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Jelen szabályzat kidolgozásánál a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései, 
továbbá az Edutus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadó. 
 
(1) A hallgató kollégiumi elhelyezése jelentkezés alapján történik. Kollégiumi elhelyezését kérheti 

mindenki, aki felvételt nyújtott be az Edutus Főiskolára, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll 
intézményünkkel, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerinti 
képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentkezések kiírásáról, a Kollégiumi Bizottsággal való 

egyeztetést követően, a kollégium igazgatója gondoskodik. 
 
(3) Államilag támogatott kollégiumi elhelyezésben azon államilag finanszírozott nappali tagozatos 

hallgatók részesülhetnek, akik a képzési hely közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó 
lakóhellyel. 

 
(4) A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a lakhatási feltételek biztosításáért, 

és a bentlakási szerződésben megfogalmazott alapszolgáltatásokért kell fizetni. A kollégium további 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat, melynek igénybevételéről a hallgató dönt. 

 
(5) A (3) bekezdés feltételeit nem teljesítő, a kollégiumba felvételt nyert hallgatók az állami kollégiumi 

normatív támogatás mértékétől függő, a megállapított mindenkori kollégiumi térítési díjat meghaladó 
összegű térítési díjat kötelesek fizetni. 

 
(6) A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a hátrányos helyzetű 

hallgatókat, akik kollégiumi elhelyezés hiányában főiskolánkon tanulmányaikat nem tudnák folytatni, 
vagy megkezdeni.  Hátrányos helyzetű az a hallgató, aki a beiratkozás időpontjában nem töltötte be 
a huszonötödik életévét, továbbá akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális 
helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott volt. 

 
(7) A (6) bekezdésben megfogalmazott feltételt követően a kollégiumi felvétel további szempontjai: 

- szociális körülmények 
- tanulmányi munka, tanulmányi eredmény, 
- közösségi munka, 
- a képzési hely és a lakóhely közötti távolság. 

 
(8) A kollégiumi felvételi kérelmeket első fokon a Kollégiumi Bizottság bírálja el. A felvételi döntésről a 

hallgatókat írásban kell tájékoztatni. 
 
(9) A Kollégiumi Bizottság döntése ellen a felvételi határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 

írásban a jelentkező fellebbezést nyújthat be a kollégium igazgatójának. Az igazgató a kérelmet 
elutasíthatja; a Kollégiumi Bizottságot új eljárás lefolytatására kötelezheti; A döntést határozatba 
kell foglalni, s meg kell indokolni. A döntésről az érintetteket írásban kell tájékoztatni. 

 
(10) A hallgató a (9) bekezdésben hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti annak közlésétől 

számított 30 napon belül jogszabálysértésre, illetve hallgatói, kollégiumi jogviszonyra vonatkozó 
rendelkezések megsértésére hivatkozással. 

 
(11) A hallgatónak kollégiumi felvételekor kollégiumi tagsági jogviszonya létesül. A kollégiumi tagsági 

jogviszony magában foglalja: 
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- a kollégiumi lakhatáshoz való jogot, 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 és tárgyilagos tájékoztatást nyújtsanak részére. 
 
(12) A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik: 

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

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

 
 
 
Jelen szabályzatot a Szenátus 2013. február 6-i ülése megtárgyalta és módosította. A módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot az 5/f/2013. (febr. 6.) számú határozatával elfogadta, mely 
2013. február 6-én lép hatályba. 
 

 

Tatabánya, 2013. február 6.        

 

 
Dr. Bartók István 
rektor 
 


