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A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Kollégium  
különös közzétételi listája 

 
1. A kollégiumban dolgozó pedagógusok végzettsége és szakképzettsége 

 
Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség 

1.  Kiss Zoltán  
igazgató 

egyetem, földrajz-testnevelés 
szakos általános 

iskolai tanár, 
labdarúgó szakedző, 
testnevelés szakos 
középiskolai tanár, 
közoktatásvezető, 

pedagógiai szakvizsga
2. Mácsodi Ferenc 

igazgatóhelyettes, 
egyetem Tanító-hittanoktató, 

ref. lelkész, sport és 
ifjúsági lelkigondozó, 

közoktatásvezető, 
pedagógiai szakvizsga

3.  Sipos Árpád 
kollégiumi nevelőtanár 

egyetem Testnevelés szakos 
középiskolai tanár 

4. Fóris Róbert 
kollégiumi nevelőtanár 

egyetem Testnevelés szakos 
középiskolai tanár 

5. Hegyi Márk 
kollégiumi nevelőtanár 

 

egyetem Földrajz szakos 
középiskolai tanár 

6. Kecskés Péter 
kollégiumi nevelőtanár 

 

főiskola tanító-kántor szak 

7. Dudás József  
kollégiumi nevelőtanár 
(pedagógiai asszisztens) 

egyetem kollégiumi nevelő 
 
 

8. Baboss Botond 
kollégiumi nevelőtanár 
(pedagógiai asszisztens) 

főiskola művelődés-szervező 
 

9. Rivnyák Ferenc 
kollégiumi nevelőtanár 

egyetem matematika-fizika-
informatika szakos 
középiskolai tanár 

 
 
2. A kollégiumban szervezett szabadidős foglalkozások 
 
A kollégium az őt fenntartó alapítvány saját sportpályáin, kondicionáló termében és 
sportcsarnokában a tanulók számára a mindennapi testedzési lehetőség szakszerű 
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pedagógus felügyelet mellett biztosítja. UEFA végzettségű edzők irányítása mellett a 
kollégiumi élet keretein belül magas szintű labdarúgó képzés folyik. 
 
Kollégiumunk a következő foglalkozásokat működteti:  
 

- Labdarúgás 
- Asztaltenisz 
- Sakk 
- Lovaglás 

 
 
3. A kollégiumi tanév rendje 
 

időpont program szervező, felelős 
augusztus 25. Alakuló értekezlet igazgató 
augusztus 27. Munkavédelmi és tűzvédelmi bejárás munkavédelmi 

vezető 
augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet igazgató 
augusztus 31. A tanulók beköltözése a kollégiumba igazgató 
szeptember 14. Szülői értekezlet csoportok vezetői
Szeptember 
20. 

Diákközgyűlés igazgató 

iskolákkal 
egyeztetve 

Foglalkozás nélküli munkanap Igazgató 

szeptember 15. Jelentkezés a kollégiumban szervezett sport 
foglalkozásokra 

sportfoglalkozás 
vezetők 

Október, 
December, 
február, 
március, 
április 

Kollégiumi ünnepek: Megemlékezés az Aradi 
Vértanúkról, Megemlékezés az 56-os 
forradalomról, A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja, 1848-49-es szabadságharc 
emlékünnepe, 

Igazgató 

október 1. Igazgatói fogadóóra, nevelői fogadóórák igazgató, 
csoportok vezetői

november 8. Gólyaavató ünnepség 
 

 

december 19. Karácsonyi ünnepély csoportok vezetői
február 18. Szülői értekezlet és fogadóórák csoportok vezetői
április 19-21.. Kirándulás az iskolai osztályokkal iskolákkal 

egyeztetve 
április 5-9. Puskás Kupa Nemzetközi Labdarúgó Torna 

megrendezése Felcsúton 
igazgató 

 
A kollégiumban a szorgalmi idő első napja 2013. szeptember 2. hétfő.  
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A kollégiumba a tanulók beköltözése: 9. évfolyam szeptember 1, vasárnap 15.00-ig, 10-
12. évfolyam szeptember 1. vasárnap 18.00-ig.  
Az utolsó foglalkozási nap a kollégiumban:2014. június 14. 
(Az iskolai elfoglaltságuk miatt kollégiumi ellátást igénylő tanulóknak 2014. július 02-
ig tartunk kollégiumi felügyeletet az iskolákkal történt előzetes egyeztetés és az igények 
felmérése után (vizsgák, gyakorlatok.) 
 
Őszi szünet: 2013. október 28.-november 4.  
 
Téli szünet: 2013. december 22. -2014. január 5. 

Tavaszi szünet: 2014. április 17.-április 22.  

 
A kollégiumi tanév rendjét a Magyar Közlönyben megjelent, a 2013/2014-es tanév 
rendjéről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően, tanulóink iskoláival egyeztetve 
készítettük. 

 
4. A kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám 
 

A csoport neve A csoport létszáma A csoport elhelyezése 
1. csoport 22 telephely 
2. csoport 22 1. emelet/földszint 
3. csoport 22 1. emelet/földszint 
4. csoport 22 1. emelet/ földszint 

   
   

A Kollégium különös közzétételei listája a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. 
számú mellékletének előírásai alapján készült. 

(„Kollégiumok 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2. Szabadidős 
foglalkozások köre 3. Kollégiumi tanév helyi rendje 4. Kollégiumi csoportok száma, 
illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám”) 


