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Általános
•

Minden kollégiumi szobához tartozik egy seprű, egy lapát, egy ruhaszárító és egy
sötétítőfüggöny.

•

Ezek eltűnése, megrongálása esetén a szobalakók köteles vagy megfizetni vagy
pótolni ezeket. Pótlás esetén legalább olyan minőségű tárggyal kell pótolni, mint az
eredeti.

•

Minden kollégiumi szoba rendelkezik polcokkal szekrényekkel és hűtővel.
Amennyiben valamelyikük meghibásodik (eltörik, leszakad, nem működik stb) a
szobalakók kötelesek értesíteni erről a Kollégiumvezetőt.

•

Az emeletek előterében levő használati tárgyak megrongálódása, eltűnése esetén az
emelet lakói lesznek felelősségre vonva. Ha az emelet lakói megnevezik a személyt,
aki elkövette a rongálást vagy a tárgyak eltulajdonítását, a nevezett személy lesz
felelősségre vonva.

•

A kollégiumi lakók jelezhetik társaiknak, ha nagy zaj zavarja őket és pihenni
szeretnének. A többieket kérjük, ezt vegyék figyelembe.

•

A kollégium egész területén tilos a dohányzás. A vezetőség felől ellenőrzésekre
számíthatnak a lakók. Akit rajtakapnak:
1. szóbeli figyelmeztetés
2. 20.000 forint bírság befizetése
3. kollégiumi felfüggesztés

Tisztaság
•

A kollégiumi szobák takarítása a lakók feladata és felelőssége. A takarítószemélyzet
csak az előteret és a mosdót köteles takarítani.

•

Negyedévente (első novemberben) egyszer a Kollégiumi Bizottság tagjai (közülünk
ketten) végigjárják a kollégium emeleteit és szobáit, hogy meggyőződjenek arról,
hogy a szobák tisztán vannak-e tartva, nem történt-e olyan károkozás, amit nem
jelentettek be. Az ellenőrzéseket a Kollégiumi Bizottságnak kötelessége legalább egy
héttel előre bejelenteni, hogy a lakók elvégezhessék a szükséges takarítást és pakolást.

•

Ha a lakók úgy ítélik meg, hogy a takarítószemélyzet nem végzi megfelelően
munkájukat, lehetőségük van szólni a Kollégiumi Bizottság tagjainak, illetve a
Kollégiumvezetőnek, aki intézkedik ez ügyben.

•

A lakók nem várhatják el a takarítószemélyzettől, hogy olyan szennyezést is
eltakarítsanak, ami nem tartozik az ő hatáskörükbe (pl.: hányás a zuhanyzóban).
Amennyiben az effajta szennyeződéseket nem takarítják el a lakók a saját
eszközeikkel, a Kollégiumvezető megrendeli a takarítást egy takarítócégtől, melynek
teljes költségét az emelet lakóinak kell kifizetni. Ezen költség a havonta fizetendő
kollégiumi díjon jelentkezik többletként.

•

Bármely kollégiumi szoba átfestéséhez a szobalakóknak írásos engedélyt kell kérniük
a Kollégiumvezetőtől. Ha ezt megkapják, végrehajthatják a festést.

Biztonság
•

A kollégiumi lakók biztonsága érdekében a beléptetési rendszer használata mindenki
számára kötelező. Kártya hiányában a portás nem engedhet be (és ki) senkit.

•

Bármilyen céllal kollégiumi szobába a Kollégiumvezető, a Gondnok vagy bármely
Kollégiumi Bizottsági tag csak akkor mehet be, ha ezt előre jelzi (legalább egy nappal)
ezt az ott lakóknak.

•

A kollégiumi lakók biztonsága érdekében az emeleteken található üvegajtók is
zárhatók. Különleges esetben a Rektor, a Kancellár és a Kollégiumvezető kötelezheti a
lakókat a saját értékeik védelmében, hogy zárják szobáik ajtaját. Ilyen különleges
események a nyílt napok illetve az egyetemen zajló egyéb nagy nyilvánosságot kapó
rendezvények.

Vendégek
•

A kollégiumi lakóknak lehetőségük van vendéget fogadni. A portásnak a vendéggel ki
kell töltenie egy adatlapot a saját igazolványszámával, illetve a fogadó nevével.

•

A vendéget fogadó lakónak felelősséget kell vállalnia vendégeiért. Ha a vendég kárt
okoz a kollégiumban, a vendéget fogadó lakónak kötelessége jelenteni és megtéríteni
az okozott kárt. Amennyiben a vendéget fogadó elmulasztja jelenteni az esetet, az
emeleten lakóknak kell megtérítenie az okozott kárt, melynek költsége a havonta
fizetendő kollégiumi díjban jelentkezik többletként.

Kollégiumi díj
•

A kollégiumi díj befizetését minden lakónak az adott hónap 15. napjáig meg kell
tennie. A fizetés történhet postai csekk formájában, banki átutalással, illetve
készpénzben a Gazdasági Hivatal Pénztárában.

•

Az a lakó, aki nem fizeti be határidőre a kollégiumi díjat, büntetődíjat fog kapni.
Amennyiben ennek befizetése nem történik meg a következő hónapig, a
Kollégiumvezetőnek jogában áll felmondani annak a lakónak a lakhatását.

