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A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BENDA KÁLMÁN 

BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM 

HÁZIRENDJE 

 

A Házirend tartalmazza a szakkollégium rendeltetésszerű használatát biztosító együttélési, 

egészségügyi, baleset megelőzési és tűzvédelmi előírásokat, valamint a szakkollégiumban 

tartózkodás, a szakkollégium napi, ideiglenes és végleges elhagyásának szabályait, rendjét. 

A Házirend betartása, betartatása minden szakkollégistára nézve kötelező. 

 

1. A szakkollégium lakóinak jogai 

 

1.1.  A szakkollégium lakói igénybe vehetik a szakkollégium szolgáltatásait, használhatják a 

közösségi helyiségeket. 

1.2.  A szakkollégium lakói észrevétellel élhetnek minden szakkollégiumot érintő kérdéssel, 

szabályzattal kapcsolatban az igazgatónál, az Igazgatói Titkárságon és a kollégiumi 

nevelőtanárnál. 

 

2. A szakkollégium lakóinak kötelességei 

 

2.1.  A szakkollégium lakói kötelesek az Egyetem szabályait, a szakkollégium Szervezeti- és 

Működési Szabályzatát, a Házirendet betartani és betartatni, valamint a rájuk bízott 

vagy az általuk használt eszközöket rendeltetésszerűen használni, illetve a nem 

rendeltetésszerű használatból adódó károkat megtéríteni. 

 

3. Beköltözés a szakkollégiumba 

 

3.1.  Az Egyetemre beiratkozott és a szakkollégiumba felvételt nyert hallgató veheti igénybe 

a számára biztosított szakkollégiumi férőhelyet a felvételről szóló értesítésen jelzett 

időtartam alatt. 

3.2.  A szakkollégium új lakóinak lakcím bejelentkezési kötelezettségük van a helyi 

önkormányzatnál. A nyomtatványt, mint szállásadó a szakkollégium igazgatója írja alá. 

3.3.  A beköltözést követő első héten van lehetőség szobacserére. Ezek után indokolt esetben 

félévente egyszer kerülhet sor szobacserére. Ehhez az érintettek egyező akarata 

szükséges. Ezek hiányában szobát cserélni nem lehet. 

3.4.  A szakkollégiumi nevelőtanár kezdeményezésére rendkívüli esetben – amennyiben azt a 

szakkollégium érdeke, optimális helygazdálkodása úgy kívánja – a hallgatóknak szobát 

kell változtatniuk, valamint egyetemi vagy szakkollégiumi rendezvények alkalmával a 

szobát a vendégek számára át kell adniuk. A hallgatót erről 7 nappal korábban írásban 

értesíteni kell. 

3.5.  A szakkollégiumba történő beköltözéskor a szakkollégista köteles aláírni a Bentlakási 

megállapodást, mely magában foglalja a Házirend betartásának elfogadását is, a 

Baleset- és Tűzvédelmi Szabályzat tájékoztató kivonatát, valamint Leltár alapján köteles 

a szobában található tárgyakat átvenni. 

3.6.  Minden lakóegységhez egy kulcs tartozik, amit az utoljára távozó hallgató minden 

esetben a portán ad le, azt a szakkollégium területéről kivinni szigorúan tilos! 

Kiköltözéskor, a szoba átadásakor a szobakulcsot a portaszolgálatot teljesítő portásnak 

kell átadni. 
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4. A szakkollégium térítési és késedelmi díjainak fizetése 

 

4.1  A szakkollégium lakói kötelesek a megállapított szakkollégiumi térítési díjat a tétel 

befizetési határidejéig a Neptun egyenlegükön jóváírni, illetve teljesíteni. 

4.2.  A fizetési határidő be nem tartása esetén a hallgatónak késedelmi díjat kell fizetnie. A 

késedelmi díjakat az Egyetem mindenkori szolgáltatási díjtáblázata tartalmazza. 

4.3.  Amennyiben a hallgató a szakkollégiumból az aktuális tanulmányi félév során 

indokolatlanul kiköltözik, köteles a hátralévő hónapokra a szerződésében számára 

meghatározott szakkollégiumi díjat/díjakat befizetni.  

4.4.  Indokolt kiköltözésnek tekinthető az előre bejelentett tanulmányút vagy a hallgatói 

jogviszony megszűnése. 

4.5. Esetleges, fizetési haladékot és vagy részletfizetést (írásos kérelem alapján) az Egyetem 

Bölcsészettudományi Karának dékánja engedélyezhet.  

 

5. A lakóegység és szoba 

 

5.1. A lakószobák berendezési tárgyaiért, azok állapotának megőrzéséért a szoba lakói 

felelnek. A szakkollégium vagyonának megóvása, rendeltetésszerű használata minden 

szakkollégista és látogató kötelessége. 

5.2.  A lakóegység, illetve a szobakulcs elvesztését a szakkollégiumi portán azonnal be kell 

jelenteni. Az elvesztett kulcs árát a hallgató köteles megtéríteni. A kulcs másolása 

valamint a kulcs átadása jogosulatlan személynek tilos! 

5.3.  A lakószoba bútorait mindenkor rendeltetésszerűen kell használni, átalakítani, átfesteni, 

szétszedni nem szabad! A szögelésből és öntapadós matrica, cellux felragasztásából 

keletkezett esztétikai károkat a lakóknak helyre kell állítani, vagy kártérítést kell fizetni. 

5.4.  A lakószobákban, illetve az egész szakkollégium területén észlelt hibákat (víz, villany, 

fűtés stb.) a portán vagy az épület gondnokának kell jelezni. Sürgős esetet a 

szakkollégiumi portán, valamint a szakkollégium karbantartójának azonnal kell jelezni. 

5.5.  A lakószobában, közös konyhában a leltári ügymenetre való tekintettel a kollégista saját 

tulajdonát képező 100.000.-Ft-nál értékesebb eszközeit a gondnok ellenjegyzésével 

lehet csak üzemeltetni. 

5.6. A szakkollégiumból távozáskor a szobát be kell zárni, ajtót, ablakot becsukni, elektromos 

eszközöket ki és le kell kapcsolni (kivételt képez a hűtőszekrény). 

5.7.  A lakóegységet és szobákat, a benne lévő berendezésekkel együtt a lakók maguk 

takarítják, és annak tisztaságáért felelősek. A szobarendet a szakkollégiumi nevelőtanár 

és a két szenior előre egyeztetett napokon, a tisztasági ellenőrzés során ellenőrzik. A 

tisztasági ellenőrzés ütemezése az igazgatóval, az Igazgatói Titkársággal, a 

szakkollégiumi nevelőtanárral, és a gondnokkal előre egyeztetett, havi 2 hétköznap esti 

alkalom. Az apartman lakói kötelesek havonta egy apartman felelőst közösen 

megválasztani, aki a tisztasági ellenőrzésen az adott apartman állapotát a tisztasági 

ellenőrzést végző szakkollégiumi nevelőtanár és két szenior részére bemutatja. A 

tisztasági ellenőrzés során az apartmanok „Megfelelt/Nem felelt meg” értesítést 

kaphatnak. Az az apartman, amely egy félévben „Nem felelt meg” értesítést kap, 

szakkollégiumi nevelőtanári intésben, amely apartman két „Nem felelt meg” értesítést 

kap, igazgatói intésben részesül. 
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5.8. Ha a szakkollégista erre okot ad, a szakkollégiumi nevelőtanár bármikor bejelentés 

nélkül is ellenőrizheti a szobák rendjét és tisztasági fokát. Higiéniai elvárásoknak és 

esztétikai követelményeknek nem megfelelő szobarend esetén a lakók írásbeli 

figyelmeztetésben részesülnek, sorozatosan elégtelen szobarend pedig fegyelmi 

eljárással történő szakkollégiumból való kizárást vonhat maga után.  

5.9.  A lakószobában az elektromos berendezéseket csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi, 

közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően szabad használni. Sütő, főző 

berendezéseket a lakószobában használni TILOS! 

 

6. A vendégfogadás 

 

6.1. Külső látogatók, nappali vendégek kötelesek igazoló iratot (személyi igazolvány, diák 

igazolvány, útlevél) a portán bemutatni. A portán a vendégek neve bejegyzésre kerül a 

meglátogatott hallgató nevével és szobaszámával együtt. A látogatót fogadó lakó a 

látogatóért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik, továbbá köteles gondoskodni, arról, 

hogy a vendég 22.00 óráig a szakkollégium területét elhagyja. 

6.2. A vendéglátó a vendég távozásakor köteles a portára lekísérni látogatóját. A portás 

köteles a távozás időpontját rögzíteni. Regisztrálatlan éjszakai látogató nem maradhat a 

szakkollégium területén.  

6.3 A szakkollégiumi nevelőtanár előzetes engedélyével fogadható olyan vendég is, aki a 

szakkollégiumban tölti az éjszakát. Ez esetben a vendégnek vendégfogadási díjat kell 

fizetnie, amelynek összegét minden évben a Szenátus határozza meg a Hallgatói térítési 

és juttatási szabályzatban foglaltak szerint. A szakkollégistának a vendég fogadási 

igényét 7 nappal korábban kell bejelentenie a szakkollégiumi nevelőtanárnak e-mailben 

(és lehetőség szerint szóban). Hétvégi vendégfogadás esetén az igényt elegendő a 

hétvége előtti szerda délelőtt 10 órájáig bejelenteni. Éjszakai vendég fogadására csak 

abban az esetben van lehetőség, ha van a szakkollégiumban szabad apartman. Éjszakai 

vendéget elhelyezni olyan apartmanban, amelyben laknak hallgatók, csak az apartman 

lakóinak egybehangzó hozzájárulásával lehet. Az aktuális apartmanba éjszakai vendéget 

fogadni kívánó hallgató köteles előre egyeztetni az apartman összes lakójával és 

csoportos e-mailben (az apartman összes lakóját csatolva) a fent jelzett határidőig 

megírni az éjszakai vendégfogadási kérelmet a szakkollégiumi nevelőtanár részére. Az 

aktuális apartman összes lakója köteles a kérelemre a szakkollégiumi nevelőtanárnak a 

fent jelzett határidőig válaszolni, a kérelmező ügyében visszajelzést adni. 

6.4. A regisztrálatlan látogatót fogadó lakó a látogatóért erkölcsi és anyagi felelősséggel 

tartozik. Amennyiben a portás észleli, hogy a szakkollégium épületében regisztrálatlan 

látogató tartózkodik, köteles azonnali hatállyal felszólítani őt az épület elhagyására. Ezt 

követően az esetet köteles jelenteni az Igazgatói Titkárságon és a szakkollégiumi 

nevelőtanárnál. Az a hallgató, aki regisztrálatlan éjszakai vendéget fogad, az a jelen 

Házirend súlyos megszegésének minősül, és az ebből eredő jogkövetkezményeken felül 

köteles utólag kifizetni az éjszakai vendégfogadás díját. 

 

7. A szakkollégium szolgáltatásai 

 

7.1. Mosáshoz az épületben lévő mosókonyhá(k)ban, , mosógépek valamint szárítók állnak a 

kollégisták rendelkezésére. 

7.2. Főzésre a lakóegységenkénti, illetve emeletenkénti teakonyhákban és konyhákban van 

lehetőség. A konyhai eszközök, berendezések, gépek csak a konyhában használhatók, 

tilos azokat a lakószobába bevinni. A fokozott fertőzés veszély, a tömeges ételmérgezés 
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veszélye miatt mosatlan edényt, ételmaradékot a konyhában, lakószobában tárolni 

TILOS! Az egész épületben szigorúan tilos a dohányzás. 

7.3. A szakkollégium Házirendjét nem sértő összejövetelekre a kijelölt társalgó áll 

rendelkezésre. 

7.4. A szakkollégiumi társalgó éjjel-nappal a lakók rendelkezésére áll. 

7.5. Elsősegély doboz a szakkollégium portáján található. 

7.6. A szakkollégium portáján 24 órás portaszolgálat van. 

 

8. A szakkollégium rendje 

 

8.1. A lakók nyugodt pihenése érdekében 22.00 órától – 08.00 óráig a szakkollégiumban 

csendnek kell lennie. Ez idő alatt szigorúan tilos minden olyan hangos tevékenység, 

amely az ott lakók nyugalmát zavarja. A szakkollégium lakóinak napközben is 

tekintettel kell lenniük társaik nyugalmára. 

8.2. A vizsgaidőszak időtartama alatt napközben is érvényes a csendrendelet, amelynek 

értelmében minden olyan tevékenységet, mely zajjal jár, kerülni kell. 

8.3. A szakkollégiumi Házirendben szabályozott időpontnál hosszabban – és/vagy a 20 főnél 

nagyobb társaságot érintő – illetve az épület más helyszínein tervezett valamennyi 

rendezvényhez (névnap, születésnap stb.) engedélyt kell kérni a szakkollégiumi 

nevelőtanártól. A kérvényt legkésőbb három nappal a tervezett program előtt, a rendért 

és a tisztaságért felelős személyek, valamint a főszervező megnevezésével írásban kell 

benyújtani. Az igénybe vett helyiséget másnap reggel 9 óráig ki kell takarítani és a 

szakkollégiumi nevelőtanárnak átadni. 

8.4. A lakóegységből, illetve szobából szobatársat kizárni szigorúan tilos! 

8.5. Hirdetményt csak az arra kijelölt helyen, a hirdetőtáblán – az Igazgatói Titkárság 

adminisztrátorának aláírásával, illetve bélyegzővel ellátva – lehet kifüggeszteni. 

8.6. A szakkollégium épületében dohányozni szigorúan TILOS! Dohányozni kizárólag az 

épület udvarán, az erre kijelölt helyen van lehetőség.  

8.7. Szigorúan tilos alkohol tartalmú italt, illetve kábítószert a szakkollégium területére 

behozni, a szakkollégiumban tárolni vagy fogyasztani! 

8.8. A szakkollégiumban mindenki köteles betartani a tűz-, balesetvédelmi- és higiéniai 

szabályokat. 

8.9. A szakkollégium lakói kötelesek takarékoskodni az elektromos energiával és meleg 

vízzel. A WC-ben, zuhanyzókban és egyéb közös helyiségekben a villanyt kötelesek 

távozáskor lekapcsolni. 

8.10. A konyhákban, lakószobákban ételt, ételmaradékot tárolni csak a hűtőszekrényben 

lehet. Mosatlan edényt a konyhában, a lakószobában hagyni szigorúan tilos! 

8.11. Szeméttároló edényeket a szobák lakói kötelesek rendszeresen üríteni. 

8.12. Az ablakból bármit kidobni, az ablakpárkányra bármit kitenni, az ablakba kiülni, 

kimászni szigorúan TILOS! 

8.13. Az épület előtt, illetve az udvaron este 22.00 óra után hangosan beszélgetni, zenélni, 

énekelni, valamint ott bármely napszakban italozni szigorúan TILOS. 

8.14. A közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait a szobákba bevinni szigorúan 

TILOS. 

8.15. A szakkollégium területén növényt termeszteni, állatot tartani szigorúan TILOS. 

8.16. Fegyelmi vétség, veszélyhelyzet vagy egyéb rendbontás gyanúja esetén a 

szakkollégiumi nevelőtanár (akár pótkulcs igénybevételével is) jogosult a lakószobába 

belépni, ott intézkedni. Távollétében a recepción szolgálatot teljesítő portás intézkedhet. 
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9. Vegyes rendelkezések 

 

9.1. Az egy szobában lakóknak közös megállapodással kell döntést hozniuk minden olyan 

esetben, amelyet a Polgári, illetve a Büntető Törvénykönyv nem tilt, illetve amit a 

szakkollégiumi Házirend nem szabályoz. Ellenkező esetben bármely szakkollégista 

lakónak vétójoga van. 

9.2. Bármely szakkollégista hallgatónak, ha a szakkollégium személyzetének munkájával 

kapcsolatos bejelentése, problémája van, azt a szakkollégium igazgatójának kell 

jeleznie. 

9.3. A szakkollégiumi Házirend előírásainak betartását, betartatását a szakkollégium 

igazgatója, az Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, a szakkollégiumi tanár 

és a gondnok ellenőrzi. 

 

Kelt: Budapest, 2018. május 30. 

 

Dr. habil. Sepsi Enikő, s. k. 

igazgató 


