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BEVEZETŐ 

Évszázadok társadalmi változásainak próbáját is kiálló egyházi kollégiumi értékrend az etikus 

viselkedésre, az egymásra figyelésre, a szeretet vezérelte önmérsékletre és a társak abszolút 

tiszteletben tartására épült. Ahol az írott és íratlan szabályok mindenkire vonatkoznak, ahol a 

szabályszegők az egész közösséggel találják szemben magukat. 

Kollégiumunk nagy családjához való tartozást, a beilleszkedést segítendő, ETIKAI 

KÓDEXET állítottunk össze. 

 

Az etikai kódex a diákönkormányzat és a kollégiumi nevelőtestület egyetértésével és 

közreműködésével, - közmegegyezéssel – létrehozott etikai normarendszer. 

Nem szabályok és szankciók gyűjteménye! Ezeket az intézmény szabályzatai -

SZMSZ,PED.PROGRAM, HÁZIREND - tartalmazzák. 

 

Célunk, hogy megerősítsük a kollégium keresztyén értékrendjét, és evangélikus szellemiségét, 

megőrizzük időtálló hagyományainkat, s egyúttal korszerűen reagáljunk napjaink etikai 

kihívásaira. 

Szeretnénk, ha az itt megfogalmazódó normák zsinórmértékül szolgálnának mindennapi 

munkánk során. 

 

Céljaink megvalósulása érdekében közösségünkben az érintkezés és együttműködés alapvető 

normájának tekintjük; 

1. A keresztyén erkölcsi normákat 

2. A viselkedési normákat 

3. Az esztétikai normákat 

4. A hagyományok normáit 

A normák segítsék kollégistáink biztonságérzetének kialakulását, a társas viszonyok 

áttekinthetőségét és bizonyos helyzetekben eligazodási pontot jelentsen 

Az együttműködésünket szolgáló etikai normáktól azt várjuk, hogy; 

- Erősíti a kollégiumban kapcsolatba került személyek érzelmi védettségét, 

összetartozását, szövetségét céljaink megvalósulása érdekében. 

- Biztosítja – a szabályzatokkal kellően nem szabályozható – nyugalmat, 

rendezettséget. 

- Nyújtson igazodási pontokat az ízlés-és nézetkülönbségeket, 

kommunikációs nehézségeket, személyes ellentéteket felszínre hozó 

kritikus helyzetekben, amikor a félreértések tisztázása akadályokba 

ütközik. 

- Segítse elő az újonnan érkező diákok és nevelők minél gyorsabb 

tájékozódását és zavartalanabb beilleszkedését. 

 

Az itt lefektetett erkölcsi normák érvényességi köre kiterjed a kollégium vezetőjére, nevelőire, 

valamint a nevelőmunkával kapcsolatba kerülő más foglalkozású alkalmazottaira egyaránt. 

 

Ez a követelménygyűjtemény abból a feltételezésből indul ki, hogy a HÁZIREND betölti 

szerepét, és minden érintett által ismert. 

 

Kívánatos, hogy az újonnan érkezők az elfogadott etikai normákat megismerjék, még mielőtt 

hosszabbtávú elkötelezettséget vállalnak kollégiumunkban. 



ETIKAI NORMÁK 
 

IRÁNYELV 

 

Az ETIKAI KÓDEX a kollégium lakóira vonatkozó, közmegegyezésen alapuló, általános 

emberi értékeket, kifejező normákat fogalmaz meg. Ezért etikus magatartásnak -- a kódex 

által érintett kérdésekben -- az tekinthető, amely a kódexben megfogalmazott elvárásokkal 

összhangban áll. Nem etikus magatartást, esetleg etikai vétséget jelent, ha valaki -- 

szándékosan vagy gondatlanságból -- megszegi az Etikai Kódexben megfogalmazott 

elvárásokat. 

 

1. KERESZTYÉN ERKÖLCSI NORMÁK 

 

Az erkölcsi cselekedetek legfőbb meghatározója az Isten-és emberszeretet. A keresztyén fiatal 

békességre és igazságosságra törekszik. Elősegíti az emberi méltóság és tudás kiteljesedését. 

 

2. VISELKEDÉSI NORMÁK 

 

Kollégiumunk diákja családszerető, szülei iránti tiszteletét kifejezésre juttatja szavaiban és 

magatartásában. Tiszteli tanárait, utasításaikat végrehajtja, tanácsaikat megfogadja, a kitűzött 

feladatokat pontosan és a tőle telhető legnagyobb igyekezettel elvégzi. Megbecsüli a 

kollégium nem pedagógus dolgozóinak munkáját , velük szemben tisztelettudóan viselkedik. 

Egyházi alkalmakon, ünnepségeken fegyelmezetten viselkedik, mert tudja, hogy 

viselkedésével az egész intézményre nézve vívhat ki elismerést, vagy elmarasztalást. 

Diáktársaival kapcsolatos viselkedése a keresztyéni szereteten, kölcsönös megbecsülésen, 

egymás tudásának elismerésén alapul 

. 

MAGATARTÁS 

A magatartás, - vagyis a másokhoz való viszonyunk - a viselkedésen keresztül jut kifejezésre. 

A viselkedésbe beletartozik a társasági megnyilatkozás mindenféle formája, jelensége. A 

viselkedés formaságai a következő alapszabályokra épülnek: 

Határozottság: véleményünk, kijelentéseink egyértelmű vállalása. 

Mértéktartás: legyen jelen minden megnyilvánulásunkban a hangerőtől az 

öltözködésen és a gesztikuláción át az étel-és italfogyasztásig.  

Jó ízlés: ráérzéssel társulva minden helyzetben pótolhatatlan segítséget jelent.  

Tapasztalat: tudatosításához szükség van mások viselkedésének megfigyelésére, és 

magunkban való értékelésére. 

ILLEDELMESSÉG, JÓ MODOR 

„A jó modornak és a tiszteletadásnak az a nagy előnye, hogy azé marad, aki él vele”  

/Gracián J. Morales/ 

Az illemtudó ember jó modorú, udvarias, tapintatos. Beszélgetés közben nem vág más 

szavába, nem gesztikulál fölöslegesen és egyéb más módon sem ad kifejezést indulatainak. 

(Pl. arckifejezések, megjegyzések ) 



Udvariasság 

Az udvariasság saját belátásunkra van bízva. Vannak azonban alapvető illemszabályok, pl. a 

férfiak előre engedik a nőket, a fiúk a lányokat, a fiatalok az idősebbeket,  a diákok a 

tanárokat és a szülőket. 

Előzékenység 

Az előzékenységgel önbecsülést és megbecsülést nyerhetünk. Az előzékenység viszonzást 

eredményez, és békés együttélést. Az előzékenység nincs nemhez, korhoz kötve, mindenkinek 

jár, de az öregek, a nők többnyire előnyt élveznek. 

Figyelmesség 

Figyelmesnek lenni annyi, mint odafigyelni embertársainkra. Megemlékezni egymás 

örömeiről, sikereiről. A legnagyobb figyelmesség beszélni engedni a másik embert, és a 

szavaira odafigyelni. Felismeri, hogy mikor van a másik terhére és mikor van a másiknak rá 

szüksége. 

Tapintat 

„Amit magunknak megkívánunk, azzal felebarátunknak is tartozunk.” /Komensky/ 

A tapintat birtokában az ember megérzi, hogyan kímélheti meg szavaival és viselkedésével 

mások érzékenységét. A tapintatos ember nem beszél, nem kérdez és nem tesz olyasmit, 

amivel kellemetlenséget okozna. ( Pl.:A szerelmespárok egymás iránt érzett érzéseit nem illik 

más emberek társaságában kifejezésre juttatni.) 

A tapintat az önzetlenséghez áll közel: saját személyünk és érdekünk háttérbe helyezése azért, 

hogy a társas életben mások személyét, érzékenységét, emberi méltóságát és óhaját vegyük 

figyelembe. 

Pontosság 

A pontosság udvariasság, a pontatlanság ennek ellenkezője. A társas életben 

megbízhatatlanságot, következetlenséget jelent. A pontos megjelenés azt is elárulja az 

emberről, hogy ura-e saját időbeosztásának, az elvárások szerint képes-e szervezni a munkáját 

és elfoglaltságát. A pontatlansággal más idejét is pazaroljuk,- ami sértő- de saját időnket is 

fecséreljük, - ami oktalan. 

Szerénység 

A szerény ember nem tartja magához méltónak a tolakodást, a tülekedést, a követelőzést, 

személye előtérbe állítását és kiváltságok hajhászását. 

Türelem 



A türelem az erény művészete, általa többet érünk el, mint az erőszakkal. Az egymáshoz való 

türelem meghosszabbítja a barátságot, és sokat elnéz a másik hibáiból. Ahhoz, hogy 

türelmesek legyünk, önuralomra van szükségünk. 

 

Önuralom 

„A legfőbb uralom az önuralom” 

A jó társaság megköveteli, hogy az ember uralkodjon érzelmein és indulatain. A jól nevelt 

ember lehet mérges, de a felindultság pillanataiban sem feledkezik meg arról, amivel az 

emberi közösségnek és önmagának tartozik.  

Így beszédében, viselkedésében még a legnehezebb pillanatokban is emberhez méltóan 

viselkedik. Ha mégis vét, kötelessége bocsánatot kérni. 

Tiszteletadás 

Alapvetően olyan tiszteletadást várhatunk el másoktól, amilyet mi magunk tanúsítunk. Az 

emberi méltóság tisztelete megköveteli, hogy a tisztelet udvarias, figyelmes, tapintatos, 

előzékeny bánásmódban nyilvánuljon meg. Szoros kapcsolatban áll a tekintéllyel, amely 

feltétele a szülők, tanárok iránti tiszteletnek is. A tanár is tekintettel van a nevelő 

tevékenységében a gyermek emberi méltóságára, nem alkalmaz olyan pedagógiai eljárásokat, 

eszközöket, amelyek sértik a tanuló önérzetét, emberi méltóságát. 

A tiszteletnek a tanulók minden szociális kapcsolatát jellemeznie kell, mégis különös 

jelentősége van a szülők, tanárok, idősek és nők iránti kötelező tisztelet kialakításának. 

A fentiek megadása nem csökkenti az önbecsülésedet! 

KÖSZÖNÉS 

Az emberi érintkezés művelt, udvarias módja a köszönéssel kezdődik.  

A diákok a felnőtteknek udvariasan, - szemkontaktussal - a napszaknak megfelelően és teljes 

mondattal köszönnek. Nem csupán az őket, tanító tanárokat köszöntik, hanem az intézmény 

valamennyi dolgozóját, szülőket és a vendég felnőtteket is.  

A köszönés az udvariasság követelménye, de a visszaköszönés mindenkinek kötelessége. 

A kézfogás az üdvözlés egyik legrégibb formája. A kézfogás egyszerű, rövid, határozott 

mozdulat. Kézfogás közben, mint minden üdvözlésnél, a felek egymás szemébe néznek. 

Általában a nő a férfinak, a magasabb rangú az alacsonyabb rangúnak, az idősebb a fiatalnak 

nyújt kezet. 

Nem illik zsebre dugott kézzel köszönni. 

 

 



MEGSZÓLÍTÁS 

A diákok egymást keresztnevükön, vagy ha nem bántó, a becenevükön szólítanák. 

A felnőtteket a diákok az iskolai szokásrendszer szerint szólítják 

TÁRSALGÁS 

Törekedjünk /tanár – diák egyaránt / a világos, jól érthető beszédre. A durva és trágár 

kifejezéseknek nincs helye egyetlen emberi kapcsolatban, így iskolánkban, kollégiumunkban 

sem!!! 

Társalgás közben figyeljünk egymásra, érdeklődjünk a másik által mondottak iránt. Fontos, 

hogy mindig a szemébe nézzünk annak, akihez beszélünk. Nem illik a másik ember 

mondanivalóját félbeszakítani. 

Ne engedjük, hogy a diákok társalgásaira, beszédmodorára nyelvi és stilisztikai szempontból 

az igénytelenség legyen jellemző. Világítsuk meg, hogy a nyelvi igénytelenség nem 

szerencsés, fitogtatása nem sikk, inkább intelligenciai hiányosság. Törekedjünk arra, hogy a 

diákok egymás között is igényesen társalogjanak, és figyeljenek egymásra. 

KÖZLEKEDÉS 

A lehető legnagyobb körültekintéssel, óvatossággal, a közlekedési szabályok betartásával 

közlekedjünk. Vigyázzunk a magunk és a másik ember testi épségére. 

A tömegközlekedési járműveken nem illik tolakodni, másokon átgázolni, szemetelni, 

rongálni, hangosan beszélni.  Fel- és leszállásnál segítsünk az arra rászorulóknak. 

KIRÁNDULÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM 

Kiránduláson oldottabbak vagyunk, mint az iskolában, de ügyeljünk rá, hogy a jókedv ne 

lépje túl a megengedett határt, ne hangoskodjunk, ne kiabáljunk. A magatartásuk alapján 

véleményt mondanak a szülői házról, iskolánkról, községünkről is. 

Mellőzzük a durva beszédét, gorombáskodást. 

Ügyeljünk környezetünk tisztaságára!A táborhelyet mindig úgy kell elhagyni ahogy ezt találni 

szeretnéd! 

3. ESZTÉTIKAI NORMÁK – IZLÉS 

Kollégiumunk diákja külső megjelenésében is, ápolt, mértéktartó. Gondosan ápolja fizikai 

erőnlétét, egészséges életmódot folytat. Az egészségének megőrzésében a személyes 

felelőssége mással meg nem osztható! 

Szabadidejét kulturált, igényes módon tölti ki. Kerüli a céltalan csavargást, az élvezeti cikkek 

(alkohol, cigaretta) fogyasztását. 

Semmilyen körülmények között nem fogad el és nem próbál ki kábítószert. 



 

MEGJELENÉS, ÖLTÖZKÖDÉS 

A megjelenés tükrözi az illető magával és másokkal szembeni igényességét, a környezethez 

való viszonyát, a többiek iránti megbecsülését. 

A megjelenés mindig az alkalomhoz igazodjék. Ennek fogalma kiterjed az ápoltságra, az 

öltözködésre és a hajviseletre. 

4. HAGYOMÁNYÖRZÉS NORMÁI 

 

A kollégium diákjai ismerik az intézmény történetét és a névadónk – Petőfi Sándor - életét és 

munkásságát. 

Tisztelik és megbecsülik az iskolát alapító Sárszentlőrinci és Bonyhádi evangélikus 

gyülekezetek áldozatos munkáját. 

Ápolják az intézmény hagyományait, kiemelkedő tanárainak és diákjainak hírnevét és emlékét 

őrzik. 

Helyi és helytörténeti ismereteit folyamatosan gyarapítja. 

HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK 

 

 

Hagyományok, ünnepek: 

 

Ádventi készülődés 

Mikulás 

Csasztuska (A 11. évfolyam írja a 12. évfolyamnak Általános 

emberjogokat figyelembe véve humoros, kreatív versecskék ) 

  Karácsonyi szobadíszítés  

  Ádventi gyertyagyújtás 

  Ünnepi műsor 

  Ünnepi vacsora 

 

Húsvéti tojásfestés: 

  A bejövő évfolyamok részvételével 

Tavaszi parti: 

  A DÖK szervezésében valósul meg 

Kollégiumi ballagás: 

  A 11. évfolyam búcsúztatja a 12. évfolyamot 

Szecskáztatás: 

12. évfolyam üdvözli az elsősöket, vicces, kreatív és emberjogokat 

figyelembe vevő feladatokkal 

  Segíti a beilleszkedést 

  Eredménye a kölcsönös tisztelet 

Zöldnap: 

  Végzős évfolyam utolsó iskolai napja 

  Járják az iskolát és kollégiumot különböző öltözékekben 

  Aznap kollégiumi ébresztést átveszik és megtartják a reggeli tornát 

 

 



ETIKAI BIZOTTSÁG 
 

Az Etikai Kódex elfogadásával együtt a kollégium felállít egy 6 főből álló Kollégiumi Etikai 

Bizottságot, amely -- felkérésre vagy saját kezdeményezésre -- az etikai szempontból 

megítélhető vitás helyzetekben állást foglal, és ezzel segíti a konfliktusok feloldását. 
 

Az Etikai Bizottság elsődleges célja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel az Etikai 

Kódexben rögzítetteket és a kollégiumi élet gyakorlatát összhangba hozza. 
 

Annak érdekében, hogy az Etikai Kódexben rögzített etikai normák a kollégium életében 

érvényesüljenek, mindenki, akire az Etikai Kódex vonatkozik, köteles együttműködni az 

Etikai Bizottsággal. 
 

ÖSSZETÉTELE 

  Állandó tagok: ( 5 fő ) 

     iskolalelkész 

     1 nevelőtanár 

     3 diák 

  Változó tagok: ( 2 fő ) 

1 nevelőtanár ( az etikai vétséget elkövetett tanuló 

csoportvezetője) 

1 diák ( az etikai vétséget elkövetett tanuló csoporttársa ) 

HATÁSKÖRE: 

A kollégiumban történt események, amelyek a házirenddel vagy az etikai kódex-el ütközik, 

azoknak első fokon tárgyalása, megoldása. 
 

ÜLÉSEI: 

A Kollégiumi Etikai Bizottság összehívását bármelyik érintett személy kezdeményezheti, ha 

úgy ítéli meg hogy személyét és/vagy cselekedetét illetően nem az etikai kódexben lefektetett 

elveknek megfelelően bírálták el. 

DÖNTÉSEI: 

A Kollégiumi Etikai Bizottság nem szankcionál! Állásfoglalást fogalmaz meg javaslatot tesz 

amelyet nyilvánosságra hoz. ( faliújság, hetirendi közlemény…)A Kollégiumi Etikai 

Bizottság az állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

A fenti normarendszer további finomítását, kiegészítését, fejlesztését minden érintett 

kezdeményezheti. 

 

 

Bonyhád, 2008. szeptember 15 

 


