
A Kollégiumba minden köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyt létesítő tanuló (kiskorú          
esetén a szülő/gyám) kérheti felvételét. 
A kollégiumi tagság egy tanévre szól, meghosszabbítását évente írásban kell kérni! 
A kollégiumi tagság feltétele a kollégium szabályainak betartása: 

● Házirend,  
● Szervezeti és Működési Szabályzat,  
● az étkezési térítési díj időben és pontosan történő befizetése. 

Kollégiumi férőhelyre csak azok a 25 év alatti, nappali tagozatos középiskolai tanulók            
jogosultak, akik első, illetve második szakképesítésüket szerzik, középfokú, nappali rendszerű          
képzésben vesznek részt. 
A kollégiumi tagsági viszony ingyenes a tanulónak, ha 

a) nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint          
szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai –          
jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes. 

b) nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz          
részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály            
rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe. 

A beköltözéshez szükséges dokumentumok: 
● a kitöltött Felvételi kérelem (adatlap) postán, elektronikus úton vagy személyesen          

eljuttatva a kollégium címére,  
● iskolalátogatási igazolás,  
● személyi igazolvány, 
● lakcímkártya (határon túli diákok esetében érvényes, Magyarországon       

tartózkodásra jogosító okirat),  
● TAJ-kártya (a határon túliak számára is nélkülözhetetlen),  
● orvosi igazolás a családorvostól (mehet-e közösségbe, van-e bármilyen állandó         

betegsége, gyógyszerérzékenysége stb.). 
A kollégiumban az alábbiakban felsoroltaknak megfelelően étkezési térítési díjat kell fizetni,           
melynek összege független a szülők anyagi helyzetétől: 

● az 1-2 gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 100 %- át, 
● 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelők a nyersanyagnorma 50 %- át, 
● tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők a          

nyersanyagnorma 50 %-át, 
● gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a nyersanyagnorma 50 %- át fizetik. 

Az 50%-os kedvezményben részesülő tanuló a kedvezményre jogosító dokumentum(okat),         
igazolás(okat) a beköltözéskor hozza magával! 
 
A jelentkezés személyesen, szülői kérésre, iskolán keresztül, postai, vagy elektronikus úton 
történik. A jelentkezés módját, határidejét az intézmények maguk határozzák meg; a felvételi 
kérelem elbírálását követően a döntésről értesítést küldenek.  
Sikeres felvétel esetén az összes tudnivalóról tájékoztatást kapnak. 
 
Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal: 06 1 322 0456, fabrykollegium@freemail.hu 
 


