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I. A kollégium célja 
 
 
(1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók 
számára, segítse, illetve lehetővé tegye a felsőfokú tanulmányok végzését elsősorban azon nem a 
főiskola székhelyén lakó hallgatók részére, akik kollégiumi elhelyezésre jogosultak. 
 
(2) A kollégium célja szociális, szocializáló és értelmiségivé nevelő funkciók érvényesítése. 
 
 

II. A kollégium feladata 
 
 
(1) A kollégium az I. fejezetben megfogalmazott célok érdekében tagjainak térítés ellenében otthont és 
megfelelő tanulási feltételeket biztosít. 
 
(2) A kollégium különös gondot fordít az értelmiségi képzésre, a hátrányos helyzetűek támogatására, a 
kollégiumban lakó hallgatók önkormányzati irányítási rendszerének támogatására, az önálló konfliktus- 
és probléma megoldásra, a hallgatói közéleti, vezetői szerepvállalásra. 
 
(3) A kollégium céljainak, feladatainak megvalósítását a kollégiumigazgató, a Kollégiumi Bizottsággal, 
és a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve látja el. 

 
 

III. A Kollégium lakói 
 
 
(1) A Főiskola Stúdium téri Kollégiumának lakói, azok a főiskolai hallgatók, akik a kollégiumi 
jelentkezésük alapján, beköltözési lehetőséget kaptak a kollégiumba, s akik a kollégiumi tartózkodásuk 
idejére, bentlakási szerződést kötöttek. 
 
(2) A hallgatónak kollégiumi beköltözésekor, kollégiumi tagsági jogviszonya létesül. A tagsági 
jogviszony magában foglalja: 
 

- a kollégiumi lakhatáshoz való jog tiszteletben tartását, feltéve, hogy e jog gyakorlása nem sérti 
másoknak hasonló jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, és nem 
sérti az emberi méltóságot; 

- a javaslattétel, a véleményezés, a Kollégiumi Bizottságba való választás és választhatóság 
jogát, 

- hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez 
tartozását tiszteletben tartsák, 

- hogy igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket, 
szolgáltatásokat, 

- hogy a kollégiumot érintően teljes körű tájékoztatást nyújtsanak részére. 
 
(3) A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik: 
 

- a hallgatói jogviszony megszűnésével; 
- a felvételről szóló döntésben meghatározott határidő lejártakor; 
- a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével; 
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- a kollégiumi bentlakási szerződés felbontásakor; 
- ha a hallgató fizetési hátralékát, írásban is közölt felszólítás ellenére, a megadott fizetési 

határidőig nem teljesíti; 
- ha a hallgató kollégiumi tagságáról írásban lemond. 

 
 

IV. A kollégium által nyújtott alapszolgáltatások 
 
 
(1) A kollégium, havi térítési díj ellenében az alábbi alapszolgáltatásokat folyamatosan biztosítja 
lakóinak: 
            

a) ágy, asztal, szék, ruhásszekrény 
b) paplan, párna 
c) fürdőhelyiségek, illemhelyek, 
d) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása, 
e) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek higiéniai festése, 
f) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület rovar-és kártevő mentesítése, 
g) hűtőgéphasználat, 
h) hideg-és melegvíz-használati lehetőség, 
i) főzési- és ételmelegítési lehetőség, 
j) elektromos áram és fűtési idényben fűtés 
k) internet hozzáférési lehetőség, 
l) mosási és vasalási lehetőség, 
m) közös használatú helyiségek takarítása, 
n) a főiskola „A” épületében működő portaszolgálat, 

 
 
(2) Az alapszolgáltatások biztosításáról, a kollégiumi térítési díjról, a kollégiumi kaucióról, a 
kollégiumban érvényes biztonsági és közösségi szabályokról a főiskola bentlakási szerződést köt 
valamennyi kollégistával. 
 
(3) Az alapszolgáltatásokat meghaladó szolgáltatásokért külön szolgáltatási díjak is megállapíthatók. 
 
 

V. A kollégium irányítása 
 
 
(1) Az Edutus Főiskola Stúdium téri Kollégiumában a kollégiumi élet irányítása a Kollégiumi Bizottság 
feladata.  
 
 (2) A Kollégiumi Bizottságnak a feladat gyakorlásakor egyeztetési kötelezettsége van a kollégium 
igazgatójával, valamint a Hallgatói Önkormányzat elnökével. 

 
 

VI. A Kollégiumi Bizottság 
 
 
(1) Főiskolánkon, a kollégiumi hallgatók érdekképviseletét a Hallgatói Önkormányzat látja el.  
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(2) A Hallgatói Önkormányzat (1) pontban meghatározott feladatát a Kollégiumi Bizottság végzi. 
 
(3) A Kollégiumi Bizottság, a kollégiumban lakó hallgatók képviselőiből álló, választott önkormányzati 
jogú testület. Feladatait a jelen szabályzat tartalmának megfelelően, önállóan látja el.  
 
(4) A kollégium lakóit 3 fő kollégista képviseli a Kollégiumi Bizottságban.  
 
(5) A kollégium igazgatója, és a Hallgatói Önkormányzat elnöke állandó meghívottja a Kollégiumi 
Bizottságnak.  
 
(6) A Kollégiumi Bizottság tagjait a kollégiumi közgyűlés választja meg. Megválasztásukhoz 50%+1 fő 
igenlő szavazata szükséges.  
 
(7) A Kollégiumi Bizottság munkáját az elnök irányítja. A Kollégiumi Bizottság elnökét, a megválasztott 
kollégiumi bizottsági tagok maguk közül választják meg.  
 
(8) A Kollégiumi Bizottság személyi kérdésekben történő döntéskor, csak 100%-os részvétel mellet 
határozatképes. Ekkor határozatait titkos szavazással, legalább kétharmados igen szavazattal hozhatja 
meg.  
 
(9) Az (8) bekezdésben foglalton kívül, a Kollégiumi Bizottság határozatait legalább kétharmados 
részvétel mellet, 50%+1 fő igenlő szavazatával hozhatja meg. 
 
(10) A Kollégiumi Bizottság elnöke egyben a Hallgatói Önkormányzat tagja is. 
 
(11) A kollégiumi bizottsági tagság másra nem ruházható át. 
 
(12) A Kollégiumi Bizottság tagjai visszahívhatók. A tagok visszahívását a szinten lakók legalább 50%-a 
írásban kezdeményezheti a Kollégiumi Bizottságnál, vagy a kollégium igazgatójánál. A visszahívásról a 
Kollégiumi Bizottság és a kollégiumigazgató dönt. Visszahívás esetén új választást kell tartani. Ennek 
megtartása a Kollégiumi Bizottság és a kollégiumigazgató feladata. 
 
 (13) A Kollégiumi Bizottság elnökének visszahívását a Kollégiumi Bizottság legalább 3 tagja írásban 
kezdeményezheti a kollégium igazgatójánál, vagy a Hallgatói Önkormányzat elnökénél. A visszahívásról 
a kollégium igazgatója és a Hallgatói Önkormányzat elnöke dönt.  Visszahívás esetén új választást kell 
tartani.  Az új választás kiírása és megtartása a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a kollégiumigazgató 
feladata. 
 
(14) A Kollégiumi Bizottság tagjainak mandátuma a megválasztástól, a következő választás 
megtartásáig szól, biztosítva ezzel a tanév végét követő időszakban is a működés folytonosságának 
lehetőségét. Visszahíváskor, valamint aktív hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve a kollégiumi 
tagság végleges megszűnésével a mandátum lejár. 
(15) A Kollégiumi Bizottság havonta legalább egy alkalommal ülésezik. Üléseiről jegyzőkönyvet vezet és 
készít.  
 
 (16) A Kollégiumi Bizottság ülései nyilvánosak, kivéve, ha zárt ülés megtartását kéri bármelyik 
bizottsági tag személyi, vagy fegyelmi tárgyú ügy okán, és ezt a Kollégiumi Bizottság többségi igenlő 
szavazattal támogatja. 
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(17) A Kollégiumi Bizottság beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a kollégiumi 
közgyűlésnek. 
 
 

VII. A Kollégiumi Bizottság jogköre 
 
 
(1) A Kollégiumi Bizottság döntési jogot gyakorol: 

 
- A Hallgatói Követelményrendszer részét képező, - a kollégiumi jelentkezések elbírálásának 

rendje c. - szabályzat keretei között, első fokon, a kollégiumi jelentkezések elbírálásánál; 
- A Hallgatói Önkormányzat gazdálkodási keretében megjelenő, Kollégiumi Bizottság működési 

költsége c. keretösszeg felhasználásában; 
- A kollégium igazgatójával kiegészülve, mint Fegyelmi Bizottság, első fokon, fegyelmi határozat 

meghozatalában. 
 
(2) A Kollégiumi Bizottság egyetértési jogot gyakorol: 
 

- A kollégiumi házirend módosításakor; 
- A kollégiumi felvétel szempontjainak meghatározásában; 
- A kollégiumi rendezvények szervezésénél, lebonyolításánál; 
- A kollégiumi bizottsági tag visszahívásánál. 

 
(3) A Kollégiumi Bizottság véleményezési jogot gyakorol: 
 

- Az alapszolgáltatásokért fizetendő kollégiumi havi térítési díj, és az egyéb szolgáltatásokért 
fizetendő díjak megállapításánál; 

- A kollégium épületében a hallgatói jóléti, kulturális- és sportcélú ingatlanok, helyiségek 
hasznosításával, bérbeadásával, működtetésével kapcsolatban. 

  
(4) A Kollégiumi Bizottság döntési, egyetértési, véleményezési jogkörét a kollégium igazgatójával 
szemben gyakorolja. 
 

 
VIII. A kollégiumi közgyűlés 

 
 
(1) A kollégiumi közgyűlés a kollégium tagjainak legfőbb fóruma. A közgyűlésen a kollégium minden 
lakója szavazati joggal vehet részt. 
 
(2) A közgyűlés összehívása, évente legalább egy alkalommal, a Kollégiumi Bizottság és a 
kollégiumigazgató feladata.  
(3) A közgyűlés a kollégium lakóinak legalább 50%+1 fő jelenlétében határozatképes. 
Határozatképtelenség esetén új közgyűlést kell összehívni, amely – azonos napirenddel – a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes. 
 
(4) A közgyűlés csak akkor szavaz titkosan, ha azt a jelenlévők legalább egyharmada kéri. 
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(5) A közgyűlés hatáskörei: 
 
a) jóváhagyásra véleményezi a kollégium házirendjét; 
b) megválasztja a Kollégiumi Bizottság tagjait; 
c) állást foglal, illetve dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy főiskolai szabályzat 
a hatáskörébe utal; 
d) a kollégiumot érintő intézkedések ellen panasszal fordulhat a szenátushoz. 

 
(6) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a kollégium tagjainak legalább 10%-a írásban kéri a 
Kollégiumi Bizottságnál, vagy a kollégium igazgatójánál. 
 
 

IX. A kollégium vezetője 
 
 
(1) A kollégium vezetői feladatait az igazgató látja el, aki munkájáért a stratégiai főigazgatónak felelős. 
 
(2) Az igazgató feladat és hatásköre: 
      

a) képviseli a főiskolát a Kollégiumi Bizottság jogköreinek gyakorlásakor; 
b) együttműködik a kollégium működési feltételeit biztosító gazdasági szolgáltatási egységek 
vezetőivel, 
c) elvi-pedagógiai tanácsaival segítséget nyújt a Kollégiumi Bizottság és az öntevékeny körök 
munkájához; 
d) véleményt nyilvánít a kollégiumot érintő valamennyi kérdésben, javaslataival ilyen tartalmú 
döntéseket kezdeményez; 
e) képviseli a kollégiumot a főiskola vezetői előtt; 
f) irányítja, összehangolja és ellenőrzi a kollégium tevékenységét; 
g) a Kollégiumi Bizottság meghallgatása után dönt a kollégisták kártérítési ügyeiben; 
h) segíti a kollégium nyári hasznosítását; 
i) az igazgatót távollétében a rektor által kijelölt személy helyettesíti; 
j) az igazgatót pályázati úton a munkáltatói jogkört gyakorló nevezi ki, megbízása határozatlan 
időre szól. 

 
 

X. Vegyes rendelkezések 
 
 
(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat az oktatási szünetek alatt is érvényes a kollégiumban lakó 
főiskolai hallgatókra. 
 
(2) A kollégium öntevékeny köreinek tagjai lehetnek a főiskola nem kollégista hallgatói is. 
 
(3) A kollégiumban tilos bármilyen nyilvános politikai és vallási rendezvény tartása, hittérítő agitáció 
folytatása. 
 
(4) A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi a kollégiumi házirend, a kollégiumi fegyelmi 
szabályzat, a kollégiumi felvételi eljárás rendje és a bentlakási szerződés. 
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XI. Záró rendelkezések 
 

 
(1) A kollégiumi térítési díjakról és annak fizetési módjáról az Edutus Főiskola Hallgatói Térítések és 
Juttatások Szabályzata rendelkezik. 
 
(2) Jelen szabályzatot a Szenátus 2014. augusztus 29-i ülése megtárgyalta és módosította. A 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 29/2014. (aug. 29.) számú határozatával 
elfogadta, mely 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.  
 
 
 

Tatabánya, 2014. augusztus 29.        

 

 
Dr. Jandala Csilla 
mb. rektor 


