
az emberi erőforrások minisztere 

 

…/2020. (III. ...) EMMI határozata 

 

a kollégiumi ellátás igénybevételével kapcsolatos eltérő szabályokról  

 

(egységes szerkezetben az EMMI határozat magyarázatával)  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – 

figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a 

következő határozatot hozom: 

 

1. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő kollégium, a 

sajátos nevelési igényű tanulók, továbbá az igazgató engedélyével kivételes méltánylást 

érdemlő esetek kivételével a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) 

bekezdés j) pontjában meghatározott kollégium (a továbbiakban: kollégium) lakhatást nem 

biztosít. 

 

Különös méltánylást érdemlő okokat az intézményvezető egyedileg mérlegeli. Különös 

méltánylást érdemlő ok különösen a gyermek vagy a tanuló helyzetében fennálló személyi, 

családi vagy elháríthatatlan körülmény. Ilyen például az, ha a kollégiumból történő kiköltözés 

esetén a lakhatása nem lenne máshol biztosított. 

 

Itt mérlegelendő az is, hogy ha a kiskorú nem tud hazautazni objektív körülményeiből 

adódóan, lakhatása máshol nem biztosított, de a kollégium ennek ellenére eltávolítja, az 

felvetheti továbbá a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény gyanúját. 

 

A kiskorú lakhatása máshol nem lenne biztosított például olyan esetekben, amikor a kiskorú 

olyan magyar állampolgár, akinek magyarországi lakóhelye nincs (például azért, mert 

határon túli), de állandó lakóhelyére objektív okokból – pl. határzár – már nem tud hazatérni.    

 

2. A kollégium helyi pedagógiai programja szerinti kollégiumi nevelést a tantermen kívüli, 

digitális munkarend kollégiumokra helyi szinten adaptált elvei szerint kell megszervezni. 

 

Azon gyermekek, tanulók esetében, akik a kollégiumból hazabocsáttattak, a kollégiumi 

nevelésre a köznevelésben általánosan bevezetett távoktatás keretében kerül sor, azon 

tevékenységek tekintetében, ahol ez értelmezhető.    

 

3. Azon gyermekek és tanulók, akik kollégiumi ellátás keretében a veszélyhelyzet fennállása 

idején lakhatást is igénybe vesznek, a kollégium területén nem fogadhatnak látogatót. 

 

Ez rendelkezés nem zárja ki a kiskorú kapcsolattartását a törvényes képviselőjével vagy a 

családtagjaival. Megjegyzendő azonban, hogy ha a kiskorú abból a célból eltávozik a 

kollégiumból, hogy lakóhelyére hazatérjen, akkor az a különös méltánylást érdemlő ok 



megszűnését eredményezi. Célszerű ebben az esetben a törvényes képviselővel egy 

nyilatkozatot aláíratni arról, hogy a kiskorú biztonságért a felelősség a továbbiakban őt 

terheli. A kiskorú törvényes képviselőjével történő eltávozását a kollégium területéről jelen 

helyzetben egyebekben is úgy kell értékelni, hogy a kiskorúról a törvényes képviselő kíván 

gondoskodni, amely körülmény a lakhatás méltányosságból történő biztosítását megszünteti. 

 

Az intézmény mint a kiskorú felügyeletéért felelős szerv a kiskorú kollégium-elhelyezésével 

összefüggésben további korlátozásokat is bevezethet, amelyek azonban összességében nem 

eredményezhetik a kiskorú – közvetlen hozzátartozóival történő – személyes kapcsolattartási 

jogának megszűnését. Fontos rögzíteni, hogy a kollégium a bv-intézetekhez hasonló 

szabadságelvonó intézkedéseket jelen jogi keretben nem foganatosíthat.  

 

4. A 3. pontban meghatározott gyermekek és tanulók ellátásáról az érintett kollégium 

gondoskodik. 

 

Az ellátás magában foglalja a lakhatást, az étkezés (enni-innivaló) biztosítását, valamint a 

tisztálkodás, a higiéniai körülmények megteremtését.   

 

5. Ez a határozat azonnal végrehajtandó. 

 

Budapest, 2020. március ... 

 

 Prof. Dr. Kásler Miklós 

 emberi erőforrások minisztere 


