A Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium szabályai a 2013/2014-es tanévben
I. A kollégium házirendje
Kollégium célja
A Káldor Miklós Kollégium legfontosabb feladata, hogy segítse a diákokat reális céljaik
megfogalmazásában és azok elérésében. Kiemelt feladatának tekinti, hogy irányt mutasson az
emberi együttélés és együttműködés erkölcsi alapelveit és gyakorlatát illetően.
Azok számára nyújt elhelyezést, akik céljaival, és azok elérését szolgáló szabályaival
azonosulni tudnak és akarnak.

Felvétel
A kollégiumi tagság feltétele a kollégium szabályainak betartása.
A kollégiumi tagság egy évre szól, meghosszabbítását évente írásban kell kérni. A
kérvényeket a csoportvezető tanár, a Kollégiumi Tanács megbízottja és az igazgatóhelyettes
véleménye alapján, az igazgató bírálja el.
Az elbírálás szempontjai:
- tanulmányi eredmény,
- igazolatlan hiányzások száma
- a kollégiumi életben betöltött szerep,
- a kollégium szabályzatában megfogalmazott alapkövetelményeknek való megfelelés

Napirend
Reggel 6:30-kor a portás minden hálóban ébreszti a diákokat.
Ébresztő előző este 21:30-ig a portástól kérhető, legkorábban reggel 5 órára (ezután 30 perces
időközönként). Reggeli 6 és 8, ebéd 14 és 16 óra között, a vacsora 17:45-től 20 ó. 30-ig
fogyasztható el az étteremben. Szükség esetén (pl. rendezvény) az étkezések időpontja
változtatható.
A klubban tartózkodni este 21:00-ig lehet. Tovább bent maradni csak az ügyeletes tanár
engedélyével, a vele megbeszélt időpontig lehet. Ez esetben a kinevezett klubügyeletes
vállalja a felelősséget a klub rendjéért, neve bekerül a portásnaplóba. A klubban 20 óra után
és az épületben 21:15 után csak hálóöltözetben szabad tartózkodni.
Lámpaoltás (takarodó) 21:30-kor. Ettől kezdve a diákok csak az ágyban (csukott hálóban), a
klubban és a késői tanulóban lehetnek.
A késői tanulás az erre kijelölt tanulókban történik, melyet legkésőbb 21:30-ig meg kell
kezdeni.. Ez a 9. évfolyamosoknál fiatalabbaknak 22 óráig, 9-11 évfolyamosoknak 23 óráig
az idősebbeknek 24:00 óráig tarthat. A tanulási szándékot a portásnál kell bejelenteni, aki a
neveket bejegyzi a portásnaplóba.
A helyiségek zárásának rendje a következő: A portás 20 órakor zárja a kaput. 21 órakor a
konditermet és a számítógéptermet, 21:30-kor az udvari kijáratot és a zuhanyzókat zárjuk.
Hálótermi rend
Reggel az ágyneműt az ágyneműtartóba kell tenni, és a hálótermet tiszta, rendezett állapotban

kell hagyni. A háló lakói maguk takarítják szobájukat, ezt az ügyeletes tanár naponta ellenőrzi
és értékeli (1-5 pont ill. 1-8).
A háló lakóinak szükség szerint nagytakarítást kell végezniük (külön szempontok szerint) .
A hónap végén kialakuló sorrendben az első helyezett háló jutalma 3000 Ft, mely összeget
közösségi célokra kell fordítani. A jutalom fél évig használható fel.
Az értékelésenkénti első helyezett háló tagjai 1 bónuszt kapnak, az utolsó helyezett tagjai
pedig egy külön nagytakarítással teszik rendbe hálójukat.
A szoba rendjét 10 órakor ellenőrzi az ügyeletes tanár.
A hálóban élelmiszert tartani és étkezni tilos!
A hálóban csak a faliújságon rögzített és a közszemérem általános normáit nem sértő
dekoráció helyezhető el. A háló átrendezése és díszítése a nevelőtanár és az igazgatóhelyettes
egyetértésével lehetséges.
A fürdő- és mosdóhelyiségekbe vezetékes rádiót, magnót bevinni tilos!
A kollégium területén nyílt láng (gyertya, füstölő, mécses stb) használata tilos.
Lámpaoltás után a hálóban semmiféle zajjal járó tevékenység, laptop és mobiltelefon
használat nem folytatható! Ellenkező esetben az ügyeletes tanár a készüléket elveheti, amit
vagy másnap reggel, vagy a szülővel történő egyeztetés után kaphat vissza a diák.
A kollégium lakóinak ügyelniük kell arra, hogy egymás pihenését ne zavarják.
A hálótermekben csak olyan elektromos eszköz használható, melynek üzemeltetését az épület
gondnoka jóváhagyta.
Betegellátás
A beteg diák köteles jelentkezni a csoportvezető tanárnál, annak távolléte esetén az ügyeletes
tanárnál. Ezután haladéktalanul fel kell keresnie az orvost, a tőle kapott igazolást pedig be kell
mutatnia.
A hétvégi hazautazásról betegség (vagy egyéb ok miatt) vissza nem érkező diák köteles
vasárnap 22 óráig telefonon értesíteni az ügyeletes nevelőtanárt (Bakfark: 201 5807; Felvinci:
336-0628). Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek számít. Az időben (48 óra) be nem
jelentett hiányzások után kollégiumi díjat (étkezési díjat) nem tudunk visszatéríteni.
A beteg gyerek iskoláját az ügyeletes tanár értesíti.
A beteg diák az orvos írásbeli engedélye alapján – de kizárólag tanárnak tett bejelentés után hazautazhat. Ha a beteg diák tanári engedély nélkül hazautazik, tanári megrovásban részesül.

Kimenő
A kollégiumba beérkezve, ill. a kollégiumból eltávozva a falon lévő regisztrációs táblán a
tartózkodást jelezni kell (Bakfark).
A kollégiumba a tankörre kötelezetteknek 16 óráig kell beérkeznie. Ettől eltérni csak a
csoportvezető tanár engedélyével, írásbeli igazolások alapján lehet..
Kimenő-hosszabbítás nélkül 20 óráig lehet kint tartózkodni.
Kimenő-hosszabbítás 9. évfolyamosoknak 21 óráig, 10-nek és 11-nek 22 óráig, végzősöknek
23 óráig engedélyezhető.
Ettől eltérni csak a csoportnevelő tanár engedélyével lehet.
A kimenőt 21 óráig meg kell kezdeni.
Kimenő hosszabbítás adásának szempontjai a következők: az értékelési időszak teljesítménye
(tanulmány, sport, kultúra, partnerség, közösségi tevékenység), fegyelmi problémák (késések,
tanköri késés, magatartási problémák…).

A tanár által adott kimenő-hosszabbítás illetve kimenőmegvonás a kollégiumi igazolványban
regisztrálandó. Az igazolványt a kimenő megkezdésekor a portán le kell adni.
Kimenőről való késés fegyelmi vétségnek számít. Az egy óránál kisebb késésekért egy hét, az
egy óránál nagyobb késésekért két hét kimenő-hosszabbítás tilalom jár. A súlyosabbnak
minősített késések már fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után.
Kimenő hosszabbítás csak azoknak adható, akiknek kollégiumi igazolványa van.
Hazautazás
A hétvégi hazautazási kérelmet megtagadni nem lehet.
Az év során azonban egy háromnapos csoportkiránduláson való részvétel kötelező.
Hét közben hazautazni, ill. kollégiumon kívül tölteni az éjszakát –rendkívüli esetbenkizárólag
nevelőtanári engedéllyel a szülő kérésére a megadott, ellenőrizhető helyen szabad.
A hazautazást (bennmaradást) a tanárral kedd 21óráig (a portásnál található hazautazási
űrlapokon) regisztráltatni kell.
A diákoknak vasárnap 20 óráig vissza kell érkezniük a kollégiumba. Ettől eltérni csak a szülő
engedélyével legfeljebb 22 óráig lehetséges, amit a tanév elején a kollégiumi igazolványban
kell jelezni. Ha valaki az általa megadott időben az eltávozásról nem érkezik meg, az
fegyelmi problémát jelent, szankcionálásáról a nevelőtanár dönt.
A hétvégi benntartózkodás rendje
A kollégiumban a hétvégi bennmaradási szándékot legkésőbb kedden este 21 óráig kell
jelezni, s a kérés, az igazgató (helyettes) mérlegelése alapján megtagadható.
A kollégiumot péntek 16 óráig el kell hagyni.
A kollégiumban maradt diákok 15 főnél több bennmaradó esetén a megszokott épületben,
ennél kevesebb bennmaradó esetén külön térítés (az étkezés költsége) ellenében az egyik
társintézményben töltik a hétvégét, ahol a helyi házirend szabályai érvényesek.
Látogatók fogadása
A diákok 20:00 óráig fogadhatnak vendéget a porta előterében. A vendéglátó érkezéskor
bejelenti vendége érkezését és felelősséggel tartozik vendége viselkedéséért.
Kollégiumi rendezvényekre csak a csoportvezető tanárnak előzetesen bejelentett vendégek
hívhatók.
Volt diákok (ők is vendégnek számítanak) és nem kollégisták igazgatói vagy
igazgatóhelyettesi engedéllyel tölthetik az éjszakát a kollégiumban.
A vendégek (szülők is) a porta előterén kívül egyéb helyiségekbe csak külön engedéllyel
mehetnek.
Számítógép használat
A laptophasználattal kapcsolatban a tantestület pedagógiai szempontok alapján a következő
szabályokat hozta:
3,5 alatti tanulmányi eredmény esetén laptopot a kollégiumba behozni és használni tilos!
Az a diák sem tarthatja bent a laptopját, aki egy értékelési szakaszban 0,5-et rontott

tanulmányi eredményén, vagy ha valamelyik tárgyból bukásra áll, továbbá, ha az értékelésnél
kettő, vagy több bónusza hiányzik.
A kollégiumban Mobil internet használata tilos.
A számítógépek használatának rendjét külön szabályzat is tartalmazza.
Épületeinkben a Wi-fi tankör ideje alatt és 21 óra után ki van kapcsolva. Kivételt egyénenként
külön tanári engedéllyel lehet tenni.
Játszani, chatelni tanköri időben semmilyen gépen sem lehet.
Dohányzás, alkoholfogyasztás, drog
A kollégium területén, illetve annak 5 m-es körzetében dohányozni tilos!
A kollégiumba szeszes italt behozni, a kollégium épületeiben szeszes italt fogyasztani tilos!
Az alkoholfogyasztást az épületen kívüli kollégiumi rendezvényeken (pl. kirándulás) sem
tartjuk elfogadhatónak.
Intézményünk minden rendelkezésére álló eszköz segítségével biztosítja, hogy a kollégium
drogmentes terület legyen.
Károkozás
Elvárjuk, hogy mindenki óvja a kollégium épületének állagát, berendezéseit, felszerelési
tárgyait. Az ezekben okozott kárt a károkozónak kell megtérítenie. Ha a károkozó kiléte
kétséges, a jelenvoltak egyetemlegesen felelnek.
A kollégium személyesen használt tárgyaiban (ágy, szekrény íróasztal, ágynemű, szék,
matrac) történt károkat 24 órán belül jelenteni kell a nevelőtanárnak, egyébként a használó
tartozik anyagi felelősséggel.
A kollégium a diákok által behozott értéktárgyakért anyagi felelősséget nem tud vállalni.
II. A kollégium pedagógiai rendszere
A tanár
A tanár kiemelt feladata minél mélyebben megismerni, megérteni diákjait. Elérni, hogy
elfogadják, hitele legyen, s így képes legyen hatással lenni diákjaira.
A tanár tartja a kapcsolatot a szülőkkel és az iskolával.
Legalább értékelésenként csoportfoglalkozáson tájékoztatja a diákokat a kollégiumi élet
információiról, a következő időszak feladatairól és megtartja az előírt foglalkozásokat, órákat.
A gyerekek számára folyamatosan alkalmat biztosít a négyszemközti vagy csoportos
beszélgetésre.
Diákjaival közösen kialakítja a személyre szóló célokat, programokat, konkrét lépésekre
bontva az ezekhez vezető utat.
Rendszeresen írásban értékeli minden diákja tanulmányi munkáját, alkotó munka terén elért
eredményeket, kulturális, sport és segítőtevékenységét, a csoportban betöltött helyzetét, a
kollégium egészéhez hozzáadott értéket, az esetleg felmerült problémákat.
Évente egyszer, félévkor részletes szöveges értékelést készít a kollégiumi igazolványban.
A tanár irányt mutat, segít a tanulásban, a világ dolgaiban való eligazodásban, pozitív
élményeket adó programok szervezésében, a diákok közösséggé kovácsolásában.

A diák
A diák részt vehet a kollégium valamennyi programján. Joga van hozzájutni a döntéseihez
szükséges információkhoz. Folyamatosan növekvő szabadság illeti meg úgy, ahogy
nyilvánvalóvá válik, hogy képes saját érdekeinek felismerésére, annak szellemében való
cselekvésre és a társaival való harmonikus kapcsolatra. A tanulót megilleti a kollégiumi
nyilvánosság bármely fórumán való véleménynyilvánítás joga, a különböző kollégiumi
véleményező, döntéshozó szervezetekbe való delegálás, a választás és választhatóság joga.
A diáknak kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy minél jobban megismerje
saját magát, belső lehetőségeit, motivációit. Meg kell értenie helyzetét, környezetét, ezek
szempontjait, érdekeit. Fogalmazza meg a céljait, az ezek eléréséhez vezető lépéseket, és
igyekezzen cselekedeteit úgy szervezni, hogy célkitűzéseit elérje, s közben környezetével is
harmonikus viszonyban legyen.
A tanulónak a kollégium testülete által kötelezően előírt programokon – közgyűlés,
csoportkirándulás, csoportértekezlet, csoportok bemutató estjei, tűz- és balesetvédelmi oktatás
- részt kell vennie. Munkáját, magatartását, teljesítményét rendszeresen értékelik a megfelelő
fórumokon, kötelessége az ebből eredő feladatok, döntések végrehajtása. A diákoknak
kollégiumi életük, munkájuk során tekintettel kell lenniük másokra, s meg kell adniuk minden
társuknak, tanáraiknak és a kollégium más dolgozóinak a kellő tiszteletet. Valamennyi diáktól
elvárjuk, hogy óvja a Káldor Miklós Kollégium épületeit, eszközeit, felróható felelőssége
esetén a kárt megtérítse.
Szülő
Munkánk első számú partnerei és megrendelői. Legfontosabb feladataink közé tartozik, hogy
folyamatosan együttműködjünk velük. Időről-időre tájékoztatjuk a gyerekével kapcsolatos
tapasztalatainkról, sikerekről illetve az esetleges problémákról.
Jelentősen javítja hatékonyságunkat, ha a szülők is rendszeresen tájékoztatnak minket, és
sikerül munkánkat valódi együttműködésben végeznünk.
A nevelőtanári csoport
A csoportok sajátos arculatukat, közösségüket tanáruk irányításával, felelősségével hivatottak
kialakítani. Egymásért felelősséget vállalva szervezik minél hasznosabban és minél
kellemesebben a kollégiumban eltöltött időt.
Évente egy alkalommal csoportbemutatót tartanak. Tanévenként legalább egy alkalommal
háromnapos kiránduláson vesznek részt.
Az értékelés
Rendszeresen értékeljük a diákokat, a hálóközösségeket és a csoportokat.
Az egyéni értékelést a tanárok a megadott időpontokban (kb. 6 hetente) írásban végzik, azt
bejegyzik a diákok kollégiumi igazolványába.
A tanárok 5 területet értékelnek. Ezek a következők:
1. tanulmányi munka
2. műveltség-alkotó tevékenység
3. sport

4. partnerség
5. segítő tevékenység
Egy bónusz teljesítése mind az öt területen alapkövetelmény.. Éves szintű elvárás, hogy a
diákok átlaga érje el az értékelésenkénti öt bónuszt, ennek megléte a kollégiumi felvétel egyik
alapvető szempontja.
A hálók, csoportok eredményét a bónuszok összesített egy főre jutó átlaga adja.
A csoportokat év végén értékeljük. Az értékelés alapja a csoport bónuszátlaga. A győzelem
feltétele, hogy a csoport minden tagja teljesítse az alapkövetelményt.
Bónusz területenként a következőkért adható:
Tanulmányi munka:
A tanulmányi munka bónusza úgy számítandó, hogy az előző év (majd
a félév) végi átlageredmény teljesítése 1 bónusz, az e felett elért minden tized plusz 1 bónusz.
4 és 4,5 között 2 bónusz, 4,5 vagy annál jobb eredmény egységesen plusz 5 bónusz. A
tanulmányi átlagba nem számítjuk be a magatartás és a szorgalom osztályzatát
Akinek a tanulmányi bónusza hiányzik, megszerezheti azt a kollégiumban való rendszeres
korrepetáláson való részvételért.
Sikeres C típusú középfokú nyelvvizsgát, előrehozott érettségit tett diáknak 5 bónusz jár.
Felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10 bónusz jár.
A kilencedik évfolyamosoknak a második értékelésig automatikusan 1 bónuszt adunk a
tanulmányi területért. A második értékelés során a diák tanárával közösen megállapodik egy
reális szintű tanulmányi eredményben, mint elérendő célban. A harmadik értékeléstől már
ehhez viszonyítva szerezhetők a bónuszok.
Műveltség és alkotó tevékenység:
A kollégium szervezésében való színház-, mozi–,
múzeum-, operalátogatás, egyéb kulturális programon való részvétel. Kollégiumi vetélkedőn,
előadáson, bemutatkozó esteken, való részvétel.
Az alkotó tevékenység lehet újságcikk, alkotókör tevékenységében való részvétel, kollégiumi
műsor, előadás szerkesztése, kollégiumi dekoráció készítése, kollégiumi vetélkedő
összeállítása, kollégium számára készített számítógépes programok, továbbá az, amit a
Kollégiumi Tanács e listára felvesz.
Sporttevékenység:
A kollégium által szervezett sporttevékenységen, versenyen, bajnokságon
való szereplés. Kollégiumi kiránduláson, túrán való részvétel. Sportegyesületben végzett
sporttevékenység, továbbá az, amit a Kollégiumi Tanács e listára felvesz.
Partnerség:
A kollégiumban a tanár kérésére végzett munka, a tanár kérésére, irányításával
végzett korrepetálás, korrepetáláson való részvétel, tanulmányi segítség. Különböző
kollégiumi programok megszervezésében való részvétel, könyvtár számára végzett munka,

egyéb szervezőmunka, továbbá az, amit a Kollégiumi Tanács e listára felvesz. A partnerség
bónusza akkor is megszerzettnek tekinthető, ha a Házirendben felsorolt követelmények
mindegyikének eleget tett a diák.
Segítő tevékenység:
A kollégium szervezésében végzett következő tevékenységek:
intézetben élő, hátrányos helyzetű gyermek- felnőtt- idős embertársaink patronálása.
Véradás. Ételosztás. Gyűjtés rászorulóknak, karitatív szervezeteknél végzett önkéntes munka.
Környezetvédelmi tevékenység (pl. parlagfű irtás, szemétszedés), továbbá az, amit a
Kollégiumi Tanács e listára felvesz.
Jutalmazás
Az értékelésnél a legjobb háló 3 ezer. Ft. /fő/ jutalomban részesül. Ez alól kivétel az a háló,
amelyikben az adott értékelési időszakban fegyelmi probléma fordult elő. Ezt az összeget
közösségi programra kell fordítani, mégpedig úgy, hogy legalább a felét kulturális (színház,
múzeum ) eseményre kell költeni.
Azok, akik egyénileg elérték a győztes háló átlagát és területenként is megvan a bónuszuk, és
nem volt fegyelmi vétségük, a kollégium logójával ellátott ajándéktárgyat kapnak, amit
átvenni a következő értékelésig lehet.
A nevelőtanári dicséret kettő, bárhol beszámítható bonuszt ér.
Az igazgatói dicséret 4 bonuszt ér.
Büntetés
Aki az alapkövetelményeket nem teljesítette, annak kötelessége a tanárával történt egyeztetés
után a lehető legrövidebb idő alatt mulasztását pótolni. Amennyiben az elmaradást egy hét
alatt pótolta, úgy a hiányért külön szankció nem jár.
Abban az esetben, ha ez nem történik meg, akkor a következő értékelésig szabadidős
tevékenységében korlátozzuk (nem használhatja a számítógéptermet, a klubban lévő
játékokat, vagy megvonják a kimenő-hosszabbítás lehetőségét stb.).
A nevelőtanári figyelmeztetés 1 malusz, a nevelőtanári intő 2 malusz, az igazgatói intő 4
malusz.
Tanulókör
A hét négy napján (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 16:30-tól 18:30-ig az erre kijelölt helyeken,
tanári felügyelet alatt folyik a tanulás.
Tanulókörön azoknak a diákoknak kell részt venni, akik az adott értékelésen 4,2 alatt
teljesítettek.
A diákok 3,7-ig a teljes tanköri időben, 3,71-4,2 között16:30-1730-ig tanári felügyelet mellett
tanköri foglalkozáson vesznek rész.
Ettől eltérő tanulási rendet a nevelőtanár javaslatára az igazgatóhelyettes hagyhat jóvá. Külön
beosztást azok kérhetnek, akiknek rendszeres iskolai, egyesületi elfoglaltsága van.
A tanköri hiányzásokat a lehető legrövidebb időn belül be kell pótolni. A tanköri mulasztások

a kollégiumi szabadidős tevékenységek korlátozását (pl. internet-hozzáférés...) is maga után
vonhatja. Két tanköri foglalkozásról való igazolatlan hiányzást nevelőtanári figyelmeztetés,
további két igazolatlan hiányzást nevelőtanári megrovás szankcionál. Az ezek utáni
igazolatlan hiányzások esetén fegyelmi eljárást indítunk.
A tanulókörön ülők egymást semmilyen módon nem zavarhatják!
A Kollégium Diákönkormányzata
A kollégium diákjainak érdekvédelmi szervezete, melyen keresztül jogaikat gyakorolják. A
diákönkormányzat lehetőséget teremt a felelős, öntevékeny magatartás gyakorlására, a
demokratikus közösség kialakítására.
Vezetője a DÖK elnöke, akit a diákok titkosan választanak. Tevékenységét az általa
elkészített és a nevelőtestület által jóváhagyott SzMSz (Alapító Okirat) alapján végzi. A DÖK
részt vesz a Kollégiumi Tanács munkájában
Kollégiumi Tanács
A Kollégiumi Tanács részlegenként szerveződik. Tagjai: az igazgató, igazgatóhelyettes, a
részlegek tanárai, csoportonként a (delegált patrónus) és a csoport által választott diák, a
diákönkormányzat tagjai.
A Kollégiumi Tanács állandó üléseit az egyéni értékelések utáni héten tartja.
Kompetenciájába tartozik az értékelés, az eredmények közzététele. Társaságok
megalakulásának elfogadása, működésének értékelése, támogatásuk mértékének megvitatása.
A Kollégiumi Tanács dönt a Káldor Ösztöndíj (félévente -3. és 5. értékeléskor-, részlegenként
20.000 Ft) és a Szociális Ösztöndíj (félévente-folyamatosan-, részlegenként 30.000 Ft)
odaítéléséről. Ezen ösztöndíjakat az erre a célra készített nyomtatványok alapján ítéli oda a
Kollégiumi Tanács.
Megvitatja és rendezi az év során felmerülő problémás ügyeket.
A Kollégiumi Tanács döntése kötelezően iránymutató, azt rendkívüli esetben csak az igazgató
vétózhatja meg. Ebben az esetben az igazgatónak kötelessége a rendkívüli állapotot
haladéktalanul megszüntetni, s a normál működés, döntéshozás feltételeit újra megteremteni.
Közgyűlés
Évente három alkalommal: szeptemberben, februárban a két részleg együttesen, valamint
júniusban külön-külön tartjuk.
Társaságok
A kollégiumban a diákok bármilyen tevékenységgel foglalkozó társaságot létrehozhatnak, ha
a választott tevékenység folytatása nem sérti a hatályos törvényeket és a kollégiumi
szabályokat.
A társaság bejegyzéséről és támogatásának mértékéről a Kollégiumi Tanács dönt. A társaság
alapítólevelének tartalmaznia kell a társaság célját, működési szabályait, munkatervét, a
legalább 6 alapító tagegyetértő aláírását, az elfogadott tagdíj mértékét, és a testületből felkért
támogató tanár egyetértő nyilatkozatát.

A társaság köteles gazdálkodásáról naprakész nyilvántartást vezetni, melyet a gazdasági
igazgatóhelyettessel hónapról-hónapra ellenőriztet.
A Kollégiumi Tanács által elfogadott társaságokat a kollégium a tagsági díj arányában,
differenciáltan támogatásban részesíti. A támogatás mértékéről a Kollégiumi Tanács
értékelésenként dönt, mérlegelve, hogy a társaság tevékenysége mennyire van összhangban a
kollégium alapvető célkitűzéseivel. A társaság a tanév végével automatikusan megszűnik.
A társaságot a Kollégiumi Tanács megszüntetheti, ha működése eltér az alapítólevélben
rögzítettől, vagy ha tagsága 6 fő alá csökken. A négy hónapnál hamarabb megszűnő
társaságok kötelesek visszafizetni az addig felhasznált pénzbeli támogatást.
A társaság vagyona a tagoknak a kollégiumból való távozása után megváltás nélkül a
kollégium tulajdonában marad.
Fenti szabályoktól eltérni pedagógiai szempontok alapján a nevelőtanárok javaslatára a
tantestület döntésével lehet.

