
 

 

DIÁKOTTHONI BEKÖLTÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ – 2021 

 
Jelenleg nincs érvényben semmilyen járványügyi korlátozás, így a beköltözés zavartalanul 

megtörténhet.  

Beköltözés: 2021.08.31-én, kedden 08 és 13 óra között. 

 

2021.08.31. kedden 14 órakor az új kollégistáknak és szüleiknek általános tájékoztatót tart a 
nevelési igazgatóhelyettes az Egyházkerületi Székház nagytermében (Kossuth utca 17.). A szülők 
részvételét feltétlen szükségesnek tartjuk, mert a diákotthon életével kapcsolatos sokoldalú 
tájékoztatás alapozza meg a szülőkkel való jó együttműködést! 

 
Dokumentáció: 

• A beköltözéshez szükséges iratok egy részét (szülői igazolás, elektromos eszközökre 
vonatkozó kérelem, felelősségvállalási nyilatkozat, étkezési kedvezmény nyilatkozat 1 és 2) 
előzetesen, emailben továbbítjuk a diákok hivatalos iskolai email címére. A beköltözés 
gördülékenyebbé tétele érdekében, kérjük ezeket hozzák magukkal nyomtatott formában, 
kitöltve és aláírva. 

 
Diákotthoni elhelyezés:  

• A tanulók többágyas (jellemzően emeletes ágyas) szobákban laknak. A szoba berendezési 
tárgyai: közös polcok, cipőtartó, íróasztalok, és mindenkinek egy zárható ruhásszekrény. 

• Személyenként egy paplant, egy nagypárnát, és egy ágytakaró plédet a diákotthon biztosít. 
• Ágynemű huzatot a tanulónak kell hoznia, valamint később a cseréről is ő köteles 

gondoskodni. 
• A teakonyhákban hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló áll rendelkezésre. 

 
Kérjük, hogy a tanuló a beköltözéskor az alábbiakat hozza magával: 

• 1db igazolványkép a diákotthoni kimenőfüzetbe 
• fiúknál 1db lakat 
• vizespohár, evőeszközök, papírszalvéta, konyharuha, 1db tálca 
• tisztálkodási felszerelés, papír zsebkendő, WC- papír, mosószer, mosogatószer  
• a szekrény belső oldalára akasztható többrekeszes tartózsák (max. 45x100 cm) 

 

Étkezés 

• Napi háromszori étkezést biztosítunk tanulóinknak. 
• Az étkezés díja a jogszabályban előírt normatíva alapján van meghatározva. 

Diákotthoni fejlesztési hozzájárulás:  

• Az étkezésért fizetendő térítési díjon felül a szülők havi rendszeres adománnyal járulhatnak 
hozzá az intézmény fejlesztéséhez. 

• A hozzájárulás mértékére az igazgatótanács ad ajánlást. Az elmúlt tanévekben részben ezekből 
az összegekből tudtunk felújításokat, kisebb fejlesztéseket végezni, közösségi programokat 
szervezni. Köszönettel vesszük támogatásukat!  

 
 



 

 

A diákotthon címe: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 18. 
Az iskola címe: 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.  

Diákotthon porta: 06-46-500-180/130 
 

 

Sipos Tamás Norbert 
nevelési igazgatóhelyettes 

Ábrám Tibor 
igazgató 

 


