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HATÁROZAT 
 

A benyújtott kérelmek alapján az alábbi 2 tanuló nyert pótfelvételt a Dugonics András Pia-
rista Gimnázium kollégiumába a 2022-2023-es tanévre: 
 

leányok: 
1. Szabó Kata 

  

fiúk: 
Kovács Kristóf Dominik 
 

A határozat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§, 50. §, 52. §, 53. §-
ai, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 48.§-ában foglaltak alapján született. 
 

Jogorvoslat 
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37.§-ában meghatározottak szerint ezen határozat 

ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló szülője a közléstől, ennek hiányában a tudomására 
jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító keresetet a fenntartó ré-
szére kell címezni és a kollégiumvezetőhöz (kollegium@szeged.piarista.hu) kell eljuttatni. 
 

Indoklás 
A kollégium - jogszabályban meghatározott keretek között - állapíthatja meg a kollégiumi 

tagsági viszony létesítésének feltételeit.1 A kollégiumba való felvételről a kollégiumvezető egyetér-
tésével az iskola igazgatója dönt. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól2, a tanuló kollégiumi tag-
sága megszűnik a tanév végén.3 A kollégiumi felvétel iránt külön kérelmet kell benyújtani. A kol-
légiumban a jelentkezés, beiratkozás idejéről a kollégium vezetője dönt. Ezt az időpontot a hely-
ben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A kollégiumvezető a kollégiumi felvételi kérelem 
elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíti. 4 
 

Pótfelvételi meghirdetése 
 

A kollégiumi (rendes) jelentkezés 2022. június 30.-án, s lezárult, de az intézmény internetes 
weboldalán (www.szepi.hu) lehetőség van arra, hogy mindazok, akik a következő tanévben 
(2022/2023) szeretnének kollégisták lenni rendkívüli eljárás keretében, pótjelentkezést adjanak le 
2022. augusztus 28-tól, 2022. szeptember 5-ig. 
 

Kelt Szegeden, 2022. szeptember 5-én. 
 

Jusztinné Nedelkovics Aliz 
igazgató 

Butty Bertold 
kollégiumvezető 

 

                                                           
1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 50. § 
2 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 52. § 
3 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 53. § 
4 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról, 48. § 


