KOLLÉGIUMI HÁZIREND

2013. február

I. Alapelvek

(1) A házirend az Edutus Főiskola Stúdium téri Kollégiumában érvényes.
(2) A házirend azokat a legfontosabb szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek arra hivatottak,
hogy elősegítsék a kollégium lakóinak zavartalan életét. Hatálya kiterjed a kollégium valamennyi
lakójára, valamint a kollégiumban különböző jogcímen tartózkodó személyekre egyaránt.
(3) A házirend alapelve, hogy az emberi méltóságát tiszteletben tartva, a hallgatók személyiségi jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát ne sértsék, figyelembe véve, hogy a hallgató e jogának
gyakorlása nem korlátoz másokat, e jogának érvényesítésében nem veszélyezteti a saját és társai,
illetve kollégiumok alkalmazottai egészségét, testi épségét.

II. Általános rendelkezések

1./ A kollégiumba a felvételről szóló értesítésben jelzett időszakban lehet beköltözni.
2./ A kollégisták kollégiumi belépő kártyát kapnak, amellyel a kollégiumba való belépéskor igazolják
magukat. A belépőkártya másra nem ruházható át, felmutatása a portai szolgálat kérésére kötelező.
3./ A kollégiumba érkező vendégek kötelesek a portán igazoló okiratot leadni. Vendége viselkedéséért a
vendéglátó teljes felelősséggel tartozik. Vendégek a kollégiumban 24 óráig tartózkodhatnak.
4./ A csendrendelet a kollégiumban 24 órától 7 óráig tart. Ez alatt tilos mindennemű hangoskodás.
5./ A kollégium vagyonának megóvása minden kollégista és látogató kötelessége. A kollégium
felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanságból okozott kárt a károkozónak, amennyiben az
ismeretlen marad, a lakóközösségnek kell megtérítenie.
6./ A kollégiumban a rendszeres, illetve mértéktelen szeszesital, valamint kábító hatású anyagok
fogyasztása tilos, azonnali kizárást von maga után.
7./ A kollégiumban dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. A szabály be nem tartása kizárást von
maga után.
8./ Bentlakási joggal nem rendelkező vendégek engedély nélküli elhelyezése tilos, azonnali kizárást von
maga után.

III. Szobarend
1./ Amennyiben szükséges, a kollégiumba felvett hallgatók szobabeosztását a Kollégiumi Bizottság
készíti el.
2./ A lakók a szobákban lévő tárgyakat leltár szerint veszik át, azokért anyagi felelősséggel tartoznak.
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3./ A szobák rendjéért és tisztaságáért a lakók felelősek.
4./ A lakószobákban csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba falának és
berendezéseinek állagában.
5./ A lakószobából eltávozó lakó biztonsági okokból köteles a szoba nyílászáróit bezárni, a kulcsot a
portán leadni. Szobakulcsot a kollégium területéről kivinni, arról másolatot készíteni tilos.
6./ A lakószobában főzni, vasalni, nagy teljesítményű elektromos berendezést működtetni, érintésvédelmi és tűzrendészeti biztonsági okokból – tilos. Az elektromos csatlakozókat a
biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően szabad használni. A kollégiumban saját elektromos
készülék, nyilvántartásba vételt követően, csak a gondnok engedélyével használható.
7./ Kiköltözéskor a szobákat kitakarítva, leltár szerint kell átadni a gondnoknak.

IV. Vegyes rendelkezések
1./ A közös helyiségek használatáért, rendjéért, az azokat használók tartoznak felelősséggel. Ezek
rendszeres ellenőrzése a gondnok és a Kollégiumi Bizottság feladata.
2./ A szobákban és a közös helyiségekben használt berendezések és felszerelések meghibásodását az
erre a célra rendszeresített füzetbe kell bejegyezni.
3./ Orvosi ellátás a megadott időpontokban vehető igénybe a kollégiumban. Sürgős eset alkalmával a
portai szolgálat segítségével az orvosi ügyeleti szolgálatot kell értesíteni.
4./ A kollégisták részére érkező postai küldeményeket a portás köteles átvenni, és azokat a kollégista
részére átadni.
5./ A kollégium épületében plakátokat, hirdetményeket csak a hirdetőtáblákon lehet elhelyezni.
Különböző hirdetések elhelyezését a Stúdium téri Kollégiumban a kollégiumigazgató engedélyezhet.
6./ Főzni, mosni, vasalni csak az erre kijelölt helyiségekben szabad. Ügyelni kell a berendezések,
eszközök tisztántartására, és a biztonsági előírások betartására.

Jelen Házirendet a Szenátus 2013. február 6-i ülése megtárgyalta és a 7/c/2013. (febr. 6.) számú
határozatával elfogadta, mely 2013. február 6-án lép hatályba.

Tatabánya, 2013. február 6.

Dr. Bartók István
rektor
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