
 

 

 

 

Kollégiumi felvételről szóló eljárásrend 

 

Kollégiumunk program tanterve szerint a diákokat befogadó és megtartó intézmény vagyunk, 
és ennek megfelelően szabályozzuk a felvételi folyamatot, határozzuk meg a kollégiumi 
felvételről szóló eljárásrendet. 

  A kollégiumi jelentkezés a közzétett, kiadott jelentkezési adatlap leadásával történik. 
Módja: személyesen, postai illetve elektronikus úton. 

 

A kollégiumi felvételről, az intézmény vezetője dönt. 
 

A felvételi eljárás szakaszai: 
 

I. Az adott tanévben kollégiumi jogviszonnyal rendelkező és kollégiumi ellátásra a 
következő tanévben is törvényesen jogosult diákok június 15.-ig, a jelentkezési 
adatlap leadásával igényelhetik a kollégiumi férőhely biztosítását. Ezen tanulók 
felvételt nyernek a következő tanévre. 

II. A kollégiumi ellátást újonnan igénylő tanulók jelentkezési lapjait folyamatosan 
fogadjuk, igazodva a középiskolai felvételi időszakokhoz. 

• 1. szakasz: tárgy év június 30.-ig: Ebben az időszakban fogadott jelentkezések 
alapján a felvételről szóló döntés írásbeli közlése július 5.-ig történik. 

• 2. szakasz: folyamatos: A középiskolai pótfelvételi és érettségi utáni képzésekre 
történő beiratkozáshoz igazodva, illetve az iskolaváltás, lakóhelyváltás eseteiben is 
folyamatosan fogadjuk a jelentkezőket. A felvételről szóló döntés, és annak 
közlése a jelentkezések alkalmával történik, tekintettel a szűkös időkeretre. 

A felvett kollégiumi diák, a középiskolai tanrendjéhez igazodva, de legkésőbb 
szeptember 10.-ig köteles a kollégiumban megjelenni. 

 

Várakozó lista 

 

Az adott évben engedélyezett csoport és tanulói létszám betöltése után felvétel az 
esetlegesen megüresedő férőhelyekre lehetséges, a várólistára történő jelentkezés 
sorrendjében. 

A kollégiumi diáknak a kollégiumi ellátás ingyenes, (az étkezés kötelező, ami térítés 
díjas) ha 

 

• a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy nappali oktatás munkarendje  
szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai 
oktatás a hatályos jogszabályok alapján ingyenes. 

• a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében 
vesz részt iskolai oktatásban, 19 éven aluli és az iskolai szolgáltatást ingyenesen veszi 
igénybe. 



 
Jogorvoslat 

 

Az elsőfokú határozat ellen 8 napon belül az intézmény vezetőjéhez írásos 
felülvizsgálati kérelem adható be. A felülvizsgálat 8 napon belül megtörténik, és ezután az 
intézményvezető írásban értesíti a felülvizsgálat eredményéről a kérelmezőt. 
Ezt követően a fenntartóhoz nyújtható be kérelem. Északi Agrárképzési Centrum 
Nyiregyháza, Semmelweis utca 15. 


