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KÖZZÉTÉTELI LISTA - KOLLÉGIUM 
 
 

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást a kollégium HÁZIRENDJE tartalmazza. 
 
 

http://vbjnet.hu/iskolai-dokumentumok/ 
 

 
2. Beiratkozásra meghatározott idő, fenntartó által engedélyezett  csoportok száma 

A beiratkozást minden évben a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban tartjuk 8 

és 16 óra között az iskolai beiratkozással egyidőben. 

A fenntartó által engedélyezett csoportlétszámok:  

100 férőhelyes kollégiumunkban a mindenkori létszám szerint alakítjuk a csoportok létszámát. Az ideális 

csoportlétszám 25 fő, de ezen érték 18-27 között mozoghat. 

 

3. A térítési díj, a tandíj, és egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke, kedvezményei 

Kollégistáinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatás igénybe vételére, napi háromszori étkezést biztosítunk. A 

menzai térítési díjat minden hónap elején kell befizetni az intézményben és a honlapon közzétett időpontokban. 

Betegség vagy hiányzás kapcsán a visszamondást szintén itt lehet megtenni. A megrendelést és a visszamondást 

az aktuális napot megelőző munkanapon délelőtt 9:00-ig meg kell tenni. A menza 100%-os térítési díja: reggeli 

245.-Ft, ebéd 440.- Ft, vacsora 335.-Ft / adag, 50%-os térítési díja: reggeli 123.-Ft, ebéd 220.- Ft, vacsora 168.-Ft / 

adag. A kollégium egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő.  

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, 

ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása, ideje, az ÁSZ ellenőrzésének nyilvános megállapítása, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításai 

Nem rendelkezünk ilyen nyilvános adatokkal. 

 

5. A kollégium nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai 

 

http://www.vbjnet.hu/pages/dokumentum/dok/uj2016/Koll%C3%A9giumi%20Szervezeti%20%C3%A9s%20

M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%202016.pdf 

Az intézmény épülete reggel 6:00 órától este 22:00 óráig tart nyitva. 22 órától reggel 6-ig éjszakai ügyeletes 

tanár tartózkodik a kollégiumban. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva vagyunk. A pénteki 

hazautazás 15:00 óráig történik, a visszaérkezés időpontja vasárnap 18:00 és 20:00 óra között 

http://www.vbjnet.hu/
http://vbjnet.hu/iskolai-dokumentumok/


6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

A kollégiumban a feltöltés napjáig szakmai ellenőrzés 2015. tavaszán történt. A kollégium alapdokumentumai a 

többcélú intézmény alapdokumentumainak 1. számú mellékletei. A kollégiumi pedagógiai program, a kollégiumi 

SZMSZ, a kollégiumi házirend vegyesen tartalmazza a 20/2012 és az 59/2013. előírásait. Javaslat volt, hogy az 

alapdokumentumokban elkülönítve (PP-ben a nevelési, a fejlesztési követelmények időkerete és tematikus céljai, 

foglalkozásai, az SZMSZ-ben a szervezeti egység működésének szabályai, stb.) kerüljenek rögzítésre. A fent 

nevezett rendeletek előírásaira vonatkozó kollégiumi szabályozás, az ellenőrzés alá tartozó kulcsfogalmak, 

kulcsfolyamatok, eljárásrendek a kollégiumi dokumentumok valamelyikében megtalálhatóak voltak.  

 

7. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja az alábbi linken 

érhető el:    http://www.vbjnet.hu/pages/dokumentum/dokumentumok.html 

 

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

egyetem földrajz-német szakos 

középiskolai tanár 

egyetem földrajz- biológia szakos 

középiskolai tanár 

főiskola szervező üzemmérnök, műszaki 

tanár 

főiskola gyárszerelő üzemmérnök, gépész 

műszaki tanár 

 

9. Szabadidős foglalkozások köre 

 

Sportfoglalkozások, nyelvi korrepetálások német nyelvből, kézműves-kör, fotó, video- és digitális fotózás, 

mentálhigiéné. 

 

10. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége 

 

Nem lehet igénybe venni.  

 

 

11. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulók létszáma 

 

Csoport megnevezése létszám 

         1. 19 

2. 19 

3. 20 

4. 19 
 

 


