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I.

Rendtartás a kollégium hallgatói részére:

A házirend minden bentlakó kollégista részére kötelező. Ennek megszegése a Szervezeti és
Működési Szabályzat alapján felelősségre vonást von maga után.
Külön a leány és külön a fiú szinteken csak az ott lakók tartózkodhatnak.
A kollégiumban 22 órakor van kapuzárás. Az éjszakai kimaradás (hétfőtől csütörtökig és
vasárnap) 24 óráig engedélyezett, de kötelezően rögzíteni kell a portán található füzetbe. A
24 óránál tovább való kimaradáshoz, az arra illetékes személy (kollégiumi igazgató,
kollégiumi nevelő) külön engedélye szükséges.
A hétvégi (péntek, szombat) kimaradás korlátlan, de a visszaérkezés várható időpontját be
kell írni a portán található füzetbe.
A Főiskola és a Kollégium épületében tilos a dohányzás. Dohányozni csak az udvaron a
kijelölt dohányzóhelyen lehet! A szobákban dohányozni szigorúan tilos!
22 óra után, mások nyugodt pihenésének érdekében a hangos tevékenységeket kerüljék.
A szeminárium területén főiskolai hallgató nem tartózkodhat.
A kollégium által biztosított szolgáltatásokat a hallgatók rendeltetésszerűen kötelesek
használni. (Kápolna, TV-szoba, Étterem, Mosókonyha, Teakonyha, Tanulásra kijelölt
tanterem, Számítógépterem, Könyvtár stb.)
A kollégiumi keresztény szellemiségét mindenkinek el kell fogadnia, és tiszteletben kell
tartania.

II.

Rendtartás a nem kollégista főiskolai hallgatók részére:

A látogatók bent tartózkodása este 21.45-ig, vagy a program végéig tart. Ittlétük ideje alatt
a kollégium rendtartása számukra is kötelező! Az emeleti szinteken idegen nem tartózkodhat.

III.

Rendtartás a hozzátartozók részére:

Az Érseki Hittudományi Főiskola Kollégiumának hallgatói hozzátartozóikat (szülők,
testvérek, rokonok, barátok) csak az épület társalgójában fogadhatják.
Év elején a kollégiumba való beköltözéskor, valamint év végén a kiköltözéskor a hallgatói
szobákba való felmenetel megengedett. Év közben, hétvégeken az emeleteken való
tartózkodás a hozzátartozók részére nem engedélyezett.

IV. A kollégiumi helyiségek rendje:
Kápolna:

Nyitvatartási ideje: 06 – 18.30 óráig

A kápolna látogatásakor a kellő tiszteletet és alázatot mindenki részéről elvárjuk.
Kérjük, hogy mindenki a szent helyhez illő öltözékben jelenjen meg.

TV-szoba:

Nyitvatartási ideje:

14 – 23 óráig

A helyiséget rendeltetésszerűen lehet használni.
Számítástechnika terem és Internet-Café:
Elsősorban nem a szórakozás célját szolgálja. Kérjük, hogy Internetezésre és chat-elésre a
gépeket csak akkor vegyék igénybe, ha nincs, aki éppen dolgozatát készíti. A beadandók
és dolgozatok írói a teremhasználatban elsőbbséget élveznek. Zenét a teremben ne
hallgassanak, és kérjük, hogy zajongással, beszélgetéssel senki ne zavarja a másik munkáját.
Étterem:
A főiskola étterme a főétkezések lebonyolítására szolgál.
Ezen túl rendezvények alkalmával vehető igénybe.
Erkélyek:
Az erkélyek nem a tárolás célját szolgálják. Az erkélyeken bútordarabokat, élelmet,
illetve más egyebet tartani tilos!
Teakonyha:
Elektromos főzőeszközök, melegítő készülékek használata a szobákban tilos. Erre kijelölt
helyiség a teakonyha! Étkezés után az igénybe vett edényeket el kell mosogatni, az asztalt
pedig le kell takarítani. Hűtőszekrényt igénybe lehet venni, de a betett ételeket, nyersanyagokat
hosszú távon tárolni nem lehet. A hűtőt és mikrohullámú sütőt hetente át kell vizsgálni, ki kell
takarítani.
A teakonyhát miden este össze kell takarítani, és a szemetet le kell vinni.

Mosókonyha: az I., II. és III. szinten található.
A kollégista hallgatók rendszeresen igénybe vehetik. Rendelkezésre áll: mosógép, centrifuga,
szárító. A benn található eszközök szakszerű használatát mindenkitől elvárjuk. A
kisajátítani, azokat a szobákban tárolni TILOS!
Mosás után a mosógépet ki kell üríteni, és utána kitakarítani. A centrifugát rendbe kell tenni, a
kábeleket fel kell csavarni. A kiterítés után a megszáradt ruhákat össze kell gyűjteni, és be
kell vinni a szobába. A keletkezett szemetet ki kell hozni a mosókonyhából. Az elcsurgatott
vizet alaposan fel kell törölni
II. emeleten található automata mosógépet minden kollégiumi jogviszonnyal rendelkező
hallgató használhatja. Este 8 óra után, mások pihenésének érdekében lehetőleg ne mosson
senki!

Kollégiumi szobák:
A kollégiumba felvételt nyert hallgató a leány, ill. fiú részleg valamelyik szobájába nyer
elhelyezést.
Leányszintek: II., III., IV. emelet
Fiúszint: I. emelet
A szobák 2 ágyasak.
A szobaleltár tartalmazza a szoba berendezéseit, amelyet szeptemberben a hallgatók írásban
átvesznek és azt év végén hiánytalanul átadják. A szobák takarítását rendszeresen, minden
szerdán, de akár szúrópróbaszerűen is ellenőrizzük.
Nagy teljesítményű elektromos eszközök, melegítő készülékek (vízforraló, főzőlap,
mikrohullámú sütő, hűtő, olajradiátor…) használata a szobákban tűzvédelmi okok
miatt TILOS.

Általános tudnivalók:

V.

Beköltözéskor minden hallgató részére biztosítjuk a következő szobaberendezési tárgyakat:
-

1 db szekrényt (ill. szekrényrészt)

-

1 db heverőt

-

ágyneműt

-

1 db széket

-

1 db íróasztalt

-

1 db polcot (ill. polcrészt)

-

1 db asztali lámpát

-

1 db éjjeliszekrényt

Amennyiben valamelyik berendezési tárgy meghibásodna, úgy azt azonnal jelezni kell a
gondnoknak, ill. karbantartónak. A hibabejelentésre egy füzetet rendszeresítettünk, amely a
portához közel eső polcon található. Esti és éjszakai időszakban a balesetveszélyes
meghibásodást azonnal be kell jelenteni az ügyeletes karbantartónak.
A közös használatú helyiségekben elhelyezett tárgyakat, eszközöket a lakószobákba bevinni,
illetve, azok eredeti helyét megváltoztatni TILOS!

Szobai feladatok:
1. Beköltözéskor mindenki a saját területére ízlésesen, rendben elpakol. A saját
szekrényében ill. ágyneműtartójában mindenki maga tart rendet. (A naprakész
állapotot kell biztosítani.)
2. Dekorációt ill. egyéb írásbeli anyagot a szobában elhelyezett falirácsra lehet csak
kitenni. A szekrényre, ajtókra még blue tech-kel se tegyenek ki semmit.
3. Az ágyneműt minden reggel el kell pakolni vagy ágytakaróval letakarani.
Ugyancsak rendet kell teremteni az asztalokon és a polcokon.
4. A szobák beosztásán, berendezésén csak engedéllyel szabad változtatni.
5. A szobát közös megegyezés alapján hetente takarítani kell. A szemetesvödröt
igénytől

függően

heti egyszer

vagy

kétszer

ki

kell

üríteni.

Célszerű

a

takarításban a heti váltásos rendszert kialakítani. Tanúsítsunk megbecsülést a
másik munkája iránt. A takarítóeszközöket a Kollégium biztosítja.
6. A takarító hallgatónak az igénytől függően a fürdőszobában a zuhanyozót, WC-t és
mosdókagylót rendbe kell tennie, ill. figyelmeztetni köteles az elmulasztót. Minden
héten köteles alapos nagytakarítást végezni a környezetében. A nagytakarítás
magába foglalja: a padló, erkély felmosását, mosdókagyló, zuhanyozó, WCkagyló áttakarítását.

VI. Kollégiumi térítési díjak fizetési határideje és rendje
1. Kollégiumi térítési díjak :
Egyetemi hallgatók / költségtérítéses
hallgatók részére

2 fő/ szoba esetén: 26.000,-Ft/fő/hó

Főiskolai hallgatók részére
(államilag támogatott, nappali)

2 fő/ szoba esetén: 14.000,-Ft/fő/hó

2. Kollégiumi térítési díj befizetésével kapcsolatos tudnivalók:
a) A kollégiumi térítési díj befizetésének határideje minden hónap 10-ig.
b) A kollégiumi térítési díj befizetésének módja: személyesen a gazdasági osztályon (6-os
iroda), vagy átutalás formájában (11748007-20102269).
c)

A kollégiumi elhelyezés egy tanévre (10 hónap) szól (szeptember – június),
ennek megfelelően a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége is egy tanévre (10
hónap) terjed ki (szeptember – június). Tanulmányi kötelezettség (pl. vizsgaidőszak) miatt
történő távolmaradás esetén is kell a kollégiumi díjat fizetni a kollégiumi férőhely
fenntartása érdekében.

d) Tanév közben, a kollégiumi jogviszony tárgyhó 15. napjáig való felmondása esetén,
a megkezdett hónapra a kollégiumi térítési díj felét köteles a hallgató kifizetni. A tárgyhó
15. napját

túllépve

a teljes

összeget

kell

kifizetni.

A kollégiumi

jogviszony

megszüntetése esetén a kollégiumi szobát nem áll módunkban fenntartani a hallgató
részére, a hallgató köteles kiköltözni a kollégiumi szobából.
e)

A

kollégiumból

való

kiköltözésre

és

a

kollégiumi

tagsági

jogviszony

megszüntetésére vonatkozó kérelmet, a hallgatónak írásban kell benyújtania a kollégium
vezetőjének vagy a bentlakó nevelőtanárnak.
Veszprém, 2019. szeptember 01.
Trosits András
kollégiumigazgató

