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1.

A

SZERVEZETI

ÉS

MŰKÖDÉSI

SZABÁLYZAT

LÉTREHOZÁSÁNAK

JOGSZABÁLYI ALAPJAI



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról



2005. évi VIII. törvény a MEE Intézményeiről



2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról



2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról


2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről



230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási
képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről



335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről



395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben
való foglalkoztatás egyes kérdéseiről



51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről



522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes
szabályokról



605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról



62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól



87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
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2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ADATOK, AZ SZMSZ HATÁLYA

Az intézmény meghatározása: a Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon (továbbiakban:
diákotthon) működési engedélyét az Oktatási Hivatal hagyta jóvá.
A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) és a mellékletét képező belső
szabályzatok betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára és hallgatójára kötelező
érvényű.
Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső
rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

2.1. Az intézmény adatai:

Neve: Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon
Székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.
Nyilvántartási száma: DO80695
Jogállása: önállóan gazdálkodó jogi személy
A diákotthon képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által kinevezett intézményvezető látja
el.
A diákotthon fenntartója és felügyeleti szerve: Magyarországi Evangélikus Egyház
(továbbiakban: MEE)
A fenntartó címe: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Az alapítás időpontja: 2019. szeptember 01.
Az érvényben lévő alapító okirat kelte: 2021. március 17.
A diákotthon szakmai irányítója: a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda
Nevelési és Oktatási Osztálya, valamint az Evangélikus Pedagógiai Intézet
A diákotthon felett törvényességi felügyeletet gyakorol: a Magyarországi Evangélikus Egyház
Országos Presbitériuma
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Elérhetőségek:


telefon: 62/420-361



telefon/fax: 62/424-206



honlap: www.szegedikollegium.hu



ímél: szeged.ediakotthon@lutheran.hu



Facebook: https://www.facebook.com/evangelikusdiakotthon

Adószám: 19168076-2-06
Statisztikai számjele: 19168076 5590 552 06
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szeged
Bankszámla száma: 12067008-01699358-00100008
Engedélyezett hallgatói létszám: 99 fő.
Engedélyezett pedagógus létszám: 1 fő.
Az intézmény működési területe: A diákotthon a szegedi felsőoktatási intézmények
hallgatóinak nyújt diákotthoni elhelyezést.
Az intézmény tevékenysége: Alaptevékenységét és vállalkozási tevékenységét az alapító
okiratban meghatározott körben és mértékben látja el.

2.2. Az SZMSZ hatálya

Az SZMSZ hatálya kiterjed:


az intézmény teljes területére



az intézmény minden egységére



a diákotthon összes dolgozójára



a diákotthon minden hallgatójára
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3. AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS ALAPELVEI

A Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon a Magyarországi Evangélikus Egyház
fenntartásában működő, a Szentírás és az evangélikus hitelvek, valamint etikai normák alapján
álló, azokat hirdető és képviselő felsőoktatási intézmény.
Az intézmény célja, a Szeged felsőoktatási intézményeiben, nappali tagozaton tanulmányaikat
folytató hallgatók kulturált lakhatásának, tanulásának, közösségi életének hitben és erkölcsben
való növekedésének biztosítása. A diákotthon arra törekszik, hogy segítse, hitben és egyházi
kötődésében erősítse az intézményben elhelyezést nyert hallgatókat.
A Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon szívesen fogadja mindazokat a tanulmányaik
és hitbeli fejlődésük iránt elkötelezett hallgatókat, akik az egyetemen töltött diákéveik alatt nem
csak kollégiumi elhelyezésre, hanem lelki otthonra és ehhez kapcsolódóan vallásukat
gyakorolva lelki életre is vágynak.

3.1. A diákotthon feladatai:



a hallgatók számára kollégiumi férőhelyet biztosítani,



a hallgatók kulturált és egészséges elhelyezésével a tanulás feltételeit biztosítani,
művelődésük, testedzésük, szabad idejük tartalmas eltöltésére irányuló egyéni és főként
közösségi tevékenységüket támogatni,



önkormányzatra épülő, demokratikus irányítási rendszerével felkészíteni az értelmiségi
és közéleti szerepvállalásra,



lehetőséget biztosítani a hallgatók önképzéséhez, támogatni a tanulmányokhoz
kapcsolódó szakmai, illetve a szabadidő hasznos eltöltését segítő hallgatói szervezetek
működését.
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4. AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAI



Alapító okirat



Szervezeti és Működési Szabályzat



Házirend

Az intézmény tervezhető működésének, ellenőrzésének részeként funkcionálnak az egyéb belső
szabályzatok, a gazdálkodáshoz kapcsolódó alapdokumentumok, nyilvántartások, valamint
tanügyi dokumentumok, nyilvántartások.

Dokumentum

Készíti

megnevezése

Véleményezési

Elfogadja,

Elfogadja/

jogot gyakorol

egyetért és

jóváhagyja

felterjeszti
Alapító Okirat

fenntartó

HÖK

Igazgatótanács

fenntartó

SZMSZ

intézményvezető HÖK

Igazgatótanács

fenntartó

Házirend

intézményvezető HÖK

Igazgatótanács

fenntartó

4. 1. Alapító okirat

Az alapító okirat tartalmazza a diákotthon legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja.
Az alapító okirat az SZMSZ mellékletét képezi.

4. 2. Szervezeti és működési szabályzat

Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban
érvényesüljenek a diákotthonban. Az SZMSZ-t az intézményvezető készíti és a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
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4. 3. Házirend

A diákotthon házirendje állapítja meg az intézményben a hallgatói jogok és kötelességek
gyakorlásával, a diákotthon munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend
tartalmazza továbbá a hallgatók mindennapjaira vonatkozó konkrét szabályokat, mely
szabályok betartása minden hallgatóra nézve kötelező érvényű.

4. 4. Az alapdokumentumok nyilvánossága

A diákotthon alapdokumentumai nyilvánosak, melyekről az érdeklődők tájékoztatást kérhetnek
az intézményvezetőtől. Az alapdokumentumok egy-egy példányát el kell helyezni a következő
helyeken:


az intézményvezetői irodában



a diákotthon honlapján
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5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE

5.1. Az intézmény szervezeti egységei

A diákotthon szervezeti felépítése:
igazgatótanács
intézményvezető

intézményi lelkész

dolgozók
intézményvezető-helyettes
gazdasági vezető
kollégiumi tanár
gazdasági és technikai dolgozók
hallgatók: HÖK

A diákotthon önálló, egységes szervezetként működik.

5.2. Az igazgatótanács

A diákotthon irányító, segítő és felügyelő szerve. Gyakorolja a fenntartó által ráruházott jogokat
az intézmény felett. Feladata a diákotthon éves költségvetésének és zárszámadásának, és
állománytáblájának véleményezése, és a fenntartó elé terjesztése.
Az igazgatótanács véleményezi a diákotthon szakmai programját és valamennyi szabályzatát,
melyről a döntéshozót tájékoztatja. Ellátja az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban a
törvény és a fenntartó által ráruházott feladatokat.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szövegével kapcsolatban egyetértési joga van.
Az igazgatótanács tagjai (8 fő):


hivatalból: a kollégium vezetője, gazdasági vezetője, intézményi lelkésze;
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delegált tagok: a területileg illetékes egyházközség, egyházmegye, és a fenntartó
küldöttei (4 fő),



választott tag: hallgatói önkormányzat képviselője

Az igazgatótanács döntéseit egyszerű többséggel hozza a jelenlévők nyílt szavazatai alapján,
kivéve, ha erről legalább a testület egyharmada másképp rendelkezik.
Szavazategyenlőség esetén az igazgatótanács elnökének szavazata dönt. Személyi kérdésekben
titkos szavazást kell alkalmazni. Évenként legalább egyszer ülésezik. Az igazgatótanács elnökét
a fenntartó választja meg.
Az igazgatótanács további feladatáról rendelkezik az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény III. fejezete.

5.3. Az intézményvezető

A diákotthon élén az intézményvezető áll. A vezető feladatait a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, munkaköri leírásban meghatározva végzi.
A diákotthont az intézményvezető vezeti és képviseli. Képviseleti jogkörét esetenként a
diákotthon más alkalmazottjának is átadhatja. Az intézményvezető vezetői tevékenységét az
intézményvezető-helyettessel és a gazdasági vezetővel közösen látják el.
Az intézményvezető jogállását a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.
Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési
jogkörét a fenntartó által aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás alapján gyakorolja.
Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben
jogkörét az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
A jogszabályok és egyéb dokumentumok figyelembe vételével meghatározza a diákotthon
összes dolgozójának munkaköri és megbízatási kötelezettségeit, a vezetőség bevonásával
ellenőrzi azok teljesítését.

11

SZEGEDI EVANGÉLIKUS FELSŐOKTATÁSI DIÁKOTTHON
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
5.4. Az intézményvezető-helyettes

Szakmai, pedagógiai kérdésekben az intézményvezető tanácsadója, illetve segítője. Az
intézményvezető első számú helyettesítője. Feladatait munkaköri leírás szerint végzi.
Az intézményvezető-helyettes jogállását a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.
Sikertelen intézményvezetői pályázat esetén a fenntartó megbízza az intézményvezetői
feladatok ideiglenes (1 évre történő) ellátásával.
Az intézményvezető-helyettesi munkakör betöltése nem kötelező.

5.5. A gazdasági vezető

Pénzügyi és számviteli kérdésekben az intézményvezető szaktanácsadója. Az intézményvezető
második számú helyettesítője. A technikai dolgozók közvetlen vezetője. Feladatkörébe tartozik
a vendégcsoportok és a diákok elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése,
az egyéb dolgozókkal történő együttműködés.
A jó gazda gondosságával kezeli az intézmény vagyonát, ellátja a biztonsági feladatok (vagyon
-, tűz -, munka-, balesetvédelem) irányítását, ellenőrzését. Konkrét feladatait munkaköri leírása
tartalmazza.

5.6. A hallgatókat felügyelő kollégiumi nevelőtanár

Feladatai közé tartozik az éves munkatervben megfogalmazott programok megszervezése,
lebonyolítása. Konkrét feladatait munkaköri leírása tartalmazza.
A kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltése nem kötelező.
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5.7. Az intézményi lelkész

Az intézményi lelkész rendelkezik a megfelelő teológiai felkészültséggel, valamint korszerű
általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. Feladatellátása során képviseli a
Magyarországi Evangélikus Egyház rendjét és hagyományait, közvetíti keresztény értékeit.
Tevékenysége során érezhető az egyéni és közösségi felelősségérzete. Lelkészként az
intézményvezetővel együttműködve vezeti és építi a diákotthont, mint keresztény evangélikus
gyülekezetet.
A kollégiumi lelkész a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazásában áll, feladatait az
alábbiakra figyelemmel látja el:


a munkatársak és a diákok lelkigondozása



áhítatok, ünnepi istentiszteletek megtartása



a munkatársak és diákok segítése, irányítása a gyülekezeti élet felé

Tevékenysége során a diákok emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, a kollégisták
részére a keresztény viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
Tagja a diákotthon igazgatótanácsának. Segíti a helyi gyülekezet és a diákotthon
együttműködését.

5.8. Egyéb dolgozók

A gazdasági és technikai dolgozók munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. Feladataik
közé tartozik többek között az épület takarítása; az épület és eszközök, bútorok karbantartása,
javítása; portaszolgálat ellátása; adminisztratív feladatok végzése; gazdasági ügyek intézése.

5.9. A diákotthon vezetősége

Az intézményvezetői döntést előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete.
Tagjai a következők:
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intézményvezető (vagy megbízott intézményvezető)



intézményvezető-helyettes (ha van)



gazdasági vezető

Állandó, évről-évre ismétlődő feladatok (felvétel, beköltözés, közgyűlés, programok, stb.)
idején, aktualitásoknak megfelelően értekezik, operatív ügyekben szükség esetén az ügyeknek
megfelelő összetételben megbeszélést tart. Az ülésre tanácskozási joggal meghívandó az
intézményi lelkész és a HÖK képviselője is.

5.10. A vezető helyettesítési rendje

Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az intézményvezető-helyettes,
annak hiányában a gazdasági vezető helyettesíti; az intézményvezető 2, vagy ennél több hetet
meghaladó tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörökként fenntartott
hatásköröket is.

5.11. A diákotthon és a kollégium kapcsolata

A Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon és a Szegedi Evangélikus Kollégium szorosan
együttműködve dolgoznak, erre predesztinálják őket a következők:


közös épület



közös fenntartó



közös 125 éves múlt
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6. A HALLGATÓK KÖZÖSSÉGE, JOGAIK ÉS KÖTELESSÉGEIK

6.1. A hallgatói önkormányzat (HÖK)

A HÖK képviselőit a diákotthon hallgatói közgyűlésen választják meg. A választás akkor
érvényes, ha a hallgatók 50%a + 1 fő jelen van. Közgyűlést évente legalább egyszer kell tartani.
Az intézményvezető több közgyűlést is összehívhat, ha úgy ítéli meg, hogy a közlendőjének
fontossága ezt megkívánja.
A diákotthon közösen használt helyiségei közül egyet a diákönkormányzat tisztségviselőinek
használatába át kell engedni, azzal a feltétellel, hogy az ott kialakított igénybevételi rend nem
tér el az intézmény többi közösen használt helyiségének rendjétől. Ha erre nincs lehetőség,
akkor a diákotthon valamely szabad helyiségét használhatja ideiglenesen a HÖK.
Ha a megegyezést az igénybevevők megszegik, az a használati jog visszavonását eredményezi.
A közgyűlés összehívásának módja:


a közgyűlés időpontját a HÖK javaslatára az intézményvezető tűzi ki

A hallgatók véleménynyilvánításának, valamint rendszeres tájékoztatásának formái:


közgyűlés



HÖK gyűlés



vezetőségi értekezlet



faliújság



digitális felületek

6.2. A kollégista jogosult:



a lakhatásra (a tanév ideje alatt), valamint térítésmentesen igénybe venni a diákotthon
tanulmányi, művelődési, szórakozási, sportolási lehetőségeit és összes szolgáltatását,
valamint informatikai és egyéb eszközeit,



működő öntevékeny körök tevékenységében részt venni,
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a kollégiumi közösségi élet fejlesztésére javaslatot tenni és kezdeményezéssel élni,



az egyéni elhelyezésével kapcsolatos, illetve a közösséget érintő kérdésekben a
kollégium illetékes szervéhez fordulni,



kártérítést követelni a kollégiumban elszenvedett kárért, ha bizonyítható, hogy a kárt a
kollégium működésébe tartozó ok idézte elő,



át- vagy kiköltöztetéséről ennek időpontja előtt legalább két héttel tájékoztatást kapni
(kivéve: vis maior),



vendéget fogadni a házirend szabályai szerint,



a nyári időszakra kollégiumi elhelyezést igényelni kötelező szakmai gyakorlat
eltöltésére vagy egyéb tevékenység céljából.



a HÖK képviselőinek megválasztására



jelölnie magát HÖK képviselőnek

6.3. A kollégista köteles:



a diákotthon által támasztott követelményeket legjobb képességei szerint betartani,
méltó magatartást tanúsítani,



a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény rendelkezései szerint az illetékes hatóságnál 3 napon belül
tartózkodási helyét be-, illetve kijelenteni,



betartani az SZMSZ-t, különös tekintettel a házirendre, mely jelen SZMSZ
mellékletét képezi, valamint a tűzvédelmi szabályzatra, mely szintén jelen SZMSZ
mellékletét képezi,



az intézmény valamennyi dolgozójának, lakójának személye és munkája iránt
tiszteletet tanúsítani, társait becsülni, magatartásával beilleszkedni a diákotthon
közösségi életébe,



a teljesítési határidőig befizetni a diákotthonnal szemben fennálló mindennemű
tartozását,
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a diákotthonban az általa, vagy a vendége által okozott kárért anyagilag is
felelősséget vállalni,



minden személyi adatváltozást bejelenteni,



környezetét, beleértve a természetes és épített környezetet, a részére átadott
tárgyakat, eszközöket stb. rendeltetésszerűen használni, takarítani és megóvni,



balesetet, balesetveszélyt elkerülni és más rendellenességet jelenteni,



szigorúan betartani a közösségi együttélésre vonatkozó írott és íratlan szabályokat,



a várólistás férőhelyet lemondani, amennyiben nem kíván kollégiumi férőhelyet
igénybe venni, illetve várólistás helyet fenntartani a meghirdetett időszakra. A
várólistás férőhely díjtalanul lemondható,



a lakórészben észlelt hibát bejelenteni,



amennyiben a hallgató státuszát a félév során passzívra módosítja, úgy azt köteles
10 napon belül jelezni írásban az intézményvezetőnek,



minden megkezdett hónap után az esedékes kollégiumi díjat befizetni,



amennyiben a hallgató egyetemi hallgatói jogviszonya a félév során megszűnik, úgy
azt köteles 10 napon belül jelezni írásban az intézményvezetőnek,



amennyiben a hallgató fegyelmi eljárás útján kizárásra kerül a félév során, úgy a
határozat jogerőssé válásáig köteles a kollégiumból kiköltözni. Fellebbezési eljárás
esetén a hallgató a másodfokú döntés meghozataláig maradhat a kollégium lakója.

6.4. A kollégiumi lakhatás megszűnik:



a tanév végén automatikusan,



a hallgatói jogviszony megszűnésével,



a hallgatói státusz megváltozásakor abban az esetben, ha a jelentkezése így más elbírálás
alá tartozik (jogviszony megszüntetése, kiiratkozás, passziválás, finanszírozás
megváltozása),



a fegyelmi bizottság végleges kizárási határozatával.
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7. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE

A diákotthont a külső kapcsolatok során az intézményvezető képviseli, kivétel ez alól az
intézmény olyan kapcsolata, amelyben a képviseleti jogkört a gazdasági vezetőre ruházza át. A
diákotthon rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval. Az intézményvezető a fenntartói
értekezleteken, továbbképzéseken részt vesz. A fenntartói értekezleten elhangzottakról az
alkalmazottak is tájékoztatást kapnak, amennyiben az szükséges és indokolt.
A kollégiumi munka megfelelő szintű irányításának érdekében a diákotthon vezetésének
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel, szervezetekkel:


Csongrád Megyei Kormányhivatal



egyéb független szegedi felsőoktatási kollégiumok, diákotthonok



fenntartó (Magyarországi Evangélikus Egyház)



Gál Ferenc Egyetem és kollégiumai



Innovációs és Technológiai Minisztérium



Oktatási Hivatal



Szegedi Evangélikus Gyülekezet



Szegedi Evangélikus Kollégium



Szegedi Tudományegyetem és kollégiumai

A Szegedi Evangélikus Kollégiummal szoros a kapcsolat, hiszen egy épületen belül, közös
fenntartás alatt működik a két intézmény.

7.1. Külső kapcsolatok módja

A diákotthon vezetője – illetve meghatalmazottja – a következő módokon tartja a kapcsolatot a
külső partnerekkel:


személyes találkozó, megbeszélés, konferencia, stb.



telefonos megbeszélés
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online megbeszélés, konferencia, stb.



írásos kapcsolattartás (levél, ímél)

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a jelen SZMSZ-ben rögzített helyettesítési rend
szerint történik a helyettesítése.
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8. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE

A diákotthon 24 órás nyitva tartással működik, a szorgalmi időn kívül a bent tartózkodásra
nyomatékos indok megjelölésével külön engedélyt kell kérni.
A hallgatóhoz érkező vendég, látogató köteles a portánál leadni valamely őt igazoló hivatalos
arcképes igazolványát.
A különböző rendeltetésű helyiségek nyitva tartása illetve használati rendje írásban
meghatározott, e szabályzatok jelen SZMSZ mellékletét képezik.
Egyéb szabályokat a házirend tartalmazza.
A hallgatók legkésőbb az egyetemi tanévkezdést megelőző napon költöznek be.
A diákotthonban a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában 8 00 és 1600 óra között történik.
A diákotthonban a hallgatók az őszi és tavaszi tanítási szünetben benntartózkodhatnak az
épületben, a téli szünetben azonban haza kell utazniuk.
A vezetőség igyekszik a munkát úgy megszervezni, hogy a szorgalmi időszakban, a hivatalos
munkaidőben (800 - 2000) valamelyik vezető mindig a diákotthonban tartózkodjon.
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9. A DIÁKOTTHON GAZDÁLKODÁSI RENDJE

9.1. A diákotthon, mint önálló jogi személy

A diákotthon az anyagi eszközeivel, önálló felelősséggel és elszámolási kötelezettséggel
gazdálkodó jogi személy. Az ingatlan és ingó vagyon tárgyaival a fenntartó irányításával és az
igazgatótanács ellenőrzésével maga rendelkezik.

9.2. A diákotthon költségvetési és zárszámadási kötelezettsége, gazdálkodással
kapcsolatos jogköre

A diákotthon évente köteles elkészíteni éves beszámolóját, valamint költségvetését. A
költségvetést és a zárszámadást az igazgatótanács megtárgyalja, véleményezi és azt
jóváhagyásra a fenntartó egyházi testületnek előterjeszti. A jóváhagyott költségvetés alapján a
diákotthon a gazdasági, pénzügyi munkaügyi feladatait a székhelyén látja el, a hatályos
jogszabályok előírásai szerint a diákotthon igazgatójának vezetői felelőssége mellett.

9.3. Utalványozási jogkör

Az intézményi utalványozás joga az igazgatót illeti meg a gazdasági vezető ellenjegyzésével.
Az utalványozás a diákotthon vezetőjének kézírásával (szignó) történik. A gazdálkodással
kapcsolatos irányítási feladatokat a gazdasági vezető látja el. Az intézmény önálló költségvetési
gazdálkodást folytat. A gazdálkodással kapcsolatos jogköröket az intézmény gazdálkodásával
kapcsolatos szabályzatok tartalmazzák.

9.4. Jogszabályi háttér



2018. évi IX. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről



2019. évi VI. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2020. évi költségvetéséről
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Az állami támogatásban részesülő intézményben közfeladat ellátására alkalmazottak
munkaidejét és pihenő idejét, előmeneteli és illetményrendszerét az 1992. évi XXXIII. törvény
(55-80. §) szerint kell megállapítani. Ezt az alkalmazottal kötött munkaszerződésben is
rögzíteni kell.
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10. A DIÁKOTTHONI JOGVISZONY
10.1. A diákotthoni jogviszony és következményei

A diákotthonba csak az a hallgató vehető fel, aki Szeged város valamelyik felsőoktatási
intézményébe beiratkozott, hallgatói jogviszonyt létesített.
A diákotthoni jogviszony a felvétel alapján csak akkor jön létre, ha a hallgató a felsőoktatási
intézmény soron következő félévére beiratkozott.
A diákotthoni felvételt nyert hallgató diákotthoni jogviszonyáról más javára nem mondhat le.
A diákotthoni jogviszony akkor jön létre, ha a felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgató
felvételt nyert a diákotthonba. A kollégiumba a felvételi értesítésben meghatározott időpont
után lehet beköltözni.
A diákotthoni jogviszony egy tanévre szól, amely a tanév megkezdését megelőző naptól a
vizsgaidőszak utolsó napjáig tart. Nyári időszakban az intézményvezetőhöz benyújtott írásos
kérelemmel lehetséges bennmaradást kérni. A hallgatóra a nyári időszakban ugyanazok a
szabályok vonatkoznak, mint szorgalmi időszakban.
A hallgató időszakosan nem mondhat le a diákotthoni jogviszonyáról. Tanulmányi
kötelezettség (pl. szakmai gyakorlat) miatt történő távolmaradás esetén is kell a kollégiumi díjat
fizetni a diákotthoni férőhely fenntartása érdekében.
A diákotthoni jogviszony megszűnik:


az egyetemi hallgatói jogviszony megszűnésekor,



ha a hallgató diákotthoni tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon,



a diákotthonból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,

A diákotthoni jogviszony megszüntethető:


ha a diák a kollégiumi térítési díjat, vagy egyéb tartozását, a megadott határidőhöz
képest – a hallgató eredménytelen felszólítását követően - második alkalommal 15
napon belül nem fizette meg, illetve bármilyen 30 naptári napnál hosszabb fizetési
hátralék esetén.



fegyelmi határozattal
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ha kiderül, hogy a hallgató a jelentkezés során valótlan adatokat adott meg



ha a hallgató finanszírozási formája önköltségesre változik

A diákotthoni térítési díj befizetésének határideje: hó utolsó napja. Ha nyomós oka van az
időben történő díjfizetésnek, mindenképpen írásban jelezni kell az intézményvezető felé.
Írásbeli kérelem alapján, indokolt esetben az intézményvezető adhat haladékot, illetve
részletfizetőségi lehetőséget.

10.2. A diákotthoni felvételi kérelmek elbírálásának elvei

A felvétel a diákotthonba egy tanévre szól. Minden tanévben újra kell felvételt kérni. A
diákotthonba történő felvételi kérelmet a hallgatónak írásban kell benyújtania. A jelentkezéshez
szükséges formanyomtatvány elektronikus formában letölthető az intézmény honlapjáról,
illetve személyesen a diákotthon portaszolgálatán is kérhető.
Az intézmény a jelentkezési időszakon túl is fogad felvételi kérelmeket a szabad férőhelyek
függvényében. A diákotthonba összesen felvehető hallgatók létszáma 99 fő.
A diákotthoni felvételről, ellátás iránti kérelem elbírálásáról a hallgatót az intézményvezető
írásbeli határozatban értesíti.
A felvétel elutasítása esetén az intézményvezető a döntést indoklással határozatba foglalja. A
határozat a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza.
A

határozat

elleni

fellebbezést

a

kézhezvételtől

számított

15

napon belül

az

intézményvezetőhöz kell benyújtani.

10.3. A diákotthonba jelentkezők köre és a jelentkezés módja

A diákotthonba állami ösztöndíjas hallgatók nyerhetnek felvételt. Önköltséges képzésben
résztvevő hallgatók csak a felvételi időszak (június – augusztus) után vehetők fel a betöltetlen
üres férőhelyekre.
A diákotthoni jogviszony létrejöttének feltétele az egyetemi/főiskolai hallgatói jogviszony
megléte.
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A jelentkezés részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: kitöltött felvételi kérelem,
mindkét szülő/gondviselő munkáltatói kereseti igazolása. A kérelem elbírálásához egyéb
dokumentumok is beadhatók.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat személyesen, postai úton vagy elektronikus
formában is be lehet benyújtani.
A jelentkezéseket az intézményvezető bírálja el. Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálása
felvételi szempontrendszer alapján történik.

10.4. A felvételi szempontrendszer

Zárójelben az igazoláshoz kért dokumentum.

I. Szociális helyzet alapján adható pontok:
A felvételt kérő hallgató gyermekvédelmi támogatásban részesül (jegyző
határozata):
Három vagy több eltartott gyermek van a családban (jelentkezési lap):
A felvételt kérő hallgató tartósan beteg vagy fogyatékos (orvosi
szakvélemény):

1 pont

1 pont

1 pont

Egyedül nevelő szülő (szülői nyilatkozat):

1 pont

A felvételt kérő hallgató önellátó (a hallgató nyilatkozata):

1 pont

Lakóhely távolsága a diákotthontól több, mint 50 km (jelentkezési lap):

1 pont

A szülők együttes keresete nem éri el a mindenkori nettó minibálbér
kétszeresét, egyedül nevelő szülő esetén a mindenkori nettó minimálbért 1 pont
(munkáltatói kereseti igazolások):
A felvételt kérő hallgató HH-s (jegyző határozata):
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A felvételt kérő hallgató HHH-s (jegyző határozata):

1 pont

II. Egyéb adható pontok:
A felvételt kérő hallgató evangélikus felekezetű (jelentkezési lap):

1 pont

A felvételt kérő hallgató az előző tanévben is a diákotthon lakója volt:

1 pont

Elérhető maximális pontszám: 11 pont
Eltartott gyermeknek minősül:


a 18 éven aluli gyermek



a 18 éven felüli, de 25 év alatti gyermek, ha valamely oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul



életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek

Az intézményvezető a fenti szempontrendszer alapján lepontozza a beérkezett felvételi
kérelmeket és a kapott pontszám alapján sorba rendezi a jelentkezőket, majd a szabad
férőhelyek függvényében meghúzza a ponthatárt. Azok a jelentkezők, akik nem kapnak
diákotthoni férőhelyet várólistára kerülnek. Azonos pontszám esetén az előző tanévben is
nálunk lakó hallgató, illetve az evangélikus felekezetű jelentkező előnyt élvez, egyéb esetben a
jelentkezési lap beérkezési ideje a döntő. Amennyiben a hallgató a jelentkezési lapon valótlan
információkat közöl, kizárható a felvételi eljárásból, illetve semmisé tehető diákotthoni
felvétele.

10.5. A diákotthoni felvételt kérelmezők értesítése a felvételi döntésről

Az intézményvezető írásbeli határozatban értesíti a felvételt kérő hallgatót a felvételi döntésről.
Elutasítás esetén a határozat tartalmazza az elutasítás indoklását és a fellebbezés módját. Ha az
elutasítás férőhely hiány miatt történik, akkor a határozat tartalmazza a kérelmező várólistán
elfoglalt helyét.
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10.6. Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen a döntés tudomásra jutásától számított 15 napon belül a felvételt kérő eljárást
indíthat, a diákotthoni tagsági viszony létesítésével kapcsolatos érdeksérelemre hivatkozással,
amelyet a Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon vezetőjéhez kell benyújtania.
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11. A FEGYELMEZÉS ELVEI ÉS FORMÁI

A diákotthon életét, a közösséget zavaró, belső szabályzataink rendelkezéseit megszegő
diákokat a vétség súlyának megfelelő mértékben kell felelősségre vonni. Az elmarasztalásnál,
büntetésnél figyelembe kell venni a körülményeket, az intézkedés várható hatását. Az
elmarasztalás kiszabásánál a fokozatosságra kell törekedni, kivéve a súlyos fegyelmi vétség
esetét.

11.1. A fegyelmi bizottság

A fegyelmi bizottság feladata a kollégistákkal szemben kezdeményezett fegyelmi ügyek
kezelése és a fegyelmi eljárás lefolytatása.
A fegyelmi bizottság tagjai:


a diákotthon vezetője



az intézményvezető-helyettes (ha van)



a kollégiumi tanár (ha van)



az intézményi lelkész



a HÖK képviselője

A fegyelmi bizottság elnöki tisztjét a diákotthon vezetője tölti be.
Az elnök feladatai:


fegyelmi vétség esetén összehívja a fegyelmi bizottságot



levezényli a fegyelmi eljárást



a fegyelmi bizottság döntését határozatba foglalja, és azt megküldi a fegyelmi vétséget
elkövetőnek

11.2. A fegyelmi eljárás

A fegyelmi eljárás zártkörű, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
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A fegyelmi eljárás során a következő döntések születhetnek:


felmentés



szóbeli megrovás,



meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetve megvonása,



anyagi kár megtérítése



kizárás a diákotthonból.



a fentiek kombinációja

A fegyelmi bizottság a döntését határozatba foglalja, amit 5 napon belül a fegyelmi eljárás alá
vont hallgatónak át kell adni, illetve ha ez nem lehetséges, ki kell postázni.
A fegyelmi határozat tartalmazza:


a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét és azonosító adatait,



a határozatszámot,



az elkövetett fegyelmi vétség megnevezését,



a házirendben megsértett pontot,



a hozott döntést és indokolást,



a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

11.3. Fellebbezés

A fegyelmi bizottság döntése ellen 5 napon belül van lehetőség fellebbezni írásban. A megírt
fellebbezést személyesen vagy ímélben lehet eljuttatni a diákotthon vezetőjéhez.
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12. A HELYISÉGEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE

A diákotthon létesítményeit és helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás szem
előtt tartásával kell igénybe venni, ezért az intézmény minden dolgozója és lakója felelős.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
intézményvezető és a leltárilag felelős alkalmazott együttes engedélyével, átvételi elismervény
ellenében lehet.
Az üresen hagyott szobákat, helyiségeket zárni kell.
Külön szabályzat állapítja meg:


a számítógépterem,



a konditerem,



a gyakorlótermek



a szabadtéri sportpálya



az ebédlő

használati rendjét. Ezek a szabályzatok a jelen SZMSZ mellékletét képezik.
A külső igénybevevők a helyiségek időszakos átengedéséről megállapodást kötnek az
intézményvezetővel, és csak a rögzített időtartamban tartózkodhatnak az épületben. Az
igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak.
Kötelesek betartani a diákotthon munkavédelmi és tűzvédelmi utasításában foglaltakat.

12.1. lntézményi védő, óvó előírások
A diákotthon valamennyi alkalmazottja és hallgatója felelős:


a diákotthon épületének, helyiségeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak,
eszközeinek védelméért, állagának megőrzéséért



a diákotthon rendjének megőrzéséért



az energia-felhasználással való takarékoskodásért



a tűz- és munkavédelmi szabályok betartásáért, különös tekintettel a hallgatói balesetek
megelőzésére
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A diákotthon alkalmazottainak feladatai a hallgatói balesetek megelőzésében és a balesetek
bekövetkezése esetén:

Az intézményvezető:


meghatározza az intézmény dolgozóinak munka- és balesetvédelmi feladatait és
ellenőrzi azok végrehajtását



gondoskodik a balesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról és kivizsgálásáról



gondoskodik az intézmény dolgozóinak munkavédelmi oktatásáról



gondoskodik a dolgozók előirt orvosi vizsgálatának elvégzéséről

A gazdasági vezető:


gondoskodik a védőfelszerelések, tisztálkodó szerek beszerzéséről, kiadásáról,
cseréjéről és nyilvántartásáról



biztosítja a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, a kielégítő higiénés
állapotát, a szükséges karbantartását, tisztítását és pótlását



gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeinek biztosításáról

A kollégiumi tanár (ennek hiányában az intézményvezető):


a tanév elején, valamint szükség szerint ismerteti a hallgatókkal az egészségük és testi
épségük

védelmére

vonatkozó

előírásokat,

a

foglalkozásokkal

együtt

járó

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat


ha észleli, hogy a hallgató balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megteszi



felügyeli a hálóteremi rendet, a tisztaságot, figyelembe ajánlja a szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségét oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne
okozzanak és a környezetet ne károsítsák
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ha a diák balesetet szenved, a balesetet követően, az ügyeletes dolgozó
(intézményvezető, portás) intézkedik ellátásáról, szükség esetén hívja az ügyeletet

A hallgatók feladatai a hallgatói balesetek megelőzésében és a balesetek bekövetkezése esetén:


betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat



magatartásukkal, életvitelükkel elősegíteni a balesetek megelőzését



tűz, vagy baleset észlelése esetén megtenni a szabályzatokban előírt lépéseket
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13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az épületben működő könyvtár a Szegedi Evangélikus Kollégiumhoz tartozik, azonban a
diákotthon hallgatói is ingyenesen használhatják. Ugyanez vonatkozik a számítógépes teremre
is.
Az épületben működő konyha szintén a Szegedi Evangélikus Kollégium részét képezi, amelyet
a Waffel Bt. üzemeltet, akitől a hallgatók egyénileg vásárolhatnak maguknak napi háromszori
étkezést, amelyből az ebéd és a vacsora meleg. Az étkezésvásárlás módját és rendjét külön
szabályzat részletezi, mely szabályzat jelen SZMSZ mellékletét képezi.
A Szegedi Evangélikus Kollégiummal megbízásos szerződésben álló kollégiumi orvos
szolgáltatásait a diákotthon hallgatói is díjmentesen igénybe vehetik.

13.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Váratlan, ill. súlyos egészségügyi probléma esetén az elkülönítő szobát kell igénybe venni. Az
utazásra alkalmas betegek az otthonukban gyógyulnak fel. A hallgatók a városban működő
ügyeletet vehetik igénybe.
A kollégista feladata, hogy amennyiben ő vagy társa bajba jut, köteles értesíteni az
intézményvezetőt vagy a diákotthon dolgozói közül azt, aki a szükséges intézkedést meg tudja
tenni.

13.2. A térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

A hallgató a diákotthoni felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal a diákotthonban
megállapított térítési díj havonkénti számla alapján, személyesen történő fizetésére, minden
hónap végéig.
A szobák díjazása komfortfokozat szerint van besorolva.
A térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén az okokat fel kell tárni és az érvényes
szabályozók alkalmazása mellett eljárást kell kezdeményezni. Ennek módja és megítélése az
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intézményvezető jogkörébe tartozik. A térítési díj nem megfizetése kizárást vonhat maga után.
A térítési díjjal kapcsolatos tudnivalókat külön szabályzat tartalmazza, mely szabályzat jelen
SZMSZ mellékletét képezi.

13.3. Kapcsolat a médiával

A médiával közvetlen kapcsolatot az intézményvezető, valamint az általa megbízott személyek
tartanak.
A diákotthon más alkalmazottai a diákotthont érintő kérdésekben tájékoztatást csak az
intézményvezető tudtával adhatnak. Saját munkájával kapcsolatban minden alkalmazott
szabadon nyilatkozhat.
Bármilyen reklámot elhelyezni a diákotthon épületében és a diákotthon elektronikus felületein
csak az intézményvezető engedélyével lehetséges.

13.4. A munkáltatói jogok.

A diákotthon vezetője teljes körű munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény minden
alkalmazottja felett. A felmerülő munkaügyi kérdésekben az Mt. (2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről), a Kjt. (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról),
valamint a MEE jogszabályainak vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az Magyarországi Evangélikus Egyház mint
fenntartó gyakorolja.
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14. A HALLGATÓK NYÁRI BENNTARTÓZKODÁSÁNAK FELTÉTELEI

A diákotthoni jogviszony június 30-ig tart. Legkésőbb június 30-án minden hallgatónak ki kell
költöznie a diákotthonból.
Indokolt esetben június 30-a után is van lehetőség a diákotthonban tartózkodni. Ennek feltétele,
hogy a hallgatónak írásban kell a benntartózkodást kérvényeznie a diákotthon vezetőjénél. A
kérvénynek tartalmaznia kell a benntartózkodás indokát és időtartamát.
A diákotthon vezetője írásban értesíti a hallgatót a döntésről. Az írásbeli értesítés tartalmazza a
nyári benntartózkodás ideje alatt fizetendő kollégiumi díjat. Ennek a díjnak a mértékét az
érvényes Térítési és juttatási szabályzat tartalmazza, mely szabályzat a jelen SZMSZ
mellékletét képezi.
A nyári benntartózkodás során a hallgatóknak ún. gyűjtőszobákba kell átköltözniük. Maximum
augusztus 20-ig lehet kérni a benntartózkodást.
A hallgatóra a nyári benntartózkodás ideje alatt ugyanúgy vonatkozik az SZMSZ és a házirend,
valamint az összes egyéb szabályzat. Fegyelemsértés esetén a bennmaradási engedély azonnali
hatállyal visszavonható.
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15. A DIÁKOTTHON EGYÉB SZABÁLYZATAI


Házirend



Honvédelmi intézkedési terv



Iratkezelési szabályzat



Leltárkezelési és leltározási szabályzat



Munka- és Tűzvédelemi Szabályzat (tartalmazza a tűzriadótervet is)



Munkaruha juttatás szabályzata



Pénzkezelési szabályzat



Selejtezési szabályzat



Számviteli Politika, a számvitel rendjének általános szabályzata



Adatvédelmi szabályzat



Eszközök és források értékelési szabályzata



Kiküldetési szabályzat



Munkaruha juttatás szabályzata



Térítési és juttatási szabályzat



Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályzata



Belső szabályzat a nemdohányzók védelméről



Étkezésrendelés hallgatók számára



Felvételi szabályzat



Az edzőterem használati rendje



Tánctermek használati rendje



Termek használati rendje



Az ebédlőben lévő tűzhely használati rendje

Ezek a szabályzatok jelen SZMSZ mellékletét képezik.
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Jegyzőkönyvi kivonat

A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bizottsága 2022. június 8-án
tartott ülésén a következő határozatot hozta:

87/2022. (VI. 08.) nevelési-oktatási bizottsági határozat
Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon alapdokumentumának
módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bizottsága az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján, a Szegedi
Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon szervezeti és működési szabályzatának
módosítást támogatja.
Budapest, 2022. június 22.

A kiadmány hiteles.

Varga Márta
osztályvezető

