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A Türr István Gimnázium és Kollégium Házirendje (továbbiakban házirend) a 

szükséges egyeztetések lefolytatása után a diákönkormányzattal történı 

egyeztetés alapján valamint a nevelıtestület elfogadó határozatával született 

meg a kollégiumi élet zavartalan mőködése, a tanulói kötelességek és jogok 

érvényesülése érdekében. 

Hatályba lépésének ideje: 

                        2010. szeptember 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÁZIREND 
                        I.  rész  Általános rendelkezések 
1. A házirend a kollégium belsı életét szabályozza . Hatálya kiterjed a kollégium egész  

területére, illetve szervezett kollégiumi rendezvényekre és a pedagógiai programban  

meghatározott kollégiumon  kívüli rendezvényekre. 

 

2. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira 

egyaránt. 

 

3. A házirend a hatályba lépés napjától (2010. szeptember 1-jétıl) visszavonásig 

érvényes, folyamatosan a kollégium területére való belépéstıl annak elhagyásáig, 

továbbá kollégiumon kívüli közös rendezvények idıtartama alatt. 

 

4. 4. A kollégium tanulóira és dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden belsı  

szabályzat, mint a szervezeti és mőködési szabályzat, valamint a pedagógiai program. 

 

5. A kollégium házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói 

kötelességek és jogok gyakorlásával, a tanulói munkarenddel, a foglalkozásokkal, a 

kollégium helyiségei használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 

 

6. A jogszabályban lefektetett elıírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja 

fel. Különösen érvényes a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a nevelési 

oktatási intézmények mőködésérıl szóló ll/l994. (VI.8.) MKM rendelet, illetve ennek 

módosítása a 30/2004. (X.28.) OM rendelet. 

 

7. A házirendet a nevelıtestület fogadja el. A házirend módosítását meghatározott eljárás 

keretében bárki kezdeményezheti. 

 

8. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van 

helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. 



 

II. rész.    A tanuló kötelességei 
 
1. A tanuló kötelessége, hogy a nemzeti közösség (társadalom) hasznos tagjává váláshoz 

szükséges ismeretek, normák, elvárások és tudás megismerése és megszerzése. 

 

2.  A tanuló kötelessége, hogy a kötelezı kollégiumi foglalkozásokon jelen legyen, 

esetleges hiányzásait igazolja. Az általa választott, kötelezı foglalkozásokon  - 

amelyekre elızetesen jelentkezett -      köteles megjelenni, ott aktívan részt venni az 

aktuális feladat megoldásában, téma  megtárgyalásában   

 

3. A tanuló kötelessége, hogy fegyelmezett magatartást tanusítson a kollégium egész 

területén, valamint a kollégiumon kívüli rendezvényeken, foglalkozásokon, tanulmányi 

kirándulásokon. A kollégium által szervezett rendezvényeken (külsı-belsı) érvényesek 

a házirend elıírásai, különös tekintettel a dohányzás, a kábítószer- és az 

alkoholfogyasztás tilalmára. 

A rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása. 

A tilalmat megszegıkkel szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.  

 

4. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. 

A tanuló kötelessége, hogy az elıírásoknak megfelelıen használja a kollégium 

berendezési, használati tárgyait, óvja a kollégium felszereléseit. A kollégium 

épületében, felszerelési és berendezési tárgyaiban szándékosan vagy gondatlanságból 

okozott kárt a károkozónak ill. gondviselıjének meg kell térítenie a Közoktatási 

törvény 77.§-ának rendelkezése szerint. 

 

5. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási 

és tőzvédelmi szabályokat. Tanév elején valamennyi tanuló megismeri e szabályzatok 

tartalmát, az elsajátítást aláírásával igazolja. 

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

haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha 

saját magát, társait vagy másokat veszélyeztetı állapotot, tevékenységet illetve 

balesetet észlelt, továbbá, ha  megsérült. 

 



 

III.rész:  A tanuló jogai 
A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá külön-

külön érvényesek. 

A tanuló alapvetı jogai: 

1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele 

szemben fizikai és lelki erıszakot ne alkalmazzanak, embertelen, megalázó büntetésnek   

vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában 

megsértették, segítségért fordulhat csoportvezetıjéhez, ifjúságvédelmi felelıshöz,     a 

kollégium vezetıjéhez, illetve írásban panaszt tehet a kollégium vezetıjénél. A 

tanulónak joga van a nemzeti közösség (társadalom) hasznos tagjává váláshoz 

szükséges           normák, ismeretek, elvárások, kötelességek és tudás megismeréséhez 

és megszerzéséhez. 

 

2. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselı 

szervezetbe. 

 

3. A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyızıdése, véleménye, kifejtett nézete 

miatt. A tanulók a társaik, nevelıtanáraik és a nem pedagógus dolgozók személyiségi 

jogainak tiszteletben tartásával nyilváníthatnak véleményt az ıket érintı kérdésekben. 

Ha a tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat a 

csoportvezetıjéhez, a kollégium vezetıjéhez, illetve írásban panaszt tehet a kollégium 

vezetıjénél. A véleménynyilvánítás fórumai : csoportfoglalkozások, DÖK győlés, 

diákközgyőlés. 

 

4. A tanulónak joga, hogy tanulmányi munkájához segítséget kapjon (korrepetálás, 

felzárkóztatás, szakköri foglalkozás) , illetve , hogy részt vegyen tanórákon kívüli 

foglalkozásokon. 

 

5. A tanulónak joga, hogy igénybe vegye szabadidejében a tanulószobákat, a kollégium 

könyvtárát. A könyvtár nyitva tartási rendjérıl a tanulókat írásban tájékoztatjuk. A 

kollégium - más kulturális szolgáltatásait, számítástechnika termeit, sportfelszereléseit 

és létesítményeit térítésmentesen használja. A helyiségek nyitvatartási ideje és 

igénybevételük szabályzata a létesítmény ajtajára vagy falára ki van függesztve. 



 

A tanulók szerzett jogai: 

1. A tanulónak joga, hogy bizonyos feltételek megléte esetén szociális és társadalmi 

juttatásokban részesüljön .   (pl. étkezési támogatás, szociális segély) 

    Kedvezményes vagy ingyenes étkezés feltételei: 

Minden kollégiumi tanuló részére: 

- a 3 vagy több gyermekes családok tanulói számára alanyi jogon jár az 50%-os étkezési 

kedvezmény 

- kiegészítı gyermekvédelmi támogatás keretében 50%-os étkezési támogatás kérhetı a 

tanuló lakóhelye szerinti helyi önkormányzattól 

Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) keretében a tanulók szociális 

helyzete, rászorultsága és tanulmányi eredménye illetve kollégiumi munkája 

viselkedése alapján a kollégium átvállalhatja az étkezési költséget. 

Az AJTP-ben résztvevı tanulók kedvezményes vagy ingyenes kollégiumi ellátásának 

feltételei: 

- a szülıi kérelem határidıre történı benyújtása 

- az elbíráláshoz szükséges igazolások, határozatok benyújtása 

- a tanuló tanulmányi eredménye el kell hogy érje a 3,5-es átlagot 

Fontos, hogy a tanuló valamennyi kritériumnak megfeleljen. A fentiek hiányában 

támogatás nem adható. 

 

2. A tanulónak lehetısége van arra, hogy kiemelkedı tanulmányi munkájáért, 

közösségi tevékenységéért dícséretben, jutalomban részesüljön.A jutalmak 

odaítélésérıl a nevelıtestület dönthet.A tanulók jutalmazásánál a teljesítményét 

(tanulmányi eredmény), közösségi munkáját, magatartását vesszük figyelembe.   

 

3. A tanulónak joga, hogy rendszeres orvosi ellátásban részesüljön. A tanulók 

egészségügyi ellátását a kollégiumi orvos végzi, akinek rendelési ideje jól látható 

helyen kifüggesztve található . (pl. faliújság, nevelıi faliújság )A kollégiumi orvos 

rendelési idején túl szükség esetén a városi orvosi ügyelet vehetı igénybe. 

 

4. A tanulónak joga van a kollégium életét érintı kérdésekben véleményét ismertetni. 

E     joga érvényesülése érdekében diákönkormányzat mőködik, amelybe a tanuló 

választható illetve választó. A kollégium a tanulókra vonatkozó jogszabályok egy 

példányát elhelyezi a nevelıiben, a falújságon, a kollégiumi  könyvtárban. 



 

IV. rész:  Általános szabályok 
1. A tanulóknak kollégiumi elhelyezés iránti kérelmet nem kell benyújtaniuk, mivel az        

Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevık részére a kollégiumi ellátás 

kötelezı. 

 

2. A kollégium biztosítja a tanulóknak a magánszféra védelmét. Minden tanuló 

rendelkezik saját szekrénnyel, melynek zárásáról gondoskodnia kell, ezen   felül a 

Komáromi úti telephelyen kulccsal ellátott széffel, melynek szerelvényeiért teljes 

anyagi felelısséget vállal, kulcsot év végén csoportvezetıjének leadja. 

 

3. Valamennyi kollégistának kötelessége, hogy saját lakószobáját, ágyát, szekrényét az 

általa használt eszközöket rendben tartsa! A lakószobák rendjének ellenırzése 

naponta történik, a már évek óta érvényes pontozási szempontok szerint. A 

szekrények higiéniai ellenırzését a csoportvezetı nevelıtanár végzi, havi egy 

alkalommal az érintett tanulók jelenlétében. 

 

4. 4. A számítástechnika teremben a könyvtárban, és a konditeremben csak pedagógus 

engedélyével, illetve ellenırzése mellett   lehet tartózkodni. A konditerem használata 

minimum 2 fı részére engedélyezett az esetleges balesetek miatt. Ezekben a 

helyiségekben ételt fogyasztani szigorúan tilos! 

 

5. A teakonyhák használata: A  konyhafelszerelést higiénikusan kell tárolni, használni, 

használat után az edényt elmosni, a tőzhelyt letakarítani stb. A konyhában teljes 

rendet kell hagyni. A teakonyhák kizárólag szabadidıben vehetık igénybe! 

Sütés-fızési idı: délután 15,45 óráig 

este: 19,15 – 21 óráig. 

A teakonyhákat illetve az ott található használati tárgyakat  21 óra 30-ig rendbe kell 

rakni! 

 

6. A kollégiumi foglalkozásokon (szilencium, csoportfoglalkozás, egyéb) a 

mobiltelefon használata tilos tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt. Amennyiben 

a tanuló telefonját használja, illetve annak jelzése a foglalkozást zavarja, a 

pedagógus felszólíthatja a tanulót a telefon kikapcsolására, és dönthet fegyelmezı 

intézkedés megtételérıl.  



 

7. Amennyiben a tanuló a házirendben vagy más belsı szabályzatban foglalt 

kötelességeit megszegi, fegyelmezı intézkedésben , fegyelmi büntetésben részesül. 

Ennek formái, illetve fokozatai : csoportvezetıi figyelmeztetés, intés; 

kollégiumvezetıi figyelmeztetés; fegyelmi eljárás. 

 

V. rész:  A kollégium munkarendje 

 

1. A tanulók vasárnap illetve az elsı tanítási napot megelızı napon 17 órától érkezhetnek 

a kollégiumba. 20 óráig be kell érkezniük. A 20,30 órakor kezdıdı 

létszámellenırzéskor mindenkinek a szobájában kell tartózkodnia. Szülıi írásbeli 

engedéllyel hétfın is vissza lehet érkezni a kollégiumba. 

 

2. Tanítás után 15,45 óráig kell beérkezni a kollégiumba. A kötelezı tanulási idı 16 

órakor kezdıdik, a létszámellenırzés után. A tanórákra való felkészülés pedagógus 

felügyelete mellett történik. A szilenciumon való tanulás helyszínérıl a tanuló 

csoportvezetıje dönt! 

I. szilencium: 16,00-17,30 óráig 

Vacsora: 17,30-18,00 óráig 

II. szilencium 18,00-19,30 óráig  

A szilencium 19,30 óráig tart. Ezt követıen kerül sor a csoport- és egyéni vagy 

kiscsoportos foglalkozásokra illetve az egyéb foglalkozásokra. Korrepetálás, 

felzárkóztatás, Arany János-i foglalkozás 15 órától is tartható.A tanulószobák 

használati rendje: szilenciumi idıig (16 óra) is igénybe vehetı, szilencium után 

engedéllyel legkésıbb 23 óráig. TV-nézés, videózás a kijelölt tanulószobában történik 

19,30 órától  21 óráig. 

20,30 órától a fiúk és a lányok csak a saját szintjükön tartózkodhatnak. 

21,30 órakor villanyoltás, áramtalanítás, takarodó. 

  

3. A tanulók hétvégén hazautaznak, de havi egy alkalommal hétvégén a kollégiumban 

illetve a kollégiumon kívül szervezett programokon vesznek részt kötelezı jelleggel.  

Amennyiben a program a kollégium épületében van, meghatározott idıben a tanuló 

fogadhat látogatót ,elsısorban hozzátartozót. A vendégek fogadása a földszinti 

társalgóban történik. Kirándulásokon egyéb rendezvényeken minimum két fı kísérı 



tanár gondoskodik a felügyeletrıl.  Televíziónézés, videózás a kijelölt szobákban 

történik. A tanulók audiovizuális eszközeiket a hálószobájukban csak a takarodóig 

használhatják. A takarodó után azokat a nevelık elkobozhatják, és azt, csak 

hazautazáskor kötelesek visszaszolgáltatni. Ezen idı alatt az elkobzott eszközökért a 

kollégium teljes felelısséget vállal.  Többszöri kihágás esetén a tanuló ellen fegyelmi 

eljárás indítható! 

 

4. A szabadidı hasznos eltöltését szolgáló programokon a tanulószobák, illetve a 

könyvtár, a   számítástechnika terem, a konditerem és az udvar vehetı igénybe.A 

tanulók az udvaron naponta 15,45 óráig ,  – márciustól – október végéig este 19,30 

órától – 20,00 óráig tartózkodhatnak. A kollégiumot a tanulók 18 órától csak 

kilépıkártyával hagyhatják el, a kártyát a portán, a szolgálatot tevı portásnak kötelesek 

felmutatni, és azt az engedélyezett idıpontig vagy a kollégiumba történı 

visszaérkezésig kötelesek maguknál tartani. 

 

 

Tárgyak intézménybe  vitelének megtiltása : 

A testi épséget veszélyeztetı tárgyakat behozni tilos, illetve a fokozott tőzveszélyt jelentı 

tárgyakat behozni tilos. Valamint tilos a kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és 

kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok épületbe való behozatala 

is( pl. saját televízió, saját hőtıszekrény stb). 

 

A kollégiumon kívüli tartózkodás szabályai 

Amikor a tanuló hazautazik, szünetelteti a kollégiumi szolgáltatások igénybevételét. Ilyenkor 

lép életbe a szülıi felügyelet joga és attól kezdıdıen a kollégium nem tartozik felelısséggel a 

tanulókért. A kollégiumon  kívüli szabályok arra az idıszakra vonatkoznak, amikor a tanuló a 

kollégiumban lakik, és engedéllyel távozik el a területérıl. A kollégiumon kívüli 

viselkedésnek összhangban kell lennie a kollégiumi házirendben foglaltakkal. 

A kollégium munkarendje alkalmazkodik az iskola munkarendjéhez, a hazautazás megtiltása 

szabad hétvégén nem lehet fegyelmezési eszköz. Hét közben hazautazni csak nagyon indokolt 

esetben, a szülı kérelme esetén lehetséges. Veszélyeztetés esetén – pl. hóakadály, járványos 

betegségek – meg lehet tiltani a hazautazást illetve a visszautazást a szülıvel való egyeztetés 

után.  

 

 



A kollégiumi tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolása 

Ha a tanuló távolmaradt a kollégiumi foglalkozásról, a mulasztását igazoltnak kell tekinteni, 

ha 

a) csoportvezetıje engedélyezte 

b)  a távolmaradását a szülı, az osztályfınök igazolta 

c) a tanuló beteg volt, és betegségét visszaérkezésekor igazolja, a szülı legfeljebb 3 

napos távollétet igazolhat egy tanév során három napon túli betegséget orvos 

igazolhat, 

d) a tanuló hatósági intézkedés miatti távollétét a hatóság igazolja, 

e)  iskolai elfoglaltsága miatt volt távol és a távollétét az iskola igazolja. 

 

 

A térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések 

A kollégiumi térítési díj befizetések minden hónap elsı hétfıjén a kollégiumvezetı által 

jóváhagyott befizetési napon történik a gazdasági irodában. 

A térítési díj visszafizetését betegség, elıre igazolt indokolt távollét esetén biztosítja az 

intézmény. Az étkezés lemondása 2 nappal korábban lehetséges, az étkezési jegyek leadása 

minden esetben szükséges. 

A tanulók készpénzüket és értékeiket a saját értékmegırzıjükben kötelesek elhelyezni.  

A szobában tartott, el nem zárt értékekért a kollégium felelısséget nem vállal. 

 

A szociális támogatás felosztásának elvei 

Kollégiumunk a Türr István Gimnáziummal együttmőködve dönt az Arany János 

Tehetséggondozó Program tanulóinak szociális támogatásáról.  

Az intézmény felméri a család szociális helyzetét, az osztályfınökök és a csoportvezetı 

nevelıtanárok figyelemmel kísérik az esetleges változásokat. 

A kollégiumi csoportvezetı az elıkészítı évfolyam megkezdésekor tájékozódik a szülık 

(gondviselık) szociális helyzetérıl. Tekintettel a napi, közvetlen kapcsolatra, a szülıkkel való 

gyakori beszélgetésre, a nevelık számos információval rendelkeznek e tekintetben. 

A 9. évfolyam I. félévében átvállalhatjuk azon tanulók étkezési térítési díjának fizetését, akik  

- többgyermekes családban, (3 vagy több) 

- munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas szülı gyermekeként élnek, akiket 

- egyedül nevel a szülı, vagy  

- nevelıszülıknél élnek. 

A II. félévtıl a támogatás függ:  



- a család szociális helyzetétıl (egy fıre jutó kereset) 

- a tanulmányi eredménytıl,  

- a kollégiumi közösségi munkától, 

- a viselkedéstıl, 

- a versenyeredményektıl. 

 

A fenti kritériumok félévente felülvizsgálatra kerülnek, de a támogatás indokolt esetben a 

tanév során is változtatható. 

A Kollégium a Támogatási Szabályzatában leírtak szerint ruházati költségtérítést ad a 

nehéz körülmények között élıknek . (az iskolával egyeztetve). 

Szinházbérletet, uszodabérletet vásárolunk számukra. 

Alkalmankénti juttatásban részesítjük tanulóinkat (a szülık kérése alapján): 

- zeneiskolai tandíj 

- tanszer, könyv, ruhavásárlás ellentételezésére. 

 

Védı, óvó elıírások 

A vezetık feladatai a tanulói balesetek megelızésében illetıleg tanulói baleset esetén: 

- gondoskodnak a biztonságos berendezésekrıl, felszerelésekrıl 

- minden tanév elején tőz – és balesetvédelmi oktatásban részesülnek a tanulók 

- baleset esetén azonnal intézkednek a megfelelı orvosi ellátásról, a baleseti 

jegyzıkönyv felvételérıl. 

A pedagógusok feladatai a tanulói balesetek megelızésében illetve a tanulói balesetek után 

- figyelmeztetik a tanulókat 

- intézkednek az ellátásról, orvoshoz küldik, vagy orvost hívnak a balesetet 

szenvedetthez, jelentik az esetet. 

Az ügyeletes pedagógus feladatai tanulói baleset esetén: 

- gondoskodik a szakszerő ellátásról 

- jelenti az esetet a kollégiumvezetınek, - szükség szerint a szülıknek. 

Az alkalmazottak feladatai a tanulói baleset megelızésében, illetve tanulói baleset esetén: 

- a biztonságos üzemelés feltételeinek megteremtése 

- a baleset jelentése a nevelıtanárnak 

 

 

 

 



Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık 

Rendkívüli esemény esetén a kollégiumvezetı jogosult és köteles intézkedni. Akadályoztatása 

esetén a meghatározott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

A kollégium épületét ki kell üríteni tőz - vagy  bombariadó esetén, illetve ha a tanulók testi 

épségét, biztonságát veszély fenyegeti. 

Az épület kiürítése az eset idıpontjától függıen nevelıi irányítással a két bejáratot igénybe 

véve történik. 

A kiürítést követıen gondoskodni kell a tanulók biztonságos elhelyezésérıl. 

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor  az intézkedésre jogosult haladéktalanul értesíti a 

rendırséget, tőzoltóságot, a mentıket valamint a fenntartót, illetve az intézkedéseirıl 

feljegyzést készít. 

Rendkívüli idıjárás (pl. hóakadály) esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletérıl, 

ellátásáról. Értesíteni kell a szülıket az ittmaradásról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kollégistáink napirendje 

06,15        ÉBRESZTİ 

07,20-ig    REGGELI 

15,00-16,00 EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁS (IGÉNY 

SZERINT) 

16,00-17,30 LÉTSZÁMELLENİRZÉS, SZILENCIUM 

17,30-18,00 VACSORA 

18,00-19,00 SZILENCIUM 

18,00  KAPUK ÉS BELSİ AJTÓK ZÁRÁSA 

19,00-20,30 FOGLALKOZÁSOK (KÖTELEZİ ÉS SZABADIDİS) 

20,30- TANULÓK NEMENKÉNTI SZINTENKÉNTI ELKÜLÖNÍTÉSE 

21,30  FÜRDİSZOBÁK ZÁRÁSA 

21,30          VILLANYOLTÁS 

 

 

 

 

 

 

Pápa, 2010. szeptember 1. 

 

 

 

............................................................   ................................................... 

      diákönkormányzat vezetıje     kollégiumvezetı 

 

 

 

 

 



 

 

Elfogadó határozat 

 

A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 64. § (3) bekezdése értelmében a 

házirend módosításához a kollégiumi diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a 

törvényben módosított jogunknál fogva a Türr István Gimnázium és Kollégium házirendjét 

elfogadjuk. 

A nevelıtestület nevében: 

 

                                                               Németh Márton 

                                                       a nevelıtestület képviseletében 

 

Pápa, 2010 szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Egyetértés 

 

A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 64. § (3) bekezdése értelmében 

biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Türr István Gimnázium és Kollégium 

házirendjének  tartalmával egyetértünk. 

 

A diákönkormányzat nevében: 

 

 

                                                                                                                                                                                           

diákönkormányzati vezetı  

                                                                                                                                                                                                                                  

Pápa, 2010.szeptember 1. 

 


