
SZTE EÖTVÖS LORÁND KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

1.  A kollégiumi tagság egy tanévre szól. A kollégista köteles a Kollégiumi Bizottság által kijelölt 
szobában lakni. Átköltözési szándékát a szobabeosztásért felelős seniornak kell jelezni.
2.  A hallgató  beköltözéskor  a  gondnoki  irodában személyes  felszerelést  kap  (ágynemű,  takaró, 
kislámpa  stb.)  amelyért  anyagi  felelősséggel  tartozik.  Kiköltözéskor  a  használati  tárgyakat 
személyesen köteles leadni a gondnoknak.
3. A kollégiumban beléptető rendszer működik. Portaszolgálat idején (6-22 óráig) a főbejárat nyitva 
van.  Éjszaka,  hétvégeken,  valamint  ünnepnapokon  az  ajtó  zárva  van.  Közlekedni  a 
diákigazolványra ragasztott beléptető-matricával lehet. A diákigazolvány elvesztését jelenteni kell a 
kollégiumi tanárnak, aki a pótlásról gondoskodik.
4. A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni, aminek aktuális összegét az Egyetemi Tanács 
határozza meg. A kollégiumi díjat minden hónapban csekken kell befizetni a kijelölt határidőig. A 
késedelmes fizetés súlyos fegyelmi vétségnek minősül. Díjtartozás esetén a Kollégium jogosult az 
illetékes kar tanulmányi osztályának, illetve a  Hallgatói Szolgáltatói Irodának a közreműködését 
igénybe venni a tartozás kiegyenlítése céljából.
5. Beköltözéskor  minden  hallgató  balesetvédelmi  és  tűzvédelmi  oktatásban  részesül,  amelyet 
aláírással igazol.
6. A lakószobák takarítása és rendbentartása a hallgató kötelessége, ennek elmulasztása fegyelmi 
vétségnek minősül.
7. Ágyneműcsere kéthetenként, előre kiírt időpontban van, amelyet mindenki saját maga bonyolít le 
a gondnoki irodában.
8. A  kollégium  szolgáltatásainak  igénybevételét  (számítógépszoba,  fotószoba,  könyvtár, 
kondiszoba,  video,  fénymásoló  stb.)  külön  előírások  szabályozzák.  A  közös  helyiségekért,  a 
könyvállományért a kollégium közössége együttesen tartozik anyagi felelősséggel.
9. Leltári  tárgyak  az  épületből  csak  a  Gondnok  írásbeli  engedélyével  vihetők  ki,  a  kollégium 
elektromos berendezéseit hűtő, mosógép, mikrohullámsütő) csak az előírásoknak megfelelően lehet 
használni, a közös helyiségek felszerelési tárgyait a lakószobába bevinni tilos! 

A kollégiumi szoba általános tartozékait a szobaleltár tartalmazza. Ezeken kívül a szobában 
csak  előzetes  és  kötelező  bejelentés,  és  egyéni  engedély  alapján  üzemeltethetők  elektromos 
berendezések.  Az  engedélyezés  csak  a  hallgató  felelősségére,  a  Kollégium  mindennemű 
kárfelelősségének kizárásával történhet. A Kollégiumba bevitt, hallgatói tulajdonban álló tárgyakat 
a Gondnok nyilvántartásba veszi. A lakószobákban szigorúan tilos elektromos fűtőtest, vízforraló, 
kenyérpirító, rezsó, mikrohullámú sütő, forrasztópáka és más tűzveszélyes anyagok és készülékek, 
mindennemű nyílt láng használata, az egészségre, a környezetre és a biztonságra veszélyt jelentő 
anyagok,  tárgyak,  különösen  kábítószer,  fegyver  és  „hobby-állatok”  tartása.  A felsoroltaknak  a 
Kollégiumba való behozatala is tilos.
10. Kerékpárt csak a bejárati ajtó melletti kijelölt területen, szabad tárolni.
11. Hallgató a lakószobájában vagy erre a célra igénybe vehető férőhelyen vendéget fogadhat. A 
vendégéért Hallgató teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 
11. A nyári hasznosítás során a bennmaradó hallgatók nem használhatják azoknak az emeleteknek a 
közös helyiségeit (konyha, tusoló, WC) ahol a hasznosítás történik, és nem zavarhatják az itt pihenő 
vendégek nyugalmát.
12. Dohányozni, csak az udvaron kijelölt területen lehet, az egész épületben tilos a dohányzás.
13. A közösségi élet és a higiénia általános normáinak betartása mindenkire nézve kötelező!
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