék az egészségkárosító szerek használatát, tartóz- 

kodjanak minden olyan szélsőséges viselkedéstől és megnyilvánulástól, amely 

a középiskolás életvitellel össze nem egyeztethető. 
 
 

4.3. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások: 

A kollégium minden lakójának kötelessége, hogy óvja saját és társai testi ép- 

ségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógus- 

nak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazot- 

tait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet ész- 

lelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült. A Veszp- 

rémi Középiskolai Kollégiumban kötelező ismerni és betartani az alábbi vé- 

dő-óvó előírásokat: 
 

 baleset-megelőzési és munkavédelmi ismeretek, 

 tűz- és bombariadó terv, 

 a számítástechnika terem üzemelési rendje, 

 a konditerem üzemelési rendje, 

 sportudvar rendje. 
 

 

Különösen: a lakószobát belülről bezárni nem szabad; a tűzriadó útvonalát 

meg kell ismerni; az elektromos eszközök használatára vonatkozó szabályokat 

be kell tartani. 
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A tanulók egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatokat 

részletesen a Házirend 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

 

4.4. A kollégiumi berendezésekért, a használatra kapott tárgyakért viselt fele- 

lősség 

A kollégista tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak meg- 

felelően használja a kollégium létesítményeit, berendezéseit és  felszerelési 

tárgyait. A közvetlen környezetét (szoba, szekrény, polc, ágy) folyamatosan 

tisztán, rendben tartja. Figyelmet fordít a kollégium környékének tisztaságára. 

Tilos bármit tárolni a külső ablakpárkányon illetve kidobni az ablakon. A kol- 
légista a kollégiumnak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 

 
 

4.5. Késések, mulasztások 
 

Ha a tanuló a kollégiumi foglalkozásokról távol marad a mulasztásokat, ké- 

sést igazolni kell. 
 

4.5.1. A foglalkozásokról való késést szükség esetén szülő (edző, tanár, kor- 

repetitor) 5 tanítási napon belül szóban, vagy írásban igazolhatja. 
 

 

4.5.2. Mulasztást a szülő, illetve orvos igazolhat írásban 10 tanítási napon be- 

lül. 
 
 
 

5. Napirend: 
 

 

Tanítási napokon hétfőtől csütörtökig: 

06.15 jelzőcsengetés 

06.15-08.00 
ébresztő, tisztálkodás, szobarend kialakítás, reggeli, indulás 
az iskolába 

08.00-12.00   Délelőtt a kollégiumban tartózkodó diákoknak: ébresztő, 

tisztálkodás, szobarend kialakítás, jelentkezés és egyedi na- 

pirend egyeztetés a délelőttös nevelőtanárnál 

12.00-15.30 ebéd (étkezési jeggyel, érkezési sorrendben) 

-15.55-ig szabad kimenő 

16.00-19.00 szilencium (közben 45 perc szünet) 

19.00-19.45 30 Vacsora 

19.00-20.30 szabadidő (foglalkozások) 

20.30-21.15-ig foglalkozások (pótszilencium) 

21.15-21.30-ig felkészülés a villanyoltásra, szobarend kialakítás, tisztálko- 

dás 

21.30-22.00 létszámellenőrzés, villanyoltás 
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Pénteki napirend*: 

-13.00 h-ig azonos az egyéb hétköznapokéval 

13.00-168.00       

hazautazás 

168.00-tól az engedéllyel itt maradók napirendje az iskolai programok 

és a nevelőtanárral történő megbeszélés függvénye. 

* a napirend változhat a hétvégére szervezett kollégiumi, iskolai, városi prog- 

ramok, rendezvények szerint. 
 

 

Hétvégi napirend*: 

06.00-08.00       Ébresztő igény szerint. 
08.00-12.00       Szobarend kialakítása egyéni tanulás, szabadidős tevékeny- 

ség, illetve foglalkozások vagy kimenő (engedéllyel) 

12.00-20.00       kimenő az ügyeletes tanár engedélyével 

20.00-21.00       egyéni tanulás, szabadidős tevékenység, illetve foglalkozá- 
sok vagy kimenő (engedéllyel) 

21.00-22.00       felkészülés a villanyoltásra, szobarend kialakítás, létszámel- 

lenőrzés, villanyoltás 

* a napirend változhat a hétvégére szervezett kollégiumi, iskolai, városi prog- 

ramok, rendezvények szerint. 
 

 

Azok a diákok, akik az érettségire, ill. a szakmai vizsgákra való felkészülés 

ideje alatt a házirendet, napirendet nem tartják be - a többi tanuló védelme 

érdekében - az intézményvezető döntése alapján azonnali hatállyal kötelesek 

elhagyni a kollégiumot! 
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6. Térítési díj befizetése és visszatérítése 

 

 

6.1. A kollégiumi étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézési feladatok 
 

 

Kollégiumi (diákotthoni) elhelyezésből következően tanulóink  számára 

napi háromszori étkezés biztosított, melyet a tanulók jó egészségi állapot, 

a testi- lelki jólét biztosítása érdekében célszerű igénybe venniük. 
 
 

A tanulók az ügyintéző által megjelölt napokon kötelesek az étkezési térí- 

tési díjat határidőre befizetni. Az étkezési jegy átvételére csak a térítési díj 

befizetését követően van mód. Indokolt esetben pótbefizetési napon is le- 

het fizetni. 
 

A lemondani kívánt étkezési jegyet legalább az érvényességi napot meg- 

előző nap 10.00 óráig a saját nevelőtanár (ügyeletes tanár) közbenjárásával 

kell leadni. December és június hónapok étkezési módosítás betegség ki- 

vételével nem lehetséges. 
 

 

Az igénybe nem vett, de előre befizetett és időben (legkésőbb az adott is- 

kolai hónap utolsó hete megkezdése előtt 24 órával) lemondott étkezési téríté- 

si díjat a kollégium túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, ha ez nem 

lehetséges, akkor visszafizeti, vagy hidegélelemként az ellenértéke felvehető. 
 
 
 

6.2. Azon tanulók, akik másodszakmás képzésben vesznek részt és az is- 

kolában tandíjat fizetnek, kollégiumi térítési díjat (tandíj) kötelesek fizetni, 

melynek mértékét az érvényben lévő jogszabály állapítja meg. 
 

 
 
 
 

7. Hivatalos ügyek intézése a kollégiumban 
 

 

A kollégisták hivatalos ügyeiket a titkárságon és nyitvatartási időben a gazda- 

sági irodában munkanapokon intézhetik az ügyintézővel egyeztetett időpont- 

ban. A diákok munkanapokon 09.00-16.00 h között a kollégiumi titkárságon 

egyeztetve kérhetnek időpontot a kollégium vezetőjétől személyes problémá- 

juk intézéséhez. 
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II. Fejezet 
 
 
 

1. A kollégium helyiségeinek rendje 
 
 
 

1.1. Általános szabályok 
 

 

1.1.1. A bentlakók kötelesek a szobákat, a közös helyiségeket, valamint az 

ezekben található berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni. 
 

 

1.1.2. A közös használatú helyiségeket minden kollégista használhatja. Közös 

használatú helyiségnek minősülnek: az étterem, sportudvar, a könyvtár, a 

számítógépterem, a tanulószobák, a konditermek, a társalgók, a teakonyhák, a 

látogatófogadó előterek, folyosók, lépcsőház, mosdók, zuhanyzók és WC-k. 

A nemek szerint külön működő helyiségeket csak az azonos neműek használ- 

hatják. 
 

 

1.1.3. A lakószobák lakói felelősek a szobarendért és tisztaságért. A tanulók a 

szintenként elhelyezett takarító eszközökkel takaríthatják ki a szobáikat. 

Hetente változó rend szerint végez a takarítószemélyzet takarítást, ezért a 

lakószobákban minden reggel úgy kell összepakolni, hogy ez végrehajtható 

legyen. 
 

 

1.1.4. A lakószobák takarításán túl a takarító személyzet dolga az épület többi 

helyiségének takarítása. A helyiség nem rendeltetésszerű használata miatt 

szükségessé váló takarítást az azt okozó tanuló, ha ez nem megállapítható, 

akkor a helyiséget utoljára használó tanulók együttesen kötelesek elvégezni. 
 

 

1.1.5. A kollégisták a villamos berendezéseket, csatlakozókat csak a bizton- 

ságtechnikai előírások betartásával használhatják. 
 

 

1.1.6. Tilos a kollégium helyiségeiből az ott elhelyezett tárgyakat engedély 

nélkül kivinni! 
 

 

1.1.7. A kollégista köteles az előforduló meghibásodásokat, rendellenessége- 

ket haladéktalanul közölni a csoportvezető nevelőtanárával, vagy az ügyeletes 

tanárral, és bejegyezni a hibafüzetbe. 
 

 

1.1.8. A gondatlanságból bekövetkező és a szándékosan okozott károkért a 

kollégisták anyagi felelősséggel tartoznak, a Minősítő szerint. 
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1.1.9. Együttes károkozás esetén a kollégisták egyetemlegesen felelnek a be- 

következett károkért. 
 

 

1.1.10. Amennyiben a károkozó személye nem állapítható meg, úgy a kárt az 

adott szint vagy épület kollégiumi közösségének egésze viseli. 
 

 

1.1.11. A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz 

kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában, valamint nem sértő (faj, 

nem, világnézet) vagy megbotránkoztató (pornográfia). 
 

 

1.1.12. Ha a helyiségek állapotának és használatának figyelemmel kísérése 

során az azt ellenőrző személy szabálytalanságot észlel, akkor köteles felszó- 

lítani a helyiség használóit az eredeti állapot helyreállítására. Súlyos esetben, 

vagy ha a szabálytalanság megszüntetése a 24 órán belül nem történik meg, 

akkor értesíti a fegyelmi bizottságot, és fegyelmi eljárást kezdeményez. 
 

 

1.1.13. A diákok szüleiket lakószobájukban is, ismerőseiket, barátaikat a 

kollégium előterében 16.00 óráig fogadhatják. (Továbbiakban nevelőtanári 

engedéllyel.) 
 

 

1.1.14. A délelőtti tanítási idő alatt és a tanítás nélküli napokon a kollégium 

épületében tartózkodni csak engedéllyel szabad. 
 
 
 

1.2. A helyiségek használati rendje 
 

 

1.2.1. A porta rendje: 
 

 

   A portán csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. 

   A portán lévő leltári tárgyakért a portások felelnek. 

   A portáról telefonálni kizárólag sürgős, hivatalos ügyekben szabad! (pl. 

orvos, mentő, rendőr, tűzoltó hívása, szülő, iskola rendkívüli értesítése.) 

 Az „A”, illetve a „C” épületben levő társalgók, valamint a kondiszobák 

kulcsát diákigazolvány ellenében a portán lehet felvenni. 
 

 

1.2.2. Az előcsarnok rendje: 
 

 

   A tanulók a földszinti előtérben fogadhatják hozzátartozóikat, barátaikat, 

osztálytársaikat, ismerőseiket. 

   Az földszinti előtérben magnózni, rádiózni, zajongani, közízlést sértő ma- 

gatartást folytatni szigorúan tilos! 
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1.2.3. Az étterem (ebédlő) rendje: 
 

 

 Az étkezés rendjével kapcsolatos tudnivalókat az étteremben függeszti ki 

az üzemeltető. 

 Az ebédlőből konyhai eszközöket (pohár, tányér, kés, villa, kanál, kancsó, 

stb.) kihozni tilos! Ételt csak saját edényben vihetnek el a tanulók. 

 Az ebédlőben minden ott tartózkodó személynek kulturáltan kell viselked- 

nie. A kulturálatlanul étkezőt, hangoskodót, szemetelőt a konyha és a kol- 

légium dolgozója figyelmeztetheti, és végső esetben az étteremből való tá- 

vozásra kötelezheti. 

 Az ebédlőben lévő bútorokat, eszközöket csak rendeltetésüknek megfele- 

lően szabad használni. 

 Az ebédlőben étkezési idő alatt magnózni, rádiózni, hangoskodni tilos! 
 

 

1.2.4. A lépcsőház és a folyosók rendje: 
 

 

 A folyosókon, a lépcsőházban étkezni, szemetelni nem szabad. 

 A folyosókon és a lépcsőházban csendben és kultúráltan kell közlekedni. 
 

 

1.2.5. A szobák rendje: 
 

 

 A szobákban minden tanulónak állandó helye van. 

 A szobában elhelyezett leltári tárgyakért a tanulók személyesen felelnek, 

azokat rendeltetésüknek megfelelően használhatják. A lakószoba berende- 

zési tárgyait, bútorzatát átrendezni csak a csoportvezető nevelőtanár enge- 

délyével szabad. 

 A szoba rendjéért és tisztaságáért az ott lakók együttesen felelnek. 

 A szobában hangoskodni, másokat a tanulásban, illetve a pihenésben za- 

varni tilos! 

 Taneszközeiket, ruháikat, tisztálkodási szereiket, élelmüket az erre kijelölt 

helyen tárolhatják. 

 A szobák szellőztetéséről a tanulók gondoskodnak. 
 

 

1.2.6 A szekrények rendje: 
 

 

 A szekrényét mindenki tartsa rendben és gondosan zárja be, a kulcsot ve- 

gye magához. 

 A lakattal záródó szekrényeket a csoportvezető nevelőtanár által jóváha- 

gyott jó minőségű lakattal kell lezárni. A nem megfelelő lakat használatá- 

ból eredő károkért a tanuló viseli a felelősséget. 

 Az otthonról kapott élelmet névvel ellátott dobozban, vagy üvegben kell 

tartani, és a hűtőszekrényben kell tárolni. 
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 A romlott vagy száraz ételmaradékot köteles mindenki eltávolítani a szek- 

rényből, hűtőszekrényből. 
 

 

1.2.7. A tanulószobák rendje: 
 

 

 A foglalkozások rendjét, a tanulást zavarni tilos! 

 Az ott elhelyezett eszközöket tanári engedéllyel szabad használni. 

 A tanulószobák bútorzatát, falait, stb. rongálni tilos! 

 A szobákban kötelesek a tanulók rendet hagyni! 
 

 

1.2.8. A betegszobák rendje: 
 

 

 A beteg tanuló a betegszobában saját ágyneműjét nem használhatja. Be- 

tegsége idejére minden tanuló tiszta ágyneműt kap, melyet felgyógyulása 

után lehuzatol, és összehajtva az ágyon hagy. 

 A betegszobákban tartózkodók vigyázzanak a rendre és tisztaságra! 

 Élelmet csak a lázas, fertőző, illetve járóképtelen betegnek vihet a beteg- 

ápoló. 

 Étkezés után a betegápoló köteles az edényt a konyhára visszavinni. 

 A betegszobában csak a betegek tartózkodhatnak, egyébként a betegszobát 

zárva kell tartani. 

 A tanulóknak a betegszobát engedély nélkül elhagyni tilos! 

 Betegszobában szülő vagy diáktárs csak tanári engedéllyel tartózkodhat. 

 A betegszobában hangoskodni szigorúan tilos! 

 A betegszobában lévő leltári tárgyakért és rendeltetésszerű használatukért 

az ott tartózkodók felelnek. 
 

 

1.2.9.A társalgók rendje: 
 

 

 A társalgók a kollégiumi rendezvények, foglalkozások helyei. A kollégis- 

ták a társalgók használata során kötelesek tartózkodni minden olyan maga- 

tartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül za- 

varnák, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetnék. 

 A rendezvények, foglalkozások után mindenki köteles az elmozdított búto- 

rokat visszapakolni. 

 A teremben nem szabad étkezni, szemetelni! 

 A társalgóban közízlést sértő magatartást folytatni szigorúan tilos! 

 Esti ott tartózkodáskor a függönyöket el kell húzni. 

 Idegenek a teremben csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak. 
 

 

1.2.10. A könyvtár rendje: 
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 A könyvtárat minden kollégista használhatja a könyvtári szervezeti és mű- 

ködési szabályzat szerint. 

 A könyvtárban a tanulók csak a könyvtáros engedélyével tartózkodhatnak. 

 A könyvtárból csak az előírt módon kikölcsönzött könyveket szabad el- 

vinni. 

 A kollégiumból kiköltözők kötelesek igazolást kérni a könyvtárostól, hogy 

könyvtári tartozásuk nincs. 

 A  könyvtárban  lévő  tárgyakért  (könyvek,  technikai  eszközök,  bútorok, 

stb.) a könyvtáros felel. 

 A könyvtár rendjére és tisztaságára mindenki köteles ügyelni. 

 A könyvár használatára vonatkozó további rendelkezéseket  a könyvtári 

SzMSz tartalmazza. 
 

 

1.2.11. A konditermek rendje: 
 

 

 A konditerem csak megfelelő orvosi igazolással és a sportfelelős tanár en- 

gedélyével használható, a teremben kifüggesztett használati rend szerint. 

 A  konditermet  az  eszközök  balesetveszélyességére  tekintettel,  és  mert 

rosszullét előfordulhat, egyedül nem szabad használni! 

 A konditeremben a tanulók csak a meghatározott időben és sportolási cél- 

zattal tartózkodhatnak. 

 A rendelkezésre álló sporteszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően 

szabad használni! 

 A konditerembe élelmiszert bevinni és szemetelni tilos! 
 

 

1.2.12. A hivatalos helyiségek rendje: 
 

 

 A tanulók a titkársági és gazdasági irodákba csak hivatalos ügyben, az arra 

kijelölt időben léphetnek be. 
 

 

1.2.13. A teakonyhák és a látványkonyha rendje 
 

 

 A konyhát használók kötelesek valamennyi konyhai használati és berende- 

zési tárgy tisztántartásáról gondoskodni. 

 A konyhában az egészségügyi, balesetvédelmi és tűzrendészeti előírások 

fokozottan érvényesek. 

 A látványkonyhát kizárólag tanári engedéllyel lehet használni. 
 

 

1.2.14. A mellékhelyiségek rendje: 
 

 

 A mellékhelyiségek csak a rendeltetésének megfelelően, takarékosan sza- 

bad használni. A rendeltetésellenes használattal okozott kárt az emeleten 
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lakó tanulóknak kell megfizetni abban az esetben, ha a kárt okozó szemé- 

lye ismeretlen. 
 

 

1.2.15. A sportudvar rendje: 
 

 

 A  sportudvar  korlátozott  látási  viszonyok  között  nem  használható.  A 

sportudvarban csak engedéllyel tartózkodhatnak a tanulók. 

 A sportudvar eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad hasz- 

nálni. Kerülni kell minden olyan magatartást, ami balesetveszélyt jelenthet 
bárkire, vagy megrongálhatja valakinek a tulajdonát. 

 Idegenek az udvarban csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak. 

 A  sportudvarban  történő  rendkívüli  eseményről  (baleset,  szabálytalan 

használat, rongálás, verekedés) az ügyeletes vagy a legközelebbi nevelőta- 

nárt haladéktalanul értesíteni kell. 

 Az udvar rendjére és tisztaságára mindenkinek ügyelnie kell. A szemetelő 

tanuló kötelezhető  az udvar szemetének összeszedésére, és kizárható a 

sportudvar használatára jogosultak köréből. 

 Az  időnkénti  környezetrendezési  munkákban  minden  kollégista  köteles 

részt venni. 
 

 

1.2.16. A számítástechnika terem rendje: 
 

 

 A számítástechnikai terem csak  tanári  felügyelet  mellett  használható a 

nyitvatartási időben, vagy azon túl külön nevelőtanári engedéllyel. 
 

 Gépet csak az használhat, aki előzőleg a tanári asztalon elhelyezett üze- 

meltetési naplóba bejegyezte nevét, szobaszámát, a használt gép sorszámát, 

a kezdés dátumát és időpontját. Távozás előtt mindenki köteles a te- 

vékenység befejezésének időpontját is feltüntetni! 
 

 Ha bármilyen rendellenesség lép fel, a teremben felügyeletet ellátó sze- 

mélyt azonnal értesíteni kell! Rendellenességnek kell tekinteni a vírusvé- 

delem jelzését is! A szabálytalan használatból eredő problémáért az felel, 

aki utolsóként vette igénybe a munkahelyet a rendellenesség felfedezését 

megelőzően. 
 

 A gépekre új szoftvert telepíteni, vagy bármilyen eszközt csatlakoztatni 

csak az ügyeletes tanár vagy a rendszergazda engedélyével lehet. 
 

 A munkahelyekre telepített szoftverek beállításait módosítani tilos! A C: 

meghajtót csak olvasásra szabad használni, tehát azon könyvtárat létesíte- 

ni, állományt módosítani, állományt törölni vagy arra állományt felmásol- 
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ni tilos! Munkaeszközként USB-meghajtó, vagy a merevlemez D: partíció- 

ja használható. 
 
 A számítógép hangszórói csak tanári engedéllyel kapcsolhatók be, hangzó 

anyagok hallgatása fejhallgatón keresztül engedélyezett. 
 

 A teremben számítógépenként legfeljebb egy fő tartózkodhat. Aki 

helyhiány miatt nem jut géphez, annak a folyosón kell várakozni! 
 

 A számítástechnika teremben ételt, italt fogyasztani, vagy az asztalokon 

tárolni tilos! 
 

 A felhasználók által a kollégium informatikai eszközein elhelyezett anya- 

gok tartalmáért és az Interneten keresztül okozott károkért a kollégium 

nem vállal felelősséget. 
 

 

 A szabályok megszegése súlyos esetben 1 hónap kitiltást, újabb vét- 

ség esetén fegyelmi büntetést vonhat maga után! 
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2. Vendégek fogadása 
 

 

2.1. A kollégisták felelősséggel tartoznak a hozzájuk érkező vendégek maga- 

tartásáért. A vendégek kötelesek betartani a házirendet. 
 

 

2.2. A rendbontást okozó, vagy a látogatás szabályait és a házirendet be nem 

tartó látogatót az intézmény vezetője határozott vagy határozatlan időre kitilt- 

hatja a kollégium területéről. A kitiltott személyek listája a portán található, 

aki ezen szerepel, nem bocsátható be a kollégiumba. 
 

 

2.3. A látogatók a kollégiumon belül egyedül nem járhatnak, értük 

vendéglátójuk teljes felelősséggel tartozik, távozáskor ki kell kísérnie őket a 

portáig. 
 

 

2.4. A kollégium lakói vendégeiket a II. 1.1.13. szerint   felsorolt helyeken 

fogadhatják. 
 
 
 

3. A kölcsönözhető tárgyak felvételének szabályai 
 

 

3.1. A portán elhelyezett szobakulcsok felvételére az érintett szobában lakók 

jogosultak, az esetleges pótkulcs felvételére csak diákigazolvány leadásával van 

lehetőség. 

 
 

 

3.2. A közös használatú helyiségek kulcsa a portán, vagy a tanári szobákban 

vehető fel. A kulcsok felvételére a kollégium dolgozói, pedagógusai és - en- 

gedéllyel - a kollégisták jogosultak. 
 

 

3.3. Az irodák kulcsának felvételére az intézményvezető, intézményvezető- 

helyettesek, a kollégiumi titkár, és az általuk meghatalmazott személyek jogo- 

sultak. 
 

 

3.4. A tanári szobákban elhelyezett egyéb felvehető eszközök: a vasaló, a va- 

salóállvány, a hajszárító, a távirányító, játékok, sportszerek, stb. használatára 

a kollégisták jogosultak. 
 

 

4. Betegellátás 
 

A betegeket az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett háziorvosi körzetekben látják 

el, rendelési idő szerint. Hirtelen rosszullét vagy baleset esetén a legközelebbi 

tanár, betegápoló vagy az ügyeletes tanár segítségét kell kérni. A betegszobára 

utalt tanuló köteles ennek tényét bejelenteni csoportvezető nevelőtanárának. 

Hasonlóképpen jelentkezik a betegszoba elhagyásakor is. Akit szakorvosi 
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vizsgálatra rendelnek, szintén köteles közölni ezt az ügyeletes tanárral, tanítás 

alatt az osztályfőnökkel is. A betegeket a betegszobán csak a nevelőtanár 

engedélyével szabad látogatni. A fekvőbetegeknek be kell tartaniuk a betegszoba 

rendjét.  
 

 

5. A kollégium élete 

 

5.1. A Veszprém megyei jogú város nyújtotta kulturális lehetőségekkel lehet élni 

- részint nevelőtanár engedélyével, illetve szervezésében, részint szabad 

kimenőidőben, külön engedélykérés nélkül.  

 

5.2. A tanulás szervezett formában a szilenciumokon és kollégiumi 

foglalkozásokon folyik a közös helyiségekben, tanári felügyelettel, illetve a 

lakószobákban. A nevelők napi rendszerességgel ellenőrzik a tanulmányi 

munkát és a helyiségek rendjét. Szilenciumról való felmentést a csoportvezető 

nevelőtanár adhat. A villanyoltás után fennmaradni tanulás céljából is csak az 

ügyeletes nevelő engedélyével szabad, a többi tanuló zavarása nélkül. 
 

 

5.3.  Részvétel a kollégiumi foglalkozásokon 
 

 

A kollégiumi foglalkozások rendszerét az intézmény Pedagógiai Programja 

(4. A Veszprémi Középiskolai Kollégium helyi tanterve) szabályozza. 

A Tanulók kötelesek részt venni heti: 

 13 órában felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató speciális ismereteket 

adó felkészítő foglalkozásokon 

 1 órában közösségi fejlesztést megvalósító / vagy tematikus csoportfog- 

lalkozáson 

 1 órában kollégium által biztosított lehetőségek közül szabadon válasz- 

tott foglalkozáson 

A kötelező és kötelezően választható foglalkozások alól a tanuló felmenthető 

az alábbi esetekben: 

 kötelező jellegű iskolai elfoglaltság, 

 külön órán való részvétel, 

 igazolt sportolóként végzett sporttevékenység, 

 szervezett keretekben folytatott kulturális vagy művészeti tevékenység. 

A felmentés csak e tevékenységek idejére korlátozódik, az ezeken 

túlmenő foglalkozásokon való részvétel kötelező. A felmentésre okot 

adó tevékeny- ségről igazolást kell bemutatni. A tanuló kérésére a 

foglalkozásokról való tá- volmaradást eseti jelleggel a csoportvezető 

tanár illetve a foglalkozást vezető tanár engedélyezhet. A kötelező és 

a kötelezően választható foglalkozások esetében három igazolatlan 

mulasztás írásbeli nevelőtanári figyelmeztetést, ezt követően igazgatói 

szintű fegyelmező intézkedést, majd fegyelemi eljárást von maga után. 
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5.4. Egyéni vagy csoportos külön tanulásra a csoportvezető  tanártól lehet en- 

gedélyt kérni. 
 
 
 

6. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonat- 

kozó díjazás szabályai: 
 

 

6.1. A tanuló jogutódjaként a kollégium szerzi meg a vagyoni jogokat minden 

olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő kollégiumi 

tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, 

illetve a kollégiumi tagsági viszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból szár- 

mazó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. 
 

 

6.2. A tanulót díjazás illeti meg ha a kollégium a vagyoni jogokat másra ru- 

házza át, vagy a tanuló által előállított terméket értékesíti. A díjazás az értéke- 

sítésből származó bevétel 50%-a. 
 

 

6.3 Ha a kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, 

köteles azt - kérelemre - a tanuló részére a kollégiumi tagság megszűnésekor 

visszaadni. 
 

 
 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 

 

7.1. A kollégium a téli és nyári karbantartási munkák idején zárva tart. 
 

 

7.2. A házirend hatálya kiterjed a tanulóra, a szülőre, és az intézmény vala- 

mennyi dolgozójára. 
 

 

7.3. A házirend a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából az intéz- 

mény épületeiben hozzáférhető a könyvtárban, a tanári irodákban, és a portá- 

kon. 
 

 

7.4. A házirend kivonatát minden tanuló megkapja a kollégiumba való beirat- 

kozásakor. A házirend változásairól a tanulókat értesítjük. 
 

 

7.5. A házirend hozzáférhető a www.kollegium-veszprem.sulinet.hu webol- 

dalon. 

http://www.kollegium-veszprem.sulinet.hu/
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Záradék: 
 
 
 

A házirend utolsó módosításának időpontja: 2020. június 26. 

Intézményvezetői jóváhagyás dátuma: 2020. június 26.  

Hatályos: 2020. szeptember 1-jétől. 
 

 

A házirend a diákönkormányzat módosító javaslatainak figyelembe véte- 

lével, véleményezésével került módosításra. 
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Veszprémi Középiskolai Kollégium 
 

KOLLÉGIUMI VISELKEDÉSI 

KÓDEX 
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1.§ A kollégista magatartása mindenkor legyen kulturált, alkalmazkodjon a kollégium ér- 

tékrendjéhez, együttélési szabályaihoz és tartsa tiszteletben a kollégium minden dolgozójá- 

nak és diáktársainak jogait és emberi méltóságát. Tartózkodjon minden olyan magatartástól 

vagy cselekvéstől a kollégiumban és a kollégiumon kívül is, amely másokat sért vagy kör- 

nyezetét megbotránkoztatja. 

2.§ A diákok megjelenése, öltözködése legyen ízléses, ápolt. 

3.§ A lányok-fiúk kapcsolatában elvárjuk, hogy vegyék figyelembe a társadalmi nor- 

mákat és egymáshoz tartozásuk kinyilvánításával mások jó ízlését ne sértsék. 

4.§ A kollégista nem tarthat a kollégiumban tiltott tárgyakat. 

Tiltott tárgyak, élvezeti szerek: 

- Alkoholos italok, drogok, dohányáru, kábítószer, harci eszközök, fegyverek 

és fegyvernek látszó tárgyak; robbanó és tűzveszélyes anyagok; nemzetiség, 

etnikum, faj, nem, világnézeti hovatartozás alapján gyűlöletkeltő, pornográf 

kiadványok, továbbá tiltott jelképek 

- Balesetveszélyes gépek, eszközök, mérgező vegyi anyagok. 
- Az intézményvezetővel, illetve a helyettesekkel nem engedélyeztetett, elekt- 

romos berendezések. 

5.§ A kollégista részt vesz a kollégium rendjének, tisztaságának, rendezvényeinek 

megszervezésében és lebonyolításában. 

6.§ Mobiltelefont használni kollégiumi foglalkozás, rendezvény alatt tilos. A mobilte- 

lefonok, saját számítógépek használatából eredő károkért (elvesztés, ellopás, illetékte- 

len használat stb.) a kollégium felelősséget nem vállal. 

7.§ A kollégium területén valamint a kollégium által szervezett valamennyi rendezvé- 

nyen, programon hang és képfelvételt készíteni csak intézményvezetői, vagy az adott 

programot szervező, vezető pedagógus engedélyével szabad. A  nem engedélyezett 

kép- illetve hangrögzítés a személyiségi jogok súlyos megsértésének minősül! 

8.§ A kollégium tiltja az alkohol és a drogok behozatalát, birtoklását, fogyasztását, és 

minden olyan anyag használatát, amivel a kollégista veszélyezteti saját vagy társai 

egészségét. Ez a tilalom kiterjed a kollégiumi rendezvényekre és a kollégiumba érke- 

zésre is. 

9.§ A kollégium teljes területén és épületeinek közvetlen környékén (5 m-ig) tilos a 
dohányzás! 

10.§ A kollégiumi együttélési normákat súlyosan megsértő, és mások vagy önmaga 

testi épségét veszélyeztető tanuló azonnali hazautazásra kötelezhető, és kollégiumi 

tagsága a fegyelmi eljárás lefolytatásának kezdetéig, illetve az eljárás alatt felfüg- 

geszthető az intézményvezető döntése alapján. 

Ilyen esetek különösen: 
- Nyolc napon túl gyógyuló súlyos testi sértés, vagy a BTK hatálya alá tarto- 

zó egyéb ügy, amiben rendőrségi eljárás indult; 

- szándékos, bizonyítható károkozás, lopás; 

- alkohol vagy kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása esetén a zéró toleran- 

cia elve érvényes! (A kollégium pedagógusai jogosultak szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni a tanulók szekrényét és személyes tárgyait, és az alkoholszonda 

megfújására kötelezhetik a tanulót. Ennek megtagadása azonos elbírálás alá 

esik, mintha a szonda súlyos alkoholos állapotot jelezne. Ha a szonda alko- 

holos állapotot jelez, az esetről jegyzőkönyv készül, és kiskorú tanuló ese- 

tén értesítjük a szülőt.) 
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A FELNŐTT KORÚ TANULÓK 

HÁZIRENDJE 
 

Kiegészítés a kollégiumi házirendhez 
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ALAPELVEK: 

Minden 18. életévét betöltött tanuló, aki érettségizett, vagy szakmai vizsgát tett, és 

emellett 

 jó magaviselete és tanulmányi munkája alapján a csoportvezető nevelőtaná- 

ra kedvezményre javasolja, és azt az illetékes intézményvezető helyettes jó- 

váhagyta, valamint 

 fegyelmi vagy szorgalmi okok miatt azok nem lettek visszavonva. (Mindad- 

dig „felnőttként” kezeli a kollégium, amíg „felnőttként” tud viselkedni.) 
megilletnek az alábbiakban felsorolt kedvezmények, 

 
NAPIRENDI KEDVEZMÉNYEK: 

1. Ébresztő: 

Fakultatív. A szobában lakók az ügyeletes nevelőtanártól kérhetik az ébresztés mellőzését. 

2. Szilencium: 

Fakultatív. A kedvezményezett tanuló felelőssége, hogy megfelelően felkészüljön az isko- 

lai foglalkozásokra, és eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Az információcsere és 

a szükséges személyi kontaktus biztosítása érdekében a tanuló egyeztetni köteles heti rend- 

jét csoportvezető nevelőtanárával. 

3. Kimenő: 

Nagykorú tanulóink is kötelesek 21.00 h-ra visszaérkezni a kollégiumba. Ettől eltérés csak 

igazolt iskolai, sportegyesületi hivatalos rendezvény, verseny vagy a csoportvezető nevelő- 

tanár által engedélyezett munkavégzés esetén lehetséges. 

A tanuló 22.00 óra utáni visszaérkezését személyazonosító okmány alapján a portán 

nyilván kell tartani, az ellenőrizhetőség miatt mindkét épületben. Az ügyeletes tanárnak a 

tanuló visszaérkezését ellenőriznie kell. 

4. Munkavégzés: 

A nagykorú tanuló csoportvezető nevelőtanárának tudtával és engedélyével munkát végez- 

het. A munkavégzés azonban nem járhat azzal, hogy emiatt mások tanulását, pihenését 

korlátozza. A munkavégzésre vonatkozó engedélyt a csoportvezető nevelőtanár felfüg- 

gesztheti vagy visszavonhatja. 

 
Fegyelmi eljárás megindulása, vagy a tanulmányi feladatok elhanyagolása esetén a 

kedvezmények visszavonását vagy korlátozását a csoportvezető nevelőtanár, az intéz- 

ményvezető helyettesek, vagy a kollégium vezetője állapítja meg, a csoportképviselő diák, 

illetve a Diákönkormányzat véleményezésével. 
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1. A Minősítő hatálya: 
 

 

A Minősítő a Veszprémi Középiskolai Kollégium kollégista tanulóival kap- 

csolatos jutalmazó és elmarasztaló, pedagógiai és tanügyigazgatási intézkedé- 

sek számára szolgál vezérfonalul. Az egyes pontok alkalmazásánál fegyelmi 

eljárás során eltérni csak a nevelőtestület többségi, vagy a fegyelmi bizottság 

egyhangú, vagy intézményvezető külön, az adott esetre vonatkozó döntése 

alapján lehet. 
 

 

2. A tanulók jutalmazása: 
 

 

A jutalmazás elvei: azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez 

mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közös- 
ségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul a kollégium jó hírnevének megőr- 

zéséhez, a kollégium dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. A kollégium 

ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki 
 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet vé- 

gez, 

 a kollégium által szervezett versenyeken helyezést ér el. 
 

 

A jutalmazás formái: 

a)  nevelőtanári dicséret szóban 

- a tanulmányi eredmény javításáért 

- a kollégiumi rendezvényeken való aktív közreműködésért, 

- egy hónapon keresztül 0 pontos szoba. 
b) nevelőtanári dicséret írásban, csoport előtti közléssel és a szülők írás- 

ban  történő értesítésével 

- a tanulmányi eredmény jelentős javításáért, illetve 4,5 feletti ta- 

nulmányi eredményért, 

- a tanulócsoportban végzett közösségi munkáért 

- a kollégiumi versenyeken, vetélkedőkön elért 2-3. helyezésért 

- két hónapon keresztül 0 pontos szoba 
c)  intézményvezetői dicséret, csoport előtti közléssel, a szülők írásban 

történő értesítésével 

- a kollégiumi közösségért végzett munkáért 

- a megyei, országos versenyen elért 1-3. helyezésért 

- a kollégiumi versenyen, vetélkedőn elért l. helyezésért 

- három hónapon keresztül 0 pontos szoba 
d) nevelőtestületi dicséret, közgyűlés előtti közléssel, szülő írásban történő 

értesítésével 
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-   aki közösségi munkáját kiemelkedően végzi, tanulmányi munká- 

ja iskolai magatartása és szorgalma jó vagy példás, kollégiumi vi- 

selkedése példamutató 

d) tárgyjutalom, 

- házi versenyek, vetélkedők helyezettjei (tisztasági, dekorációs, 

tanulmányi, sport stb.) 
e)   „Akikre büszkék vagyunk” cím annak, aki társai közül kiemelkedik 

- példamutató szorgalmával, tanulmányi eredményével és társai 

tanulmányi patronálásával vagy 
- a diákönkormányzat tagjaként a közösségi munkában vagy 
- a kollégium hírnevének ápolásához hozzájárult tehetségével és 

országos vagy nemzetközi versenyen kiemelkedő helyezést ért 
el. 

f)  „kiváló kollégista” cím kollégiumi szinten kiemelkedő közösségi tevé- 

kenységért, akinek tartósan jó tanulmányi eredménye van, magatartása, 

szorgalma példás és kollégiumi viselkedése példamutató. 

A cím kétéves kollégiumi tagság után adható. 

g) „jó sportoló, jó tanuló cím annak, aki kiemelkedő sportteljesítménye 

mellett, magatartásával és tanulmányi munkájával példát mutat a kollégi- 

umi közösségnek 
 

 

A jutalmak odaítélését a diákönkormányzattal együtt a nevelőtestület állapítja 

meg. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan 

egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és juta- 

lomban lehet részesíteni. A jutalmak a közgyűlésen, vagy a ballagási ünnep- 

ségen, illetve eredményhirdetéskor kerülnek átadásra. 
 

 

3. Fegyelmező intézkedések: 
 

 

Azt a tanulót, aki kötelességeit enyhébb formában és többszöri szóbeli fi- 

gyelmeztetés ellenére megszegi, fegyelmező intézkedéssel kell figyelmeztet- 

ni. 

A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: 

a)  nevelőtanári figyelmeztetés 

- a tanulmányi munka elhanyagolása 

- a tanóra zavarása (rádiózás-magnózás, járkálás, hangoskodás 

stb.) 

- tanóráról  vagy  engedélyezett  kimenőről  való  kisebb  késés 

(max. 15 perc) 
- felnőttekkel, diáktársakkal szemben tanúsított kifogásolható 

magatartás 

- goromba, trágár beszéd 

- közösségi kötelezettség hanyag végzése 
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- a tisztasági és a renddel kapcsolatos kötelezettségek elmulasz- 

tása 

- a házirend egyéb, kisebb mértékű megszegése 

b) nevelőtanári intés 

- az előző fokozatban szereplő fegyelmezetlenségek ismétlődé- 

se esetén 
- tanulmányi kötelezettség huzamosabb ideig történő elhanya- 

golása 

- közösségi megbízatások teljesítésének elmulasztása 

- szilenciumról vagy engedélyezett kimenőről való késés (15- 
30 perc) 

- a tisztasági és a renddel kapcsolatos kötelezettségek ismételt- 

elmulasztása 

c)  intézményvezetői figyelmeztetés 
- az előző fokozatokban szereplő vétségek ismétlődése esetén 

- szilenciumról való igazolatlan távollét miatt 

- engedélyezett kimenőről való késés (30-60 perc) 

- engedély nélküli távolmaradás 

- éjszakai nyugalom megzavarása (hangoskodás, stb.) 

- a tisztasági és a renddel kapcsolatos kötelezettségek sorozatos 

elmulasztása 

- Kollégiumban való dohányzás, alkoholfogyasztás 

- kifogásolható, tiszteletlen magatartás felnőttekkel és a diák- 

társakkal szemben (lásd: Viselkedési Kódex) 

d) intézményvezetői intés 

- az előző fokozatokban szereplő vétségek ismétlődése esetén 
- a tanárral való együttműködés megtagadása 

- a  kollégiumi  felszerelés  és  berendezés  gondatlan  kezelése, 

rongálása (kártérítési kötelezettség mellett) 

- engedély nélküli hazautazás 
- szobák engedély nélküli bezárása 

- nevelőtanár szándékos félrevezetése 

- közösséget romboló – a Kollégium lakóira károsan ható, rossz 

magatartás 
 

 

4. Fegyelmi büntetések: (Nevelőtestületi hatáskör) 
 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi 

eljárást megelőzheti egyeztető eljárás. Az egyeztető és a fegyelmi eljárás sza- 

bályait részletesen az SZMSZ tartalmazza. 

A fegyelmi eljárást megalapozó, súlyos kötelességszegésnek minősül különö- 

sen 
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- a másik tanulóval szembeni fizikai és verbális agresszió 

- diáktársai, a Kollégium tanárai és alkalmazottai emberi mél- 

tóságának megsértése 

- minden kirekesztő magatartás 

- szándékos károkozás 

- minden egészségre ártalmas anyag fogyasztása, fogyasztásra 

kínálása, illetve minden olyan cselekmény, amely a Btk hatá- 

lya alá tartozik. 

- nevelőtanárral való együttműködés megtagadása 

- idegen személy engedély nélküli bejuttatása a Kollégiumba 
- a tanár tudatos félrevezetése, stb. 

 
 
 

Fegyelmi eljárás során a következő fegyelmi büntetések szabhatók ki 

a) megrovás 

b) szigorú megrovás 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvoná- 

sa 

d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba 

e) kizárás 
 

 

A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a Nemzeti közneve- 

lésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012.(VIII.31.) 

EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról (a továbbiakban vhr.) 

rendelkezései az irányadók. 
 

 

5. A tanulók kártérítési felelőssége: 
 

 

a)  A tanulók a lakószobában elhelyezett bútorokért, felszerelési, használa- 

ti tárgyakért személyesen felelnek. A hiányokat, az okozott károkat kötele- 

sek megtéríteni. 

b) Szándékos rongálás esetén a kár megtérítésén túl a tanuló büntetést is 

kap. 

c)  A közösségi helyiségekben történt rongálást a tettesek, illetve annak hi- 

ányában az emeleten lakóknak, vagy az ott foglalkozáson résztvevőknek 

kell megtéríteni. 

d) A kár összegének megállapítása az intézményvezető feladta, a térítés 
végrehajtása, befizettetése az illetékes nevelőtanár hatásköre. 
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Veszprémi Középiskolai Kollégium 

INTÉZMÉNYI PROTOKOLL 

A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET, JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉTI HELYZET IDŐSZAKÁRA 

(4. SZ. HÁZIRENDI MELLÉKLET) 

1. A kollégiumi beköltözés 

 

1.1 A kollégiumba beköltözni a kollégium által meghatározott, az EMMI utasításra épülő 

szabályok szerint és napon, a csoportvezető tanárokkal egyeztetett ütemezés szerint lehet.  

1.2 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató tanuló költözhet be.  

1.3 Amennyiben a diák az aktuális hivatalos besorolás szerinti járványügyi szempontból 

kockázatos országban járt a beköltözést megelőző két hétben, a férőhelyet csak a 10 

napos, tünetmentes karantén idő letelte után egészségesen, vagy megfelelő orvosi igazolás 

bemutatását követően foglalhatja el.  

1.4 A kollégiumba azok a diákok költözhetnek be, akik szüleikkel együtt elfogadják a 

beköltözés és kollégiumi tartózkodás jelen dokumentumban rögzített rendkívüli 

szabályait, és együttműködnek a kollégiummal a járványügyi védőintézkedések 

megtartásában.  

1.5 A fokozott fertőzésveszély miatt lehetőséget biztosítunk arra, hogy akik lakóhelyük 

közelsége miatt megtehetik, a járványveszély elmúlásáig ideiglenesen „bejáró státuszt” 

válasszanak gyermekük számára a kollégiumi jogviszonya és férőhelye fenntartása 

mellett.  

1.6 A beköltözéskor az épületbe belépő személyeknek kötelező a testhőmérséklet mérés, a 

kézfertőtlenítés, valamint a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Ha a mért érték az 

országos tiszti főorvos által meghatározott érték feletti, akkor az illető személynek 

haladéktalanul el kell hagynia a kollégium területét. Kollégista tanuló esetében, ha ez nem 

lehetséges, akkor karanténba kell vonulnia és erről feljegyzést készítünk. 
 

2. Magatartási szabályok 

 

2.1 A kollégium területén mindenkinek kötelező betartania a jelen Intézményi protokollban 

foglalt szabályokat. 

2.2 A kollégium területére csak a kollégiumi tagsággal rendelkező tanulók, az intézmény 

alkalmazottai és az intézményvezető által adott eseti engedéllyel rendelkező személyek 

léphetnek be. Minden itt tartózkodó személynek kötelező a maszk viselése és belépéskor 

a testhőmérséklet mérése. Kivétel a tanulók számára a saját lakószoba, a vizesblokk, az 

erre kijelölt helyeken történő étkezés, valamint az udvarok, amennyiben biztosított a 

megfelelő másfél méteres védőtávolság a személyek között.  A pedagógusok saját 

irodájukban akkor viselnek maszkot, ha ott más személy is tartózkodik. A tanulónak a 

járványügyi szempontból szükséges darabszámú maszk biztosítása a szülők feladata. 

2.3 Az ágyneműhuzat, saját ágynemű (aki azt használ), ágytakaró, tisztálkodó- és 

fertőtlenítőszerek, saját gyógyszerkészlet, tanszerek mellett a tanuló az évszaknak 

megfelelő ruházatot, és az iskolai jogviszony gyakorlásához feltétlenül szükséges egyéb 

eszközöket hozhat csak be. Kerülni kell a csomagok, holmik halmozását! 

2.4 A lakószobákban a személyes holmit úgy kell tárolni, hogy a helyiség takarításra és 

fertőtlenítésre alkalmas legyen. Minden diák kötelessége a személyes holmijának rendben 

tartása, valamint a szobarend és a közösségi helyiségek rendjének fenntartása. Az elől 

maradt holmikat összegyűjtjük és hazautazáskor ezeket haza kell vinni. A mosatlan 

edények, elől hagyott élelmiszerek kidobásra kerülnek. 
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2.5 Csoportfoglalkozásokat csak a védőtávolság (1,5 m) betartása mellett szabad tartani. 

Megfelelő időjárási körülmények esetén ajánlott a kimenőt és az arra alkalmas 

foglalkozásokat a szabad levegőn tartani. A zuhanyzókban, WC-ben egyidejűleg annyi 

diák tartózkodhat, amennyi zuhanyállás, WC van. A vizesblokkokban csak a személyi 

higiéné végzéséhez szükséges időt tölthetik a diákok. A teakonyhákban annyi tanuló 

tartózkodhat egyszerre, hogy a távolságtartás ott is biztosított legyen. A folyosókon, 

lépcsőkön is tartani kell a védőtávolságot. A kollégiumot határoló közterületeken 

szigorúan tilos a csoportosulás! 

2.6 Az étterembe belépni kizárólag alapos kézfertőtlenítés (kézmosás) után lehet. Az 

étkezések alkalmával a sorban állást kerülni kell! Amennyiben mégis kialakulna sor, az 

1,5 m-es védőtávolság megtartására ügyelni kell! Minden kollégista a számára kijelölt 

időpontban mehet vacsorázni. 

2.7 Az étkezési térítési díj fizetése lehetőleg csoportos beszedéssel, vagy kártyás befizetéssel 

történjen. Probléma esetén az élelmezési ügyintézőtől kérhető segítség.  

      Sándor Lászlóné, Mariann elérhetősége: 06-20- 232-2219 

2.8 Amennyiben a tanulóknak bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék 

a csoportvezetőnek vagy az ügyeletes nevelőtanárnak. A tanulóknak a csoportvezető 

tanárok kérésére naponta nyilatkozniuk kell (szóban) egészségi állapotukról. A 

nevelőtanár szükség szerint testhőmérséklet mérést végez, és az eredményt dokumentálja. 

A koronavírus vagy más megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. A 

beteg tanuló szüleit a csoportvezető vagy – vagy annak távollétében – az ügyeletes tanár 

haladéktalanul értesíti. A szülők feladata a tanulót a lehető legrövidebb időn belül 

hazaszállítani és a háziorvost értesíteni.  

2.9  A szülők kötelessége jelezni a kollégium felé, ha gyermekük igazolt COVID-19 fertőzött, 

vagy annak gyanúja áll fenn, vagy ha egyéb betegség miatt nem megy otthonról vissza a 

kollégiumba. 

2.10A Házirendet figyelmen kívül hagyó, magatartásával másokat veszélyeztető diákot 

figyelmeztetjük, és ennek tényét a központi ügyeleti naplóban dokumentáljuk. Ismétlődő 

szabályszegések esetén erről a szülőt is értesítjük. Amennyiben ezt követően a kollégista 

tanuló továbbra is veszélyeztet másokat a Házirend be nem tartásával, az a kollégiumi 

tagságának azonnali felfüggesztésével jár. A járványveszély végéig nem veheti igénybe a 

kollégiumi ellátást. E tényről a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője értesítést 

kap.  

 

3. A karanténban tartózkodás rendje 

 

3.1 A karanténra kötelezett tanuló köteles tartani magát a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

által kiadott aktuális szabályokhoz, a kollégium Házirendjéhez, a járványügyi készenléti 

helyzetre kiadott Házirendi kiegészítéshez, és jelen szabályozáshoz. 

3.2 A karanténra kijelölt helyiséget elhagyni kizárólag intézményvezetői engedéllyel szabad. 

3.3 A karanténra kijelölt helyiségekben kizárólag az ott elhelyezett tanulók tartózkodhatnak.  

3.4 A karanténra kijelölt helyiség rendjét, tisztaságát az ott elhelyezett tanulók kötelesek 

fenntartani.  

3.5 A karanténra kötelezett tanuló köteles a lehető legrövidebb időn belül elvégeztetni a 

számára előírt koronavírus tesztelést. Annak eredményétől függően távozhat a 

karanténból. 

3.6 A karantén szabályainak megszegése esetén a tanuló kollégiumi tagsága azonnali 

hatállyal megszüntethető! 

3.7 Egyéb kérdésekben a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) karanténra vonatkozó 

előírásai és az Oktatási Hivatal által kiadott Eljárásrend az irányadók. 

 

4. A megfelelő higiéné biztosítása 
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4.1 A járványügyi megelőző intézkedések hatékonysága érdekében mindenkinek kötelessége a 

megfelelő higiéné, rend és tisztaság fenntartása. A tanulók beköltözése előtt takarítók alapos, 

mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeznek el a kollégium minden helyiségében. A 

takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás az alábbiakat foglalja magában:  

 A felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítása;  

 padló, szőnyegek, falvédők, egyéb textília tisztítása;  

 játékok, sporteszközök tisztítása;  

 radiátorok, csövek lemosása;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítása;  

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítése;  

 képek, tablók, világítótestek portalanítása;  

 pókhálók eltávolítása;  

 rovar- és rágcsálóirtás (külön erre szerződtetett szakember által);  

 a csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces 

folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

4.2 A beköltözést követően, naponta többször fertőtlenítő takarítást kell elvégezni a közösségi 

helyiségekben, a folyosókon és a szociális helységekben. Különböző csoportok azonos 

teremben tartott foglalkozásai között a helyiséget fertőtleníteni kell. A fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 

padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésére kerüljenek. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy az a 

gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell arról, hogy a 

vizesblokkokban folyamatosan legyen szappan, WC papír és papír kéztörlő. 

4.3 Biztosítani kell a rendszeres szellőztetést minden használatban levő helyiségben. 

4.4 Az épületfelelős intézményvezető-helyettesek naponta ellenőrzik, hogy megfelelő-e a 

helyiségek higiénés állapota. A csoportvezető nevelőtanárok folyamatosan figyelemmel 

kísérik a higiénés és járványmegelőző szabályok betartását a saját emeletükön, probléma 

esetén pedig intézkednek annak megszüntetéséről. 

   

5. Teendők fertőzés gyanúja vagy igazolt fertőzés esetén, valamint a digitális oktatásra 

történő áttérés esetén  

 

5.1 Amennyiben valamelyik diáknál felmerül a COVID-19 betegség gyanúja, akkor az illetőt el 

kell különíteni, és tanuló esetében a szülő értesítése mellett hazaküldjük orvosi vizsgálatra, 

aki intézkedik a továbbiakról. (A kollégiumba ezt követően csak orvosi igazolás mellett térhet 

vissza.)  

5.2 Ha a kollégium alkalmazottjánál merül fel a COVID-19 betegség gyanúja, az erről tudomást 

szerző azonnal értesíti az intézményvezetőt, aki intézkedik az illető munka alóli 

felmentéséről. A COVID-19 gyanús dolgozónak el kell hagynia haladéktalanul a kollégium 

területét, és háziorvosát meg kell keresnie a tünetekkel. 

5.3 Fertőzés gyanúja az alábbiak szerint indokolt: 

 Köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen ízlelés- és szaglásvesztés; 

 Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az elmúlt tizennégy napban szoros kapcsolatban volt 

COVID-19 fertőzött személlyel. 

5.4 Igazoltan fertőzött személy nem tartózkodhat a kollégium területén, csak erre vonatkozó 

hatósági határozat esetén. Igazolt pozitív COVID-19 teszt eredményének ismeretében azonnal 

tájékoztatni kell az intézményvezetőt ennek tényéről. 

5.5 Igazolt fertőzés esetén az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra 
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jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot 

megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend 

szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett 

szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 
5.6 Digitális munkarend bevezetése esetén – felhasználva a 2020 tavaszán szerzett tapasztalatokat 

– visszatérünk az online nevelésre-oktatásra a már kialakult digitális platformok, 

munkaformák, módszerek, eszközök felhasználásával. 

5.7 Ha az iskola a tanuló számára digitális oktatásra való áttérést ír elő, a kollégiumban maradás 

csak indokolt, egyedi elbírálás alapján kapott intézményvezetői engedéllyel lehetséges.   

6. A tanítás nélküli napokon történő bennmaradás és az otthonról történő visszaérkezés 

rendje 

 

6.1 A tanulók tanítás nélküli napokon (hétvégén, iskolai szünetekben) történő kollégiumi 

bennmaradása - a 100 km-nél messzebb lakó tanulók kivételével - igazolt iskolai, 

sportegyesületi program és (pl. e-mailen megküldött) szülői kérelem esetében 

engedélyezhető. 

6.2 A bennmaradás időtartama alatt a kollégiumot kizárólag az ügyeletes nevelőtanártól kapott, 

dokumentált engedély szerint szabad elhagyni.  

6.3 Otthonról történt visszaérkezéskor kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése. Tilos visszajönni a 

kollégiumba, ha a tanuló lázas, betegségre utaló tünetei vannak, vagy szoros kapcsolatba 

került COVID-19 fertőzött személlyel. 

 

7. Kommunikáció 

 

7.1 Nyomatékosan kérjük minden dolgozónkat, diákunkat, és a szülőket, hogy hivatalos 

forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu, a 

www.oktatas.hu, oldalakon, a kollégium honlapján (https://www.kollegium-

veszprem.sulinet.hu/), valamint a Facebook VKK INFÓ internetes felületein kövessék. 

7.2 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott 

és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

 

Az Intézményi protokollt a nevelőtestület elfogadta a szeptember 24.-i nevelőtestületi 

értekezleten. Utolsó módosítás: 2020. október 13. 

 

Veszprém, 2020. október 13. 

 
                Fehér Csaba 

                    intézményvezető 
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