VESZPRÉMI ÉRSEKI FŐISKOLA

KOLLÉGIUMI HÁZIREND

1§ Általános rendelkezések
1. A Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiumának (továbbiakban: Kollégium) Házirendje

(továbbiakban:

Házirend),

hatálya

kiterjed

mindazokra,

akik

a

Kollégiummal

jogviszonyban/szerződésben vannak, valamint mindazokra, akik a Kollégium épületében
ideiglenesen, vagy az intézménnyel kapcsolatos ügyek intézése ideje alatt tartózkodnak. A

Házirend megszegése esetén fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye.
2. A hallgató a Kollégiumba történő beköltözéskor bentlakási szerződést köt és vállalja a

szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítését, a tűzvédelmi szabályok
betartását, valamint kauciót fizet be. Amennyiben kár nem keletkezett, és a szobát a
beköltözéskor átvett állapotban adja vissza a hallgató és a kollégiumi térítési díjat is
rendezte, úgy a kiköltözéskor a letéti díjat visszakapja.
3. A szobabeosztást az előzetes hallgatói igények figyelembevételével készíti el a

kollégiumi nevelő. A szobabeosztáson, a szobák berendezésén való változtatás
engedélyhez kötött.
4. A kollégista a beköltözéskor leltár alapján, kitakarított állapotban veszi át

lakószobáját, kiköltözéskor pedig kitakarítva, és ugyancsak leltár alapján adja át az
illetékesnek.
5. A tanév végén, a vizsgaidőszak utolsó napját követő napon – amennyiben külön

rendelkezés nincs – a hallgatónak a kollégiumot kötelezően el kell hagynia. Ettől
eltérni a kollégiumi igazgató engedélyével lehet.
6. Az év eleji beköltözéskor, és az év végi kiköltözéskor a lakószobákba való felmenetel

engedélyezett a hozzátartozók részére is. A tanév többi részében a hallgatók a
hozzátartozóikat az épület társalgójában fogadhatják. Aki idegenek engedély nélküli
bent tartózkodását és/vagy bennalvását elősegíti, fegyelmi vétséget követ el
7. A férfi hallgatók a női hallgatói szintek folyosóján és szobáiban, a női hallgatók a férfi

hallgatói szintek folyosóján és szobáiba 07.00-22.00 óra között tartózkodhatnak. A
közös helyiségekben, közösségi terekben az együttes tartózkodásnak nincs időkorlátja.
8. A nem kollégista, de főiskolai hallgatók valamint a külsősök részére a bent

tartózkodás este 21.45-ig, vagy a program végéig tart. Ittlétük ideje alatt a Kollégium
rendtartása számukra is kötelező! Az emeleti szinteken idegen nem tartózkodhat.
9. A Kollégiumban 22.00 órakor van a kapuzárás. A kapuzárás után érkező kollégistát az

éjszakai portaszolgálat engedi be. A 24.00 óra utáni visszaérkezés időpontját minden
esetben rögzíteni kell a portán található füzetbe. Éjszakai kimaradás esetén a
kollégium épületét legkésőbb 21.30 óráig el kell hagyni a kollégistának.
10. A szoba kulcsát, amennyiben egyik lakója sem tartózkodik a szobában, a portán le kell

adni.

11. A Kollégium berendezéseiben, felszerelési tárgyaiban észlelt vagy okozott kárt a

portai hibafüzetbe be kell jegyezni.
12. A kerékpárokat csak az arra kijelölt helyen – kerékpártároló - lehet tárolni. Ennek

kulcsát a portán lehet elkérni. A lakószobákba kerékpár felvitele nem engedélyezett.
13. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet, ennek többszöri megszegése a

kollégiumi férőhely megvonásával járhat.
14. A Kollégium területén, valamint a kollégiumi szobákban szigorúan tilos bármilyen

kábítószernek minősülő szer fogyasztása. Ennek a szabálynak a megszegése azonnali
kizárást von maga után a kollégiumból.
15. A Kollégium területén szigorúan tilos a túlzott alkohol fogyasztása. Amennyiben a

kollégista a Házirendbe ütköző cselekményt alkoholos befolyásoltság alatt viszi
véghez, akkor azt súlyosbító körülményként kell figyelembe venni.
16. A Kollégium keresztény szellemiségét mindenkinek el kell fogadni, és tiszteletben kell

tartania.
17. A kollégista a portai szolgálattól tudja elkérni a porszívót.
18. A Kollégiumba beköltözött hallgató köteles a beköltözéstől, valamint a kollégiumból

történő végleges kiköltözéstől számított 15 munkanapon belül az ideiglenes lakcím
megváltozása és megszűnése iránti bejelentési kötelezettségének az illetékes szervnél
eleget tenni.
19. A kollégiumi hallgató minden személyi adatában történő változást köteles bejelenteni.

2§ A lakószobák és a közös helyiségek rendje
1. A kollégiumi lakószobában a következő szabályokat kell betartani:
a) A szobához tartozó berendezési tárgyakat a szobaleltár sorolja fel. A
szobaleltárban szereplő tárgyakat, berendezéseket a szoba lakói minden tanév
elején a beköltözéskor átveszik, majd kiköltözéskor a leltár szerint átadják.
b) A Kollégium a kollégisták, vagy azok vendégei által behozott, elhelyezett
értékekért, tárgyakért különös tekintettel ékszerért, készpénzért, értékpapírért,
műszaki cikkekért semmilyen formában nem vállal felelősséget.
c) A szobákat és a hozzájuk tartozó helyiségeket a hallgatók maguk takarítják,
rendjükért, tisztaságukért maguk felelősek. Minden kollégista köteles a kollégiumi
szobáját rendben, tisztán tartani. Kötelesek továbbá gondoskodni a szemét
hulladéktárolóba történő kihordásáról. A szemét tárolása a szobában, a folyosón,
illetve az erkélyen tilos.
d) A hűtőszekrények, valamint a teakonyha és annak berendezésének tisztántartásáért
a hallgatók a felelősek.

e) TILOS a kollégiumi szobákban saját tulajdonú nagyobb teljesítményű eszközök
(főzőeszközök, melegítő készülékek…) használata. Ezek behozatala engedélyhez
kötött, és csak a teakonyhában használhatók.
f) Dekorációt a szobában elhelyezett fali rácsra lehet csak kitenni. A falra, az ajtóra,
szekrényajtóra tilos bármit is szegezni, ragasztani.
g) A kollégiumi lakószobákba állatot behozni, tartani tilos.
h) A kollégiumi szobákat minden héten 1 alkalommal a kollégiumi nevelő ellenőrzi.
Amennyiben azok rendje és tisztasága nem megfelelő, a szoba lakói
figyelmeztetést kapnak. Három figyelmeztetés után bekövetkező negyedik
alkalommal

az

ott

lakók

kollégiumi

jogviszonya/szerződése

rendkívüli

felmondással megszűnik.
i) A Kollégium területén hangoskodni, bármely eszközt úgy használni, hogy az a
kollégiumban lakók nyugalmát zavarja, tilos. Különös figyelmet kell fordítani a
csendre vonatkozó szabályok betartására 22.00 órától reggel 07.00 óráig.
j) A lakószóba rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, továbbá karbantartási
okokból a Műszaki Osztály megbízottja a hallgató távollétében is jogosult a
lakószobákba bemenni, és a szükséges ellenőrzést, javítást elvégezni.
2. A közös helyiségekre az alábbi rendtartás vonatkozik:
k) A kápolna látogatásakor a kellő tiszteletet és alázatot mindenki részéről
elvárjuk.
l) Számítástechnika teremben a gépek használatához szükséges felhasználói
fiókot külön kell igényelni igénylőlap segítségével. A kapott azonosítók 1 tanévre
szólnak. Minden tanév végén minden felhasználó és a felhasználók minden adata
törlésre kerül.
m) A Főiskola éttermében van lehetőség étkezésre előfizetés esetén. Étkezés
igénylése: 6-os irodában, illetve az élelmezési irodában. Bővebb információ
(befizetési idő, étlap,) a Főiskola honlapján található.
n) Az I- II. emeleten található mosókonyhát – 2 db automata mosógép biztosítva – a
kollégista hallgatók igénybe vehetik. Este 20.00 óra után lehetőleg ne mossunk! A
mosókonyhában található eszközöket (ruhaszárogató, lavor, takarítóeszközök) tilos
a szobákban tárolni.
o) A Kollégium területén tilos fegyvert, illetve a közbiztonságra veszélyes eszközt
birtokolni.

3§ A hallgatók jogai és kötelezettségei
1. A hallgatók jogai:
a) A hallgató javaslatot tehet minden a kollégium életét érintő kérdésben.
b) A Kollégiumi Bizottság köteles meghallgatni a hallgatókat a személyüket érintő
döntések előtt.
c) A hallgató igénybe veheti a kollégium minden szolgáltatását:
 a kollégium szobáit, zuhanyzóit, mellékhelyiségeit;
 a kollégium teakonyháit;
 a mosó, szárító és vasaló helyiségeket;
 a kápolnát;
 az éttermet;
 a társalgót, Tv-szobát, Internet Cafét, Ping-pong termet;
 a kollégiumi kerékpártárolót.
2. A hallgatók kötelességei:
a) Legjobb

tudásuk

szerint

tegyenek

eleget

a

Kollégium

által

támasztott

követelményeknek.
b) A hallgató tegyen eleget az ebben a Szabályzatban, a Felvételi Szabályzatban
foglaltaknak, a Kollégiumi Bizottság határozatainak és a Házirendnek, valamint a
kollégiumigazgató kéréseinek.
c) A hallgató tevékenyen vegyen részt a Kollégium közösségi életében, a közösségi
feladatokban és a Kollégiumot alkotó csoportok életében.
d) Tudatosan és rendszeresen bővítse hitbeli ismereteit. Törekedjék a keresztény értékek
következetes képviseletére.
e) Képviselje az evangéliumi értékeket, a Kollégium érdekeit a kollégiumon kívül is és
törekedjék a közélet keresztény szellemiségű formálására.
4§ Kollégiumi térítési díj fizetésének rendje

1. A férőhelyért a Kollégium lakója havonta térítési díjat köteles fizetni minden hónap
10-ig. A kollégiumi térítési díj befizetésének módja: személyesen a gazdasági
irodában (6-os iroda), vagy átutalás formájában (11748007-20102269).
2. A kollégiumi férőhelyet időszakosan lemondani nem lehet. Tanulmányi kötelezettség
(pl. 1 vagy több hetes gyakorlat) vagy egyéb okok (téli szünet) miatt történő
távolmaradás esetén is a kollégiumi díjat meg kell fizetni a férőhely fenntartása
érdekében.

5§ A kollégiumi jogviszony megszűnése, a kiköltözés rendje
1. A kollégiumi hallgató kollégiumi jogviszonya automatikusan megszűnik:
a)

a hallgatói jogviszony megszűnésével;

b)

a hallgatói státusz megváltozásával (passzív félév);

c)

ha a felvett hallgató nem költözik be a kollégiumba a megadott határidőig;

d)

ha a hallgató jelentkezéskor valótlan adatokat közölt;

e)

ha a hallgató kollégiumi jogviszonyáról írásban lemond;

f)

a kollégiumból kizáró fegyelmi vétség elkövetésével;

g)

ha a kollégiumi hallgató a kollégiumi díjat a megadott határidőig nem rendezi.

2. Ha a kollégiumi szállást a hallgatónak intézményi vagy más okból a szorgalmi
időszakban el kell hagyni, azt a kollégiumvezető előre jelzi, s a hazautazók ekkor
személyes tárgyaikat a szobaszekrényekbe kell, hogy elzárják.
3. Július és augusztus hónapokra bármilyen okból történő elhelyezést a hallgatónak
külön kell kérni a tanév végén írásban a kollégium vezetőjénél, és erre az időszakra a
Térítési és Juttatási Szabályzatban rögzített díjat kell fizetni.
4. A hallgató az év végi, vagy az esetleges évközi kiköltözése esetén köteles a kollégiumi
kijelentkező nyilatkozatot kitölteni, és bemutatni a kollégiumi nevelőnek. E mellett a
hallgató köteles a kollégiumi nevelőt elektronikus levélben (e-mail) is tájékoztatni a
kiköltözési szándékáról legalább a kiköltözés előtt 6 héttel. A hallgató a kijelentkező
nyilatkozatban megjelölt napon 9.00 óráig köteles elhagyni a kollégiumot.
5. A hallgató kiköltözés esetén köteles a férőhelyét kiüríteni, tisztán és beköltözhető
állapotban, a leltár szerint visszaadni. A kiköltözéskor a hallgató szobáját a kollégiumi
nevelő, vagy az arra kijelölt személy leellenőrzi.

6§ Fegyelmi eljárás
1.Fegyelmi eljárást kell indítani minden hallgató ellen, aki a Kollégiumot céljai
megvalósításában veszélyezteti, például:
a) akadályozza a Kollégium illetve diáktársai munkáját, zavarja a kollégium nyugalmát,
megszegi annak Házirendjét;
b) csorbítja a Kollégium jó hírét, sérti érdekeit;
c) a kollégiumból hosszabb ideig távol marad előzetes bejelentés nélkül;
d) kárt tesz a Kollégium berendezéseiben és azt nem jelenti be, ill. a kárt nem teszi jóvá;
e) ismételten nem tesz eleget a Házirendben szereplő kötelezettségének;
f) súlyosan vét a keresztény értékek ellen.

2. A Kollégiumi Bizottság fegyelmi eljárást indíthat bármely tagjának kérésére.
3. A döntést írásba kell foglalni, és át kell adni a kollégistának.
4. Fegyelmi büntetések: szóbeli figyelmeztetés, megrovás, kizárás.
5. Kizárás döntése ellen a hallgató 72 órán belül írásban fellebbezhet a rektorhoz.
6. Kizárás esetén legkésőbb a határozatot követő 24 órán belül, vagy azonnal el kell hagyni
Kollégiumot.
7. A Házirend súlyos, ismétlődő megszegése esetén a Kollégium igazgatója azonnali hatállyal
elbocsáthatja a házirend megszegőjét a Kollégiumból.
7§ Záró rendelkezések
1. A Házirend visszavonásig és minden kollégistára érvényes.
2. A Házirendben nem szereplő, aktuálisan felmerülő kérdések esetén a kollégiumi
igazgató döntései a mérvadóak

Veszprém, 2017. augusztus 31.
Aktualizálva: 2021. szeptember 02.

PH.

Trosits András
kollégiumigazgató

