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A Budapesti Gazdasági Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Kormányrendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 

kollégiumi jogviszony létrejöttének és tartalmának meghatározása érdekében az alábbi 

szabályzatot alkotja.1 2 3 

 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az Egyetem rendelkezésére álló kollégiumok az Egyetem jelen szabályzatban 

meghatározott szolgáltatásokat nyújtó, illetve jogosítványokkal és kötelezettségekkel rendelkező 

szolgáltató szervezeti egységei. 

(2) Az Egyetem a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel biztosít kollégiumi elhelyezést hallgatói 

számára.4 

(3) A Kollégium ápolja és fejleszti a kollégiumi hagyományokat, az Egyetemi képzéshez 

kapcsolódóan szerepet vállal a hallgatók szakmai felkészítésében. A kollégiumi munkát úgy 

szervezi, hogy az segítse az egyéniség sokoldalú fejlődését. A Kollégium segíti a hallgatói 

öntevékenység kibontakozását, segíti továbbá a közéletiségre való nevelést. A kollégiumok: 

 

a) lakhatást biztosítanak a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára, 

 

b) biztosítják a jogszabályban előírt működési feltételeket,5  

c) rendelkezésre álló eszközeik és működési rendjük révén elősegítik a hallgatók tanulmányai 

zavartalan folytatását, 

 

d) keretet biztosítanak a művelődés, a szabadidő tartalmas eltöltése, valamint a testedzés és 

az egészséges életmódra történő nevelés számára, 

 

e) lehetőséget biztosíthat a hallgatók tehetséggondozására, képességeik fejlesztésére. 

 

(4) A kollégiumok az általuk nyújtott férőhelyek komfortfokozatai alapján meghatározott 

kategóriákba tartoznak. A férőhelyek kategóriába sorolását a Hallgatói Követelményrendszer 

(továbbiakban: HKR) IV/5. melléklete tartalmazza. 6 7 

                                                 
1 A szabályzatot a Szenátus 2006. december 15-én tartott ülésén a 2006/2007-es tanévi 19. számú határozatával fogadta el. Átfogóan 

módosította a szabályzatot a Szenátus 2011. június 24-én a 2010/2011-es tanévi 121. számú határozatával. 
2 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 

21. napjától. 
3 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 

25. napjától. 
4 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 

25. napjától. 
5 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. 

július 1. napjától. 
6 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 

25. napjától. 
7 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. 

július 1. napjától. 



4 
 

 

(5) 8 

(6) A Kollégium működését az oktatási igazgató felügyeli, az oktatási rektorhelyettes szakmai 

felügyeletével.9 

 

 

A szabályzat hatálya 

 

2. § (1) A szabályzat területi hatálya az Egyetem kezelésében és karai által üzemeltetett 

kollégiumokra terjed ki:  

 

a) Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégiuma (1148, Budapest, 

Bagolyvár u. 6-10.) 

 

b) Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 

Kollégiuma (1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7.) 

 

c) Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar Kollégiuma (1165 Budapest, Diósy Lajos 

u. 22-24.) 

 

d) Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Kollégiuma (8900 

Zalaegerszeg, Gasparich utca 18/A.) 

 

3. § A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemre felvételi kérelmet benyújtott, valamint az 

Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgató), a kollégiumokban 

különböző jogcímeken tartósan, vagy ideiglenesen lakó/tartózkodó személyekre, továbbá az 

Egyetem Kollégiumaiban foglalkoztatott közalkalmazottakra.10 

 

 

A szakkollégiumok 

 

4. § A szakkollégiumok működéséről külön Szakkollégiumi Szabályzat rendelkezik. 

 

 

II. fejezet 

 

A Kollégiumokkal összefüggésben működő szervek  

 

5. § A Kollégiumokkal összefüggésben az alábbi szervek működnek: 

 

a) 11 

                                                 
8 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 

2016. június 25. napjától. 
9 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
10 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. 

június 21. napjától. 
11 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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b) a kollégiumok legfőbb döntéshozó szerve: a Közgyűlés, 

 

c) a Kollégiumi Bizottság (továbbiakban: KOB). 

 

 

Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság 

 

Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság összetétele, feladat- és hatásköre 

 

6. § 12 

 

A bizottság tagjainak jogai és kötelességei13 

 

7. §  

 

A Közgyűlés 

 

A Közgyűlés összetétele 

 

8. § (1) A Kollégium demokratikus önkormányzatának legfelsőbb szerve a kollégiumi jogviszonnyal 

rendelkező hallgatókból álló Közgyűlés, amely döntési, véleményezési, javaslattételi és ellenőrzési 

joggal rendelkezik.1415 

 

(2) A Közgyűlés szavazati jogú tagjai a kollégiumvezető, valamint kollégiumi és 

hallgatóijogviszonnyal rendelkező lakói.1617 18 

 

(3) A Közgyűlés állandó meghívottai, akik tanácsokozási joggal rendelkeznek: 

 

a) az oktatási rektorhelyettes,19 

 

b) az érintett kar oktatási dékánhelyettese20, 

 

c) az oktatási igazgató21 

 

d) a Kollégium ügyintézője.22 

 

(4) Megszűnik a Közgyűlés tagjának mandátuma annak lejárta előtt:  

 

a) a tag halálával, 

                                                 
12 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
13 A Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával törölte. Hatálytalan: 2018. július 1. napjától. 
14 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
15 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
16 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
17 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
18 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
19 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
20 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
21 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
22 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
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b) az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti, illetve a hallgató kollégiumi jogviszonyának 

megszűnésével23, 

 

c) a kollégiumvezető esetében a funkció betöltésének megszűnésével.24 

 

A Közgyűlés összehívása, feladat- és hatáskörei, határozatképessége 

 

9. § (1) A Közgyűlést legalább évente egyszer kell összehívni. Közgyűlést összehívását 

kezdeményezheti:25 

 

a) az oktatási rektorhelyettes,26 

 

b) az oktatási igazgató27 

 

c) a kollégiumvezető28, 

 

d) a Kollégiumi Bizottság29, 

 

e) a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatók legalább 20%-ának indítványa alapján a 

KOB kötelező jelleggel30.31 

 

(2) A Közgyűlés: 

 

a) elfogadja a KOB által előterjesztett Házirendet, a Szenátus jóváhagyja, véglegesíti. A 

Házirend a Kollégiumi működési szabályzat függelékét képezi,32 

 

b) véleményezési jogával él: 

ba) a kollégiumvezető kinevezésénél33, 

bb) fejlesztések, felújítások kérdésében, 

bc) a tanulószobák és egyéb létesítmények hasznosításánál, bérbeadásánál.343536 

 

(3) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen 

van. A Közgyűlés a határozatait a jelen levő tagjai többségének egyhangú szavazatával, általában 

nyílt szavazással hozza. A döntés meghozatalához az igen szavazatok (egyszerű) többségének 

megléte szükséges. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a KOB-elnök megkísérli a 

határozatképesség helyreállítását, illetve a napirendi pontok megtartásával gondoskodik a 

                                                 
23 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
24 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
25 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
26 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
27 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
28 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
29 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
30 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
31 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
32 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
33 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
34 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
35 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
36 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
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megismételt közgyűlés 24 órán belüli összehívásáról. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők 

számától függetlenül határozatképes.37 

 

(4) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.  

 

(5) A Közgyűlés üléseiről a tanácskozás lényegét, valamint a hozott határozatokat tartalmazó 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a gyűlést levezető elnök és a kollégiumvezető ír alá.38 

 

 

A Kollégiumi Bizottság 

 

A Kollégiumi Bizottság összetétele, feladat- és hatásköre 

 

10. § (1) Két Közgyűlés között a Kollégiumot a választott önkormányzat, a Kollégiumi Bizottság 

irányítja, amely a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.  

 

(2) A Kollégiumi Bizottság funkcióból eredő és választott tagokból áll. Hivatalból tagja a Kollégiumi 

Bizottságnak a kollégiumvezető.39  

 

(3) A Kollégiumi Bizottság tagjait a Közgyűlés választja titkos szavazással. A Kollégiumi Bizottság 

tagjainak választására vonatkozó részletes szabályokat e szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

11. § (1) A Kollégiumi Bizottság hatásköre és feladatai: 

 

a) irányítja a kollégiumi közösségek szakmai, tanulmányi, kulturális és sportmunkáját, 

 

b) előkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Kollégium Házirendjét, éves munkatervét, 

ezekre, valamint az önkormányzati szervek felépítésére, a kollégiumi követelményekre 

javaslatot tehet, 

 

c) összehívja a Közgyűlést, a kollégiumi tisztségviselők választása érdekében a 

jelölőbizottság tagjaira javaslatot tesz,  

 

d) megszervezi a jogszabályokból és más rendelkezésekből adódóan a Kollégiumra 

háruló feladatok végrehajtását,  

 

e) a KOB tagja felügyel a Kollégium működési szabályzatának és Házirendjének 

betartására40, 

 

f) szükség esetén javaslatot tesz, és javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti a kollégium 

választott tisztségviselőjének visszahívására41, 

 

g) legfeljebb 4 főt delegál a Kollégiumi Felvételi Bizottságba, 

                                                 
37 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
38 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
39 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
40 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
41 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
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h) rendelkezik a HÖK-től, egyéb jogi személyektől kapott támogatások felhasználásáról 

és javaslatot tesz egyéb hasznosításból származó maradvány felhasználásáról, 

 

i) rendelkezik a kollégisták által befizetett különeljárási (késedelmi) díjak felhasználásáról, 

 

k) 42 

 

l) elismerésben, és az ilyen célokra rendelkezésre álló keret erejéig jutalomban 

részesítheti a Kollégium közösségi életében kiemelkedő munkát végző kollégistákat, 

 

m) a gazdaságilag decentralizáltan működő kar által biztosított pénzügyi eszközök 

felhasználására vonatkozóan javaslatot tesz. A lakhatási támogatás 70%-a a Kollégiumi 

Bizottság véleményének meghallgatásával kollégiumi felújításra fordítandó. 

 

n) köteles figyelembe venni a Közgyűlés véleményét a gazdálkodási kérdésekben, 

 

o) javaslatot tesz kollégiumi díjak mértékére, amelyet a Szenátus fogad el, 

 

p) közösségi helyiségek használatának beosztása, 

 

q) a szobabeosztás előkészítése, segítség a be- illetve év végi kiköltözések 

lebonyolításában. 

 

(2) A Kollégiumi Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább 

kétharmada jelen van. A Kollégiumi Bizottság határozatait a jelen levő tagjai többségének 

egyhangú szavazatával, általában nyílt szavazással hozza. A döntés meghozatalához az igen 

szavazatok (egyszerű) többségének megléte szükséges. 

 

(3) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.  

 

(4) A Kollégiumi Bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét, valamint a hozott határozatokat 

tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a gyűlést levezető elnök és a kollégiumvezető ír 

alá.43 

 

 

A kollégium vezetője 

 

12. § (1) A kollégiumvezető az Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott 

szabályok szerint kerül megbízásra.44 

 

(2) A kollégiumvezető hatásköre, feladatai45: 

 

                                                 
42 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
43 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
44 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
45 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
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a) biztosítja, hogy a Kollégium az Egyetem nevelési céljaival, szabályzataival, programjaival 

összehangoltan működjék, kapcsolatot tart az Egyetem vezetőivel és más szervezeti 

egységekkel, képviseli a Kollégiumot az Egyetemi fórumokon és a külső szervek előtt, 

 

b) segíti a Kollégiumi Bizottság munkáját, a kollégisták öntevékenységének kibontakozását, 

szakmai és pedagógiai módszertani segítséget nyújt a közösségi tevékenység színvonalának 

emeléséhez, 

 

c) a Kollégium nevelési és szociális feladatainak biztosítása mellett az észszerűen takarékos 

gazdálkodás és átgondolt korszerűsítésre, felújításokra javaslatokat készít, 

 

d) feladatainak ellátása során biztosítja, hogy a Kollégium hatáskörében hozott 

önkormányzati döntések ne legyenek jogsértők, a Kollégium és az Egyetem érdekeinek 

megfeleljenek, 

 

e) egy személyben felelős a Kollégium tevékenységéért, és mint a Kollégiumi Bizottság tagja 

segíti és támogatja a Kollégiumi Bizottság hatékony működését, 

 

f) szervezi és vezeti a Kollégium munkáját, koordinálja a Kollégium oktató-nevelő 

tevékenységét, meghatározza a kollégiumi közalkalmazottak feladatait, időbeosztását, 

irányítja és ellenőrzi munkájukat46, 

 

h) köteles a Kollégiumi Bizottságnak a gazdálkodás fontosabb kérdéseiről tájékoztatást adni,  

 

i) szervezi a Kollégium belső életét érintő mindazon kérdéseket is, amelyek esetén a 

Kollégiumi Bizottság döntési és egyetértési joggal rendelkezik, 

 

j) hivatalból részt vesz, és szavazati joggal rendelkezve dolgozik a Kollégiumi Bizottság 

irányító, szervező munkájában, 

 

k) gondoskodik a nyári szabad férőhelyek hasznosításáról,47 

 

l) írásbeli figyelmeztetésben részesítheti a kollégium szabályait megsértő kollégistákat.48 

 

A kollégiumban dolgozó közalkalmazottak munkáját a mindenkori, érvényben lévő munkaköri 

leírása tartalmazza.49 

 

 

 

A kollégiumi nevelőtanár 

 

13. § 5051 

                                                 
46 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
47 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
48 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától. 
49 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 

 
51 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
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A kollégiumi gondnok 

 

14. §52 

 

A kollégiumi előadó 

 

15. §53 

 

 

III. fejezet 

 

A kollégiumi felvételi eljárás intézményi rendje, a kollégiumi jogviszony 

 

 

16. § (1) A Kollégiumban történő elhelyezés on-line jelentkezés alapján történik. A kollégiumi 

felvételi eljárással, a jelentkezések tartalmával, valamint a jelentkezések elbírálásával kapcsolatos 

szabályokat a HKR54 tartalmazza. 

 

(2) A jelentkezés pozitív elbírálása esetén a hallgatót tájékoztatni kell: 

 

a) a kollégiumi térítési díj összegéről,  

 

b) a kollégiumban igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokról, valamint az azokért fizetendő 

díjakról, továbbá  

 

c) a kollégiumi beköltözés időpontjáról.55 

 

 

(3) 56 

 

(4).57 58 

 

(5) A kollégiumba történő felvétellel kollégiumi jogviszony jön létre. A kollégiumi jogviszony egy 

tanévre, illetve a felvételről szóló határozatban megjelölt időpontig szól. 

 

(6) A kollégiumi felvételi eljárást a felvételi ütemterv szerint minden évben le kell folytatni. 

 

 

A kollégiumi jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek 

 

                                                 
52 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
53 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
54 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
55 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
56 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi VII. 20.) 124. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014. június 20. 

napjától. 
57 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától. 
58 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 124. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014. június 20. 

napjától. 
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17. § (1) A Kollégiumban elhelyezést nyert hallgató joga, hogy 

 

a) emberi méltóságát tiszteletben tartsák, 

 

b) személyiségi jogát, ezen belül különösen személyisége szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát tiszteletben 

tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem korlátoz másokat, e jogának érvényesítése 

nem veszélyezteti saját és társai, illetve a Kollégium alkalmazottai egészségét, testi épségét, 

 

c) szabadon véleményt nyilváníthasson minden kérdésről, és a Kollégium működéséről, 

 

d) teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást kapjon a személyét érintő kérdésekről, hozzájusson 

a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

 

e) javaslattal éljen, kérdést intézzen a Kollégium vezetőjéhez, és arra legkésőbb 21 napon 

belül érdemi választ kapjon59, 

 

f) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozását 

tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem 

ütközik jogszabályba, nem sérti mások hasonló jogát és nem korlátozza mások tanuláshoz 

való jogának érvényesülését, 

 

g) levelezéshez, lakhatáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának 

gyakorlása nem sérti mások hasonló jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának 

gyakorlását, 

 

h) igénybe vegye a hatályos HKR IV/5.60  mellékletében megfogalmazott szolgáltatásokat, 

 

i) személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában, a kollégium irányításában, 

 

j) jogai megsértése estén eljárást indítson. 

 

(2) A Kollégiumban elhelyezést nyert hallgató kötelessége, hogy 

 

a) megismerje és megtartsa a kollégiumok működésére, kollégiumi jogviszonyra vonatkozó 

jogszabályok és egyetemi szabályzatok és egyéb vonatkozó dokumentumok, valamint a 

kollégiumi Házirend rendelkezéseit, 

 

b) megtartsa a Kollégium helyiségei, a kollégiumokhoz tartozó területek használati rendjét, a 

rábízott eszközöket az előírásoknak megfelelően kezelje, óvja a kollégium létesítményeit, 

felszereléseit, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az 

egészségét és biztonságát védő ismereteket, 

 

                                                 
59 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. 

június 25. napjától. 
60 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. 

július 1. napjától. 
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c) tiszteletben tartsa a Kollégium alkalmazottai és hallgatótársai emberi méltóságát, 

 

d) a Szenátus által megállapított kollégiumi térítési díjat a szabályzatban meghatározottak 

szerint megfizesse, 

 

e) a kollégiumi jogviszonnyal összefüggő jogait és kötelességeit személyesen gyakorolja, így 

kollégiumi férőhelyét másra át nem ruházhatja. 

 

(3) A kollégiumi jogviszony megszűnik: 

 

a) a felvételről szóló döntésben megjelölt határidő lejártával, 

 

b) hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve szünetelésével, 

 

c) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, 

 

d) ha a hallgató kollégiumi elhelyezését fizetési hátralék miatt − a hallgató eredménytelen 

felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után − megszüntetik, a megszüntetésről 

hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, 

 

e) ha a hallgató kollégiumi jogviszonyáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon, 

 

f) ha a hallgatót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

 

(4) 61 

 

(5) A hallgatói62 jogviszony megszűnését követően a hallgató a szabályzatban meghatározott 

határidőn belül és módon köteles a Kollégiumból kiköltözni. A kiköltöztetés szabályait a kiköltözés 

rendjéről szóló tájékoztatóban határozzák meg.63 

 

 

A kollégiumi térítési díj, kollégiumi komfortfokozatok és vendégszállás 

 

18. § (1) A Kollégiumok komfort fokozatát, a fizetendő térítési díjak összegét, a fizetés módját, az 

igénybe vehető szolgáltatások körét a mindenkor hatályos HKR64 IV/5. melléklete szabályozza és a 

hatályos rektori utasítás tartalmazza a fizetés részleteit. 

(2) A vendégszobák térítési díjait a Gazdasági Igazgatóság iránymutatása alapján a karok 

Gazdasági és Műszaki Osztályai minden évben – az önköltség-számítást követően – felülvizsgálják, 

és a kollégiumok a meghatározott árjegyzék alkalmazása mellett állapítják meg.  

Az életvitelszerű vagy időszakonkénti rendszeres szállás igénylése esetén a díjfizetés alól, külön 

kérelemre az oktatók, kutatók esetében a dékán, a kancellári szervezet alkalmazottai esetében – az 

                                                 
61 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 124. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2014. június 20. napjától. 
62 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. 

június 21. napjától. 
63 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. 

június 25. napjától. 
64 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. 

július 1. napjától. 
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érintett karon működő gazdasági és műszaki osztályvezető fedezetigazolása megléte esetén, a 

kancellár véleményének kikérésével – az oktatási igazgató adhat kedvezményt, felmentést. 65 

 

 

A kollégiumi együttélés szabályai, a kollégiumok működési rendje 

 

19. § (1) A kollégiumi együttélés szabályaira vonatkozó részletes rendelkezéseket, az évenként 

felülvizsgálatra kerülő, és Közgyűlés által elfogadott Házirend tartalmazza, mely a Kollégiumi 

Működési Szabályzat 2. sz. mellékletét képezi. 

 

(2) A kollégiumban elhelyezést nyert hallgató saját tulajdonú elektromos berendezésének - a 

személyi számítógép és a szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kis fogyasztású háztartási 

eszközök kivételével - üzemeltetésére a kollégium vezetőjének előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogosult. A hallgatónak a használatnál figyelembe kell vennie a tűz-, baleset- és érintésvédelmi 

előírásokat. A Kollégium az engedélyhez kötött elektromos berendezést működtető hallgatót a 

megfelelő elektromos fogyasztási díj megfizetésére kötelezheti. 

 

 

A kollégiumban elhelyezést nyert hallgatók fegyelmi és kártérítési felelőssége 

 

20. § 66 

 

 

A hallgatók kártérítési felelőssége 

 

21. § (1) A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségét a HKR V. fejezete67 határozza meg. 

 

(2) Ha a hallgató a kollégiumi jogviszonyával összefüggésben jogellenesen kárt okoz, a hallgató a 

mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szerint felel.68  

 

 

IV. fejezet 

 

A hátrányos helyzetű és a külföldi hallgatókra vonatkozó különleges rendelkezések 

 

22. § (1) A kollégiumi felvétel során előnyben kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű hallgatót, aki 

kollégiumi elhelyezés nélkül egyetemi tanulmányait nem tudná megkezdeni vagy folytatni. 

 

(2) Jelen szabályzat alkalmazásában69  

 

                                                 
65 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. 

június 25. napjától. 
66 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
67 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. 

július 1. napjától. 
68 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. 

június 25. napjától. 
69 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. 

június 21. napjától. 
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a) hátrányos helyzetű hallgató: hátrányos helyzetűnek minősül az a beiratkozás 

időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy jelentkező, akit középfokú 

tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, 

illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy intézeti, állami nevelt volt, 

 

b) halmozottan hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: halmozottan hátrányos 

helyzetű az a hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező, akinek a tankötelessé válásának 

időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint 

- legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe 

vettek. 

 

23. § (1) Az Egyetemen az államközi egyezmények, egyetemközi szerződések és egyéb európai 

programok (pl.: Socrates/Erasmus) alapján, a külföldi hallgatókat az elkülönített70 keret terhére kell 

elhelyezni.71 

 

(2) A karok által nemzetközi szervezettel kötött megállapodás alapján a karon tanulmányokat 

folytató külföldi hallgatókat a kari keret terhére kell elhelyezni. 

 

(3) Az Egyetemen bilaterális szerződés alapján rövid tanulmányútra érkező külföldi hallgatók 

önköltségi áron vehetik igénybe az üzemeltető által fenntartott vendégszobákat. 

 

V. fejezet 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

 

24. § Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba, rendelkezéseit 

először a 2008/2009-es tanév során kell alkalmazni. 

 

 

Budapest, 2018. június 29. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Heidrich balázs 

rektor 

Dr. Dietz Ferenc 

kancellár 

 

 

 

 

                                                 
70 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. 

június 21. napjától. 
71 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. 

június 25. napjától. 

k

a

n

c

e

l

l

á

r 

 



15 
 

 

Záradék:  

 

A szabályzatot a Szenátus 2006. december 15-i ülésén a 2006/2007-es tanévi 19. számú 

határozatával fogadta el. 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2008. június 27-i ülésén 55. számú határozatával fogadta el. 

Jelen szabályzatot a Szenátus 2011. június 24-i ülésén 121. számú határozatával átfogóan 

módosította. Hatályos 2011. július 1. napjától. 

 

Jelen szabályzatot a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú 

határozatával módosította. Hatályos 2013. június 21. napjától. 

 

Jelen szabályzatot a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI.20.) 124. számú 

határozatával módosította. Hatályos 2014. június 20. napjától. 

 

A szabályzatot a Szenátus 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával módosította. 

Hatályos: 2015. június 26. napjától. 

 

A szabályzatot a Szenátus 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával módosította. 

Hatályos: 2016. június 25. napjától. 

 

A szabályzatot a Szenátus a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával módosította. 

Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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1. számú melléklet 

 

 

A Kollégiumi Bizottság tagjainak választására vonatkozó szabályok, eljárási rend 

 

 

1. A KOB tagjait a közvetlen demokrácia elve alapján választják. Ennek értelmében mindenki 

választó és választható, amennyiben kizáró ok (fegyelmi határozat bármelyik fokozata) nem áll 

fenn személyével szemben. 

 

2. A KOB tagjainak mandátuma két évre szól. 

Amennyiben a KOB létszáma tanév közben a teljes létszám 75%-a (7 fő) alá esik, a KOB köteles 8 

munkanapon belül összehívni a Választási Bizottságot. 

 

3. A Választási Bizottság tagjai: 

a) A Kollégiumi Bizottságelnöke72 

b) A kollégiumvezető73 

c) A Kollégium lakói által emeletenként választott 1-1 fő 

A Választási Bizottságnak nem lehet tagja olyan hallgató, aki jelölt.74 

 

4. A Választási Bizottság feladata a szavazás meghirdetése, a szavazatok lebonyolítása és 

megszámlálása. A szavazás lebonyolítására kijelölt napon minimum 8 órát kell megjelölni. 

 

5. A szavazás menete: 

Csak azon hallgató szavazhat, aki ezen a kollégiumvezető által jóváhagyott listán szerepel.75 

 

A szavazást a Választási Bizottság által meghatározott napon teheti meg minden kollégista és a 

közgyűlés tagja. 

 

A szavazóurnát az első szavazónak kötelessége hitelesíteni, aki nem lehet közvetlenül érdekelt a 

választások kimenetelében. 

 

Azon kollégista hallgató szavazhat, aki a kollégiumi belépőkártyájával igazolja kollégiumi 

jogviszonyát, és az érvényes diákigazolványával nappalis beiratkozott hallgatói jogviszonyát. E két 

igazoló dokumentum hitelességének és érvényességének bizonyítása után a kollégiumi listán 

érvényesíti aláírásával a választásokon való részvételét. 

 

Érvényesség esetén a választó egy elkülönített helyen kitölti szavazócéduláját. A szavazócédulán a 

választó legfeljebb a jelölési helyek számával egyenlő nevet jelölhet meg. Az általa választott 

jelöltek neve előtti négyzetet/kört jól láthatóan jelölje (x-szel, +-szal). Ezt követően a választó a 

szavazatgyűjtő ládába dobja szavazócéduláját. A szavazó hallgatónak biztosítani kell a nyugodt 

szavazási légkört. 

 

                                                 
72 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
73 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
74 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
75 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
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A szavazatszámlálást a Választási Bizottságnak a választás befejezését követő 1 órán belül meg kell 

kezdenie. 

A szavazatszámlálás a Kollégiumi Bizottság76 tagjai előtt nyilvános, akiknek joguk a számlálást 

felügyelniük. 

 

 

6. A szavazatszámlálás menete 

 

A szavazócédulák és a szavazáson nyilvántartásba vett hallgatók számának egyeztetése. 

 

A szavazás érvényesnek tekinthető, ha az egyeztetés 1%-nál nagyobb eltérést nem mutat. 

 

Szavazategyenlőség esetén a Választási Bizottság új választást ír ki az érintett poszt(okk)al 

kapcsolatban. 

 

A választás érvényes, ha a Kollégista hallgatók közül 50% +1 fő szavazott.  

Ellenkező esetben a választást egy napon túl, de egy héten belül meg kell ismételni, ebben az 

esetben a választás érvényes a szavazó tagok számától függetlenül. A második választásra új 

jelentkezéseket nem lehet benyújtani, visszalépés lehetséges. 

 

A Választási Bizottság köteles az eredményről hitelesítő jegyzőkönyvet készíteni, majd a választás 

eredményét legkésőbb a választást követő tanítási napon kihirdetni, a kollégiumi hirdetőkön, a 

kollégium összes nyomtatott és elektronikus újságjában megjelentetni. 

 

A Közgyűlés bármely tagja élhet az óvás jogával, amit írásban kell a Választási Bizottságához 

benyújtania. Az óvás elbírálása a Kollégiumi Bizottság joga. Óvás benyújtására a választást követő 

két napig van lehetőség, amely idő alatt a Választási Bizottság kötelessége a szavazás 

dokumentációit megőrizni, majd azt követően megsemmisíteni. 

 

A jelentkezőknek a választást megelőző munkanap 00.00 órájától kampányt folytatni tilos. 

 

A fenti szabályok megsértése a választásokból való kizárást vonja maga után. 

 

                                                 
76 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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2. számú melléklet 

 

Házirendek 

 

2.1. számú melléklet  

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 

Kollégiumának Házirendje77 

 

 

 

Preambulum 

 

A BGE-KVIK Kollégium Kollégiumi Bizottsága az ide vonatkozó jogszabályok és szabályzatok 

figyelembevételével, az alábbi házirendet (a továbbiakban: Házirend) alkotta meg: 

A Házirend azokat a legfontosabb szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek arra hivatottak, 

hogy elősegítsék a kollégium lakóinak zavartalan életét.78  

 

Általános rendelkezések 

 

A Házirend hatálya kiterjed a BGE-KVIK Lengyel Gyula Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) 

minden lakójára, aki a Kollégiummal jogviszonyban áll, a Kollégium dolgozóira, a Kollégium 

területén működő vállalkozások munkatársaira, valamint minden a Kollégium területére lépő egyéb 

személyre (a továbbiakban: vendég). 

A BGE Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: KMSZ) és a Hallgatói 

Követelményrendszer(a továbbiakban: HKR) határozza meg a Kollégiummal kapcsolatos 

legfontosabb információkat.79 

 

 

A kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos és annak létesítésére vonatkozó információk80 

 

 A kollégiumban csak olyan egyetemi hallgató lakhat, aki a jelen szabályzat szerint 

kollégiumi jogviszonnyal rendelkezik, felvételt nyert (kivétel képez az egyetemmel 

kapcsolatba nem álló, nem kereskedelmi célból értékesített szálláshelyet igénybe vevő 

szállóvendég, vendégek) a házirendet magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.  

 A kollégiumi elhelyezés személyre szól, másra át nem ruházható. A beköltözés feltétele a 

kollégiumi bejelentkezési kötelezettség teljesítése, a Kollégiumi Működési Szabályzat és a 

Házirend, aláírással igazolt elfogadása. 

 Minden kollégista számára kötelező a kollégiumi térítési díj befizetése az előírt határidő 

 betartásával a Neptun rendszeren keresztül. Ennek elmulasztása esetén késedelmi díj 

megfizetésére kötelezett. 

                                                 
77 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától. 
78 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
79 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
80 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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 A beköltözés az értesítésben megjelölt időpontban és időtartamban történik. Ha a hallgató 

a kijelölt időpontig nem költözik be, helye megszűnik. Ettől eltérni, csak abban az esetben 

lehet, ha azt a kollégiumba felvételt nyert hallgató a kollégiumvezetőtől írásban kéri, és azt 

a kollégiumvezető jóváhagyja. 

 A kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató beköltözéskor megkapja a lakószobája 

kulcsát, melyért anyagilag felelősséget vállal, valamint a fényképével ellátott kollégiumi 

 belépő kártyáját. Belépéskor a hallgató kizárólag a belépőkártya ellenében kaphatja meg 

szobája kulcsát. Távozáskor a szobakulcsot minden esetben köteles a portán leadni. 

 Belépést a kollégium területére illetve a szobakulcs felévtele a kollégiumi belépőkártyával / 

az elektromos beléptető rendszeren regisztrált belépéssel és a rendszerhez tartozó 

kártyával lehetséges.  

 A beköltözött kollégiumi tagok a hatályos jogszabályok és törvényi előírásoknak 

megfelelőn új tartózkodási helyüket kötelesek a bejelenteni. A kollégiumi hallgatók 

személyi adataiban bekövetkezett változásaikat a kollégiumivezetőjénél vagy a kollégiumi 

ügyintézőnél kötelesek 8 napon belül bejelenteni. 

 A tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás anyagát a felvételt nyert hallgatóval 

beköltözéskor ismerteti a kollégium vezetése, és azt a hallgató aláírásával igazolja. 

 A hallgató, saját tulajdonú tárgyait csak saját felelősségére hozhatja be, azokért a 

Kollégium és a BGE KVIK semminemű felelősséget nem vállal. 

 A szobák kijelölési joga a Kollégium ügyintézőjét/ügyvivőszakértőjét illeti meg. 

 Beköltözés után átköltözni másik szobába csak előzetes írásos engedély formájában lehet, 

melyet kollégiumi ügyintéző/ügyvivő szakértője részére kell benyújtani. 

 A beköltözéskor a kollégiumi hallgatónak joga és kötelessége a lakószobát és a 

berendezési tárgyakat tiszta és használható állapotban átvenni. Az átvételtől a kiköltözésig 

a szoba lakói a szoba állagáért és a berendezési tárgyakért teljes anyagi felelősséget 

vállalnak. Ez alól kivétel a külső okokra visszavezethető, előre nem látható károsodás. 

 

A kollégiumi kiköltözés rendje 

 

 A kollégisták a tanév végén – a vizsgaidőszak végéig - kötelesek a kollégiumot elhagyni. 

 A kollégium hallgatói kiköltözéskor nem rendelkezhetnek kollégiumi tartozással. A hallgató 

költözési szándékát a kollégium ügyintézőnél köteles jelezni.  

 A kiköltözési dokumentációt a hallgató a kollégiumi irodában köteles kitölteni és a belépő 

kártyáját leadni. 

 A szobák felszerelési és berendezési tárgyait elvinni tilos! Nem tekinthető kiköltözöttnek az 

a kollégista, aki a fent említett kötelezettségeinek nem tett eleget. Kiköltözés estén a 

lakószobákat kitakarított állapotban kell átadni, a szobákban található hűtőket leolvasztva 

és tisztán kell a szobákban hagyni. Azon kollégista, akinek hallgatói jogviszonya 

megszűnik, a változásról köteles a kollégium vezetését azonnal értesíteni. 

 Azon kollégista, akinek a kollégiumi jogviszonya megszűnik, köteles a jogviszony 

megszűnését követő második napon kiköltözni. 
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 Azon kollégista, akinek a kollégiumi jogviszonya fegyelmi eljárás során hozott fegyelmi 

határozat következtében szűnik meg, fegyelmi határozata jogerőre emelkedésétől 

számított két napon belül köteles a kollégiumból kiköltözni. 

 

Lakószobák és közös helyiségek 

 

 

 A Kollégiumban a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatók (10 hónap) a szorgalmi – 

és vizsgaidőszak alatt lakhatnak. Az ettől eltérő időszakokban kérvényezheti a szállás 

igénybevételét. 

 A Házirend az ésszerű életritmushoz és a tanulmányi munka zavartalan elvégzéséhez 

igazodik. A pihenéshez szükséges nyugalmat 23:00 órától reggel 7:00 óráig terjedően 

biztosítani kell. (csendrendelet) Vizsgaidőszakban a tanulás zavartalanságát egész nap 

biztosítani kell. Az emeleteken a szorgalmi időszakban 23:00 óra után, vizsgaidőszakban 

egész nap tilos a hangoskodás. Ezen szabálytól eltérni csak a kollégiumi rendezvény 

idejére lehet, kivétel a vizsgaidőszak. 

 A Kollégium a szobákban elhelyezett értékekért, készpénzért nem vállal felelősséget. 

Kivételes esetben az értékeket az irodai széfben lehet elhelyezni, korlátozott időtartamra. 

Az elhelyezett értéktárgyak tárolási időtartamáról a kollégium vezetősége dönt. A leadott 

értéktárgy, értéktárgyakról, átvételi jegyzőkönyv készül 2 példányban. Az egyik példány az 

irodában iktatásra kerül. 

 Távozáskor a kollégista - akárcsak néhány percre is – köteles minden esetben a szobája 

ajtaját kulccsal bezárni!  

 A szobák állapotáért, és a bennük található felszerelési tárgyakért a lakók felelősek. A 

Kollégium tulajdonát képző, de a szoba berendezéséhez nem tartozó használati 

eszközökért – legfőképp egyéb használati tárgyak – a kollégiumi hallgató felelősséggel 

tartozik. A szobák tisztántartása, a szelektív hulladékgyűjtés minden kollégista kötelessége. 

A közösségi helyiségek állapotáért és a bennük található felszerelési tárgyakért az adott 

szinten lakók közös felelősséggel tartoznak.  

 A lakószobákat, illetve egyéb zárható helyiségeket, a helyiséget utolsóként elhagyó 

személy köteles bezárni. 

 A portászolgálatot ellátó alkalmazott a kollégiumi hallgatókat a nap bármely szakában 

köteles minden ellenszolgáltatás nélkül ki- és beengedni. 

 A szobákba a lakók távollétében tilos bemenni. A lakószobák kulcsai csak a szoba lakói 

vehetik fel. Kivételt képez a BGE KVIK Kollégium vezetőségének tagjai. 

 A kollégiumvezető, kollégiumi ügyintéző, és a KOB tagjai a Házirend betartásának 

ellenőrzése céljából szoballenőrzést végezhet. Ellenőrzéseken minden esetben legalább 

két személynek kell részt venni. 

 A szobaellenőrzés előre bejelentett napon történik.  

 A folyosókon és a közös helyiségekben található bútorokat a szobákba bevinni tilos!  

 Az elhanyagolt szoba lakóit figyelmeztetik, két nap áll rendelkezésükre, hogy a szobában a 

megfelelő higiéniás állapotot visszaállítsák. Amennyiben nem javul a hallgatók által lakott 
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kollégiumi szoba higiénés állapota, akkor a kollégiumvezetése írásbeli figyelmeztetésben 

részesítheti az érintett hallgatót, vagy hallgatókat. 

 A lakószobákban az elektromos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi, 

közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően használhatók. 

 A Kollégiumból távozáskor a szobát be kell zárni, ablakokat be kell csukni, az elektromos 

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

elmulasztásából eredő kár a kollégistának felróható káresemény. 

 A tűzjelző készülék áll egy tűzfejből és egy beltéri szirénából. A rendszer bármely 

elemének megrongálása, a rendszerből történő kiiktatása, eltakarása, leszedése esetén a 

kollégiumvezetése fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

 Az észlelt, veszélyt jelentő rendellenességeket, baleseteket azonnal jelenteni kell a 

kollégium munkatársának, vagy a portaszolgálatnak. 

 A kollégista a behozott elektromos eszközöket köteles feltüntetni a beköltözéskor a 

Kollégium által kiállított nyomtatványon, melyet iktatunk. Tilos behozni a 230 W-nál 

nagyobb teljesítményű eszközöket. Lakószobában az elektromos berendezéseket csak az 

ezekre vonatkozó tűz-, baleset- és érintésvédelmi előírásoknak megfelelően szabad 

használni. 

 A lakószobában egészségre ártalmas és veszélyes anyagokat tárolni, balesetveszélyes 

tevékenységet folytatni szigorúan tilos! 

 Az alapvető higiéniás elvárásoknak megfelelően kell a folyosók, a konyhák és a 

vizesblokkok tisztaságára ügyelni. Vasalni a szobákban tűzvédelmi, a vizesblokkban 

érintésvédelmi okokból TILOS, kizárólag a folyosókon erre kijelölt helyiségeket lehet 

igénybe venni! A vasalót a portán lehet igényelni és használat után, oda kell visszavinni, 

hogy mások is használni tudják. 

 A Kollégiumban a vizesblokkokban van lehetőség a mosásra, ahol automata mosógép 

található. 

 Mosogatni kizárólag csak a konyhákban lehet, használat után a helyiség kitakarításáról 

kötelesek a hallgatók gondoskodni. Tilos a forró edényeket a konyhapulton, az asztalon 

tartani. A főzéshez használt eszközöket a kollégiumi szobákban lehet tárolni. A takarítók 

jogosultak a takarítást akadályozó, magukra hagyott, el nem mosott eszközöket és 

edényeket eltávolítani. A Kollégium semmilyen felelősséget nem vállal az elzáratlanul és 

őrizetlenül hagyott konyhai eszközökért. 

 A tanulószobát tanulás céljából használják a Kollégium hallgatói. 

 Az alagsorban található társalgó a közösségi együttélés szabályai szerint használható 

közösségi helyiség. 

 A kondicionáló termet mindenki saját felelősségére használhatja. Az ott keletkezett sérülés 

következményeiért az Intézményt (BGE) nem terheli felelősség. A kondicionálótermet 

használni a kapacitásnak megfelelő létszámmal, és a Kondicionálóterem használati rendje 

szerint lehet. 
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Meghibásodások és káresetek anyagi károk 

 

 A kollégiumban szándékos rongálás, károkozás esetén a Kollégiumvezető (jelezve a Kar 

felé) a károkozó ellen kártérítési eljárást kezdeményezhet a jelen szabályzat rendelkezései 

szerint. 

 A meghibásodásokat, karbantartási feladatokat a hallgatók online felületen (portán 

elhelyezett, kollégista hallgatóknak megküldött web címen) vagy a portán elhelyezett 

füzetbe jelezhetik.  

 A szobákban, illetve a közös helyiségekben előforduló meghibásodások bejelentése 

minden kollégista érdeke és kötelezettsége.  

 Amennyiben informatikai meghibásodást észlelnek a kábeles, vagy a Wifi szolgáltatásban, 

jelezhetik az irodában szóban, vagy írásban, illetve az aktuálisan kihirdetett online felületen 

is.  

 Baleset, elsősegélynyújtás estén, a Kollégium portáján elhelyezett elsősegélynyújtó doboz 

használható, indokolt esetben a balesetet észlelő személy kötelessége a mentőket, vagy az 

illetékes hatóságot értesíteni. 

 Az elsősegélynyújtó dobozban találhatóak az alapvető gyógyszerek és kötszerek. Ezek 

igénybevételét a füzetben aláírással kell igazolni. 

 

Látogatás, vendégfogadás 

 

 A kollégium erkölcsi, anyagi és közösségi biztonsága érdekében a kollégium jogviszonnyal 

nem rendelkező személyek kollégiumi tartózkodása ellenőrzés alá esik. 

 A kollégiumban lakó hallgatók vendéget fogadhatnak 07.00–23.30 között. a vendég 

adatait a belépéskor a portán rögzítik. A Kollégiumba érkező vendég/vendégek a portán 

kötelesek a kollégiumi vendégkártyát átvenni, melyet a távozáskor kötelesek leadni.  

 A látogató/ látogatók díjmentesen 23:30-ig tartózkodhatnak a kollégiumi területén. Az a 

látogató, aki 23.30 után nem hagyja el az épületet köteles a szállás díját az adott napon 

megfizetni. Az aktuális szállásdíjak az épület portáján megtalálhatók kifüggesztve. A 

szállásigénylő formanyomtatványt a vendég érkezésekor portán ki kell kiölteni. Vendég 

fogadásához a szobatárs/szobatársak beleegyezése szükséges. 

 Kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató egy naptári hónapban csak 10 db (10 éjszaka) 

vendégéjszakát vehet igénybe. Az éjszakai vendégfogadást 24 órával a vendég érkezése 

előtt be kell jelenteni és a szállásigénylő nyomtatvány kitöltve ellenjegyzésre leadni. Az 

éjszakai vendégfogadás a meghatározott számtól eltérő igénybevétel esetén a vezetőség 

egyéni elbírálása alá esik. 

 A vendéget fogadó hallgató erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a vendégéért, aki 

szintén köteles betartani a Házirendet. A rendbontást okozó vagy a látogatás szabályait és 

a Házirendet be nem tartó látogatót a kollégiumvezető (vagy kollégiumvezető által 

megbízott, meghatalmazott, kollégiumi ügyintéző) a KOB-al egyeztetve határozott vagy 

határozatlan időre kitilthatja a Kollégium épületéből. A Kollégium vezetése korlátozhatja a 

vendégfogadást. 
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Vegyes rendelkezések 

 

 A Kollégiumba dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A lakószobákban, illetve a közös 

helyiségesekben való dohányzás vagy dohányzás imitáló eszköz használata szigorúan tilos 

és fegyelmi vétségnek minősül. A tűzvédelmi szabályok be nem tartása, szándékos 

megsértése a kollégiumból való kizárást vonja maga után. 

 A közös helyiségeket (közösségi tér, higiéniás helyiségek, dohányzásra kijelölt hely 

<épületen kívül>, kondicionáló terem, testnevelőterem, alagsori helyiségek) 

rendeltetésszerűen kell használni. Amennyiben a kollégium lakója nem rendeltetésszerűen 

használta a helyiséget, írásbeli figyelmeztetésben részesülhet, vagy súlyos szabálysértés 

esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet a kollégium vezetősége. 

 A Kollégium területén tilos bármilyen router használata. 

 A közösségi helyiségek használatának beosztása, felelős kijelölése, a rendezvények 

engedélyezése, a kollégiumi vezetés hatásköre.  

 A Kollégium Házirendjének betartása minden hallgatóra nézve kötelező: a be nem tartása 

vétség, ami fegyelmi eljárást vonhat maga után. 

 A tűzrendészeti, munkavédelmi, közegészségügyi és az épületüzemeltetési szabályok 

betartása minden kollégistának, látogatónak kötelező. Amennyiben ezt valamely hallgató 

megsérti, fegyelmi eljárás kezdeményezhető ellene.  

 A Kollégium területén szigorúan csak a kijelölt helyen lehet dohányozni! Ennek megsértése 

fegyelmi eljárást vonhat maga után! 

 A Kollégium területén a Magyarország jogszabályai által illegálisnak minősített termékek 

(tudatmódosításra alkalmas készítmények, teljesítményfokozó szerek stb.) forgalmazása, 

birtoklása rendőrségi eljárás megindítását vonja maga után. Bármely személy fizikális, vagy 

egyéb módon történő bántalmazása, emberi méltóságában való megsértése fegyelmi 

eljárást vonhat maga után. 

 Akik szándékosan, alkoholos befolyásoltság alatt vagy drog hatása alatt kárt okoznak a 

kollégium értékeiben, azok fegyelmi vétséget követnek el, melynek szankcionálására a 

Fegyelmi Bizottság jogosult. Ha a kárt okozó nem kollégista, de az Egyetem hallgatója, 

akkor a kollégium vezetése az ügyet az illetékes kar Fegyelmi Bizottsága elé terjeszti. 

Amennyiben a kár okozója nem egyetemista, akkor a vonatkozó jogszabály szerint jár el. 

 A Kollégiumra vonatkozó szabályzatok az Egyetem honlapján találhatóak meg. 

 

Szolgáltatások 

 

 A kollégiumban található tornaterem, sportudvar és kondicionálóterem. 

 A Kollégium vezetése éves és hónaponkénti bontásban határozza meg munkatervét. A 

hagyományosan megrendezett programokon (kulturális, sport,) a hallgatók 

térítésmentesen vehetnek részt. 

 

Záró rendelkezések 
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 Jelen házirendet a BGE KVIK Lengyel Gyula Kollégium Közgyűlése 2018. 05. 19-én elfogadta 

és véglegesítésre továbbította a BGE Szenátusának. 

 Jelen házirend a véglegesítést követően lép hatályba. 

 A házirend megtalálható az Egyetem honlapján, papíralapú formában a portán és a 

kollégiumi faliújságon kifüggesztve illetve kollégiumi vezetősé irodájában. 

 A kollégiumi jogviszony egyben a házirend betartására is kötelez, melynek megszegése 

fegyelmi eljárást vonhat maga után. 

 A jelen házirendben nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az 

ide vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az Egyetem Szabályzatai (Kollégiumi MSZ, 

Fegyelmi és kártérítési szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat stb.), az Egyetem Szenátusának 

határozatai az irányadók. 
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2.2. számú melléklet  

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégiumának (Budapest) Házirendje81 

 

 

Preambulum 

 

A BGE PSZK Kollégium Kollégiumi Bizottsága az ide vonatkozó jogszabályok és szabályzatok 

figyelembevételével, az alábbi házirendet (a továbbiakban: Házirend) alkotta meg: 

A Házirend azokat a legfontosabb szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek arra hivatottak, 

hogy elősegítsék a kollégium lakóinak zavartalan életét.82  

 

Általános rendelkezések 

 

1. A Házirend hatálya kiterjed a BGE PSZK Kollégiuma (a továbbiakban: Kollégium) minden lakójára, 

aki a Kollégiummal jogviszonyban áll (külföldi hallgatók is, pl.: Stipendium Hungaricum, Erasmus, 

AIESEC), a Kollégium dolgozóira, a Kollégium területén működő vállalkozások munkatársaira, 

valamint minden, a Kollégium területére lépő egyéb személyre (a továbbiakban: vendég). 

2. Az Egyetem Kollégiumi Működési Szabályzata (a továbbiakban KMSZ) és a Hallgatói 

Követelményrendszer(a továbbiakban: HKR)83 határozza meg a kollégiummal kapcsolatos 

legfontosabb információkat. 

 

A kollégiumi be-és kiköltözés rendje 

 

1. A be-és kiköltözés szabályait az évente kiadott Be-és kiköltözési útmutató tartalmazza, melynek 

alapelvei: 

a.) A beköltözés az értesítésben megjelölt időpontban és időtartamban történik. Ettől 

eltérni, csak akkor lehet, ha a kollégista azt a kollégiumvezetőtől írásban kéri, és azt a 

kollégiumvezető jóváhagyja.84 

b.) A kollégiumi jogviszonnyal („Nyilatkozattal és/vagy Bentlakási szerződéssel) rendelkező 

hallgató (a továbbiakban: kollégista) beköltözéskor megkapja a lakószobája kulcsát, a 

szekrénykulcsokat, az egyéni leltárját, melyért anyagilag és erkölcsileg is felelősséget vállal, 

valamint a fényképével ellátott kollégiumi belépő kártyáját, amit a Kollégium által nyújtott 

szolgáltatások igénybevételekor, belépéskor köteles felmutatni. A Kollégium bizonyos 

szolgáltatásait (pl. kondi) nem a belépőkártyával, hanem a külön erre a célra készített kártyával 

veheti igénybe. 

A szobafelszerelési lapon foglaltakért a szoba lakói egyetemlegesen felelnek. A szobafelszerelési 

lapot a szoba utolsó lakójának beköltözésétől számított 3 napon belül kitöltve kötelesek leadni a 

titkárságra85, ezzel elismerve a szoba felszerelési tárgyainak és a szoba állagának épségét, átvett 

állapotát. 

c.) Kiköltözéskor vagy kizárás esetén a kollégistának a kollégiumi irodában tételesen le kell 

adnia a szobakulcsát, a szekrénykulcsokat, belépőjét, valamint egyéni leltárával tételesen el kell 

                                                 
81 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától 
82 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
83 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
84 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
85 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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számolnia. Amennyiben a szekrénykulcs hiányzik vagy sérült a hallgató köteles még kiköltözés 

előtt azt pótolni, e nélkül nem tud leadózni.  

A szobák felszerelési és berendezési tárgyait elvinni tilos! Kiköltözés estén a lakószobákat az 

eredetileg átvett állapotban kell átadni. 

d.) Kiköltözéskor az utolsó kiköltözés alkalmával tapasztalt hibákért, károkért a szoba lakói 

egyetemlegesen felelnek. Viszont a szoba utolsó kiköltözője felel a visszarendezett bútorokért, a 

tisztaságért, az áramtalanításért.  

Nem tekinthető kiköltözöttnek az a kollégista, aki a fent említett adminisztrációs kötelezettségeinek 

nem tett eleget.  

2. A kollégiumba felvett hallgatók szobabeosztását a KOB a kollégium igazgatójával egyetértésben 

készíti el. Az elhelyezési beosztáson csak a kollégiumvezető engedélyével, a bejelentési 

kötelezettség (, kollégiumi ügyintéző) betartását követően szabad változtatni.86  

 

Lakószobák és közös helyiségek 

 

A kollégista a lakószoba állapotáért, bútorzatáért, beleértve az ajtókat, ablakokat, falakat, 

eszközöket, szobatársaival, az emelet közös helyiségeinek (fürdő, WC, mosókonyha, konyha, 

tanuló, emeleti társalgó) állapotáért lakóegység (emelet) minden más lakójával együtt és 

egyetemlegesen felel. 

A kollégiumi szobákban, folyosókon és közösségi helyiségekben olyan csendet kell biztosítani, 

amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi, különös tekintettel 23.00-7.00 között. 

Vizsgaidőszakban és ZH héten a fokozott csendrendelet egész napra szól. A zajjal járó 

(szobai/közterületi) tevékenységek a környék lakóinak nyugalmát sem zavarhatják. 

 

1. Lakószobák használatának szabályai 

 

A lakók a helyiséget a berendezések és a falak rongálása nélkül dekorálhatják, ennek megszegése 

kártérítési felelősséget von maga után. A lakószobák takarítása és a szemetes napi ürítése az ott 

lakók feladata. A takarítást rendszeresen ellenőrzik.  

A Kollégiumban szoba ellenőrzést a kollégiumvezető, kollégiumi ügyintéző87 és a KOB egyik tagja 

tarthat. Ellenőrzéseken minden esetben legalább két személynek kell részt vennie, és egyiküknek a 

KOB - tagjának kell lennie.88  

Az elhanyagolt szoba lakóit figyelmeztetik és a normarendszernek megfelelő büntető pontot 

kapnak (Szoba tisztasága I. fokozat). A figyelmeztetéstől számítva egy nap áll rendelkezésükre a 

takarítás pótlására. Amennyiben a szoba lakóit ismét figyelmeztetni kell, akkor ismét a 

normarendszer által előírt büntető pont kerül kiosztásra (Szoba tisztasága II. fokozat). A második 

figyelmeztetéstől számítva ismét egy nap áll rendelkezésükre, hogy kitakarítsák a szobát, 

amennyiben ez ismét nem történik meg, akkor a szoba fegyelmi vétséget követ el. 

Az Egyetem és a Kollégium alkalmazottai hivatalos ügyben (pl.: takarítás, karbantartás, ellenőrzés) 

a szoba lakói által beköltözéskor tett nyilatkozat (Nyilatkozat) alapján mehetnek be a szobába. 

 

A lakószobákban lévő polcokra 10 kg-nál nagyobb összsúlyt elhelyezni tilos!89 

 

                                                 
86 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
87 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
88 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
89 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
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A lakószobákban az elektromos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi, 

közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően használhatók. 

A kollégisták a szobában lévő tárgyakat beköltözéskor leltár szerint átveszik, azokért anyagilag és 

erkölcsileg is felelősek. A kollégiumból való kiköltözéskor kötelesek a felszerelési tárgyakat a 

kollégiumi ügyintézőnek90 átadni. A szobák felszerelési és berendezési tárgyait elvinni tilos!  

A kollégiumból távozáskor a szobát be kell zárni, ablakot be kell csukni, elektromos eszközöket ki- 

és le kell kapcsolni (kivételt képez a hűtőszekrény). A fentiek elmulasztásából eredő kár a 

kollégistának felróható káresemény.  

A kollégista a behozott elektromos eszközöket köteles feltüntetni a beköltözéskor kiadott szoba 

felszerelési lapon. Tilos behozni a 200 W-nál nagyobb teljesítményű és hőfejlesztő eszközöket (pl.: 

mikrohullámú sütő, spirálos vízforraló, hősugárzó, rezsó). A kollégiumban elhelyezést nyert 

hallgató saját tulajdonú elektromos berendezésének (pl.: személyi számítógép, valamint a kis 

fogyasztású háztartási eszközök kivételével) üzemeltetésére a kollégium vezetőjének előzetes 

engedélye alapján jogosult. A lakószobában az elektromos berendezéseket csak az ezekre 

vonatkozó tűz-, baleset- és érintésvédelmi előírásoknak megfelelően szabad használni. 

A lakószobában egészségre ártalmas és veszélyes anyagokat tárolni, balesetveszélyes 

tevékenységet folytatni szigorúan tilos! 

 

2. A közös helyiségek használatának szabályai 

 

A közös helyiséget használat után rendbe kell tenni. A közösségi helyiségek állapotáért a bentlakók 

közös felelősséggel tartoznak. A követendő elv: mindenki olyan állapotokat hagyjon maga után, 

amilyeneket belépéskor találni szeretne. 

A közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait (asztal, szék, fotel, tv, stb.) szobába és más 

helyiségbe (folyosó, stb.) átvinni tilos! A kollégiumban rendezvények tartása engedély köteles a 

következő helyiségekben: tanuló, földszinti társalgó, tévéző, tűzrakóhely. 

 

a.) Zuhanyzók, WC-k  

 

Ezeknek a helyiségeknek a tisztasága az állandó takarítás mellett sem tartható fenn a használók 

kulturált együttműködése nélkül.  

 

b.) Konyhák 

 

Használat után a villany tűzhelyet és a sütőt ki kell kapcsolni. Tilos az időkapcsoló táblát 

megbontani és azt átállítani. 

Tilos a forró edényeket a konyhapulton, az asztalon tartani. A főzéshez használt eszközöket a 

kollégiumi szobákban vagy a konyhai szekrényben lehet tárolni. A takarítók jogosultak a takarítást 

akadályozó, magukra hagyott eszközöket és edényeket eltávolítani. A Kollégium semmilyen 

felelősséget nem vállal az elzáratlanul és őrizetlenül hagyott konyhai eszközökért.  

 

c.) Mosókonyhák91 

 

A mosógépek csak a használati utasításban és a „Szolgáltatási útmutató”-ban foglaltak szerint 

használhatók. A vasalót és a vasalóállványt csak a meghatározott érintésvédelmi előírások megléte 

esetén lehet használni. 

                                                 
90 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
91 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 



28 
 

 

d.) Tanulószobák 

 

A tanulószobát elsődlegesen tanulás céljából használják a kollégisták. A tanulószobát és az 

asztalokat a napi takarítási időszakra (5.30 – 8.30 között) szabaddá kell tenni, és az eredeti 

állapotába vissza kell állítani. A jelzett időintervallumban a saját felszereléseket nem szabad a 

helyiségben hagyni.  

 

 

e.) Tévézők 

 

E közösségi tér beszélgetésekre, tévézésre kialakított helyiség, melynek tisztaságára (ahogy a 

kollégium egész területén) fokozottan ügyelni kell. 

A tv hangerejét, különösen 22 órát követően úgy kell szabályozni, hogy az másokat ne zavarjon. 

Tévézés közben a helyiség ajtóit zárva kell tartani. 

 

f.) Társalgók 

 

A társalgók a közösségi együttélés szabályai szerint használható közösségi helyiségek. 

 

g.) Konditerem 

 

A konditerem használata bérletváltási kötelezettséggel jár, melynek módjáról, mértékéről a 

„Szolgáltatási útmutató” ad bővebb információt. 

A konditermet mindenki saját felelősségére használhatja. Az ott keletkezett sérülés 

következményeiért az Egyetemet nem terheli felelősség. A konditermet használni a kapacitásnak 

megfelelő létszámmal és a Konditerem használati rendje szerint lehet. 

 

Meghibásodások, anyagi károk 

 

A szobákban és közös helyiségekben használt berendezések és felszerelések meghibásodását a 

portán rendszeresített hibabejelentő füzetbe a kollégista köteles azonnal bejelenteni.  

Az így bejelentett hibákat a kollégium vezetése továbbítja a Gazdasági és Műszaki Osztály felé, 

akik intézkednek a hibák kijavításáról.  

A hibák kijavítását a szakemberek általában 8.00–16.00 között tudják végezni. Ennek érdekében a 

lakószobákba akkor is bemehetnek, ha az ott lakó kollégista nem tartózkodik a szobában. 

A javítás tényét a hibabejelentő füzetbe ellenjegyzik, melyet a szoba lakói bármikor 

ellenőrizhetnek. Amennyiben ellenjegyzett javítás esetében a lakók azt tapasztalják, hogy a 

probléma továbbra is fennáll, azt személyesen, a kollégium titkárságán92 kell jelezni. 

 

Látogatás, vendégfogadás 

 

Látogató 07.30–24.00 között fogadható azzal a feltétellel, hogy az őt fogadó kollégista 

személyesen kíséri fel a lakóövezetbe. A kollégium lakóövezetébe érkező kollégisták belépőjükkel 

igazolják magukat, a látogatók és szállóvendégek a portán fényképes igazolványuk leadását 

követően közlekedhetnek a kollégiumi lakóterekben.93 

                                                 
92 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
93 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
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A látogatót fogadó kollégista erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a vendégéért, akik szintén 

kötelesek betartani a házirendet. A rendbontást okozó vagy a látogatás szabályait és a Házirendet 

be nem tartó látogatót a kollégiumvezető a KOB-bal egyeztetve határozott vagy határozatlan 

időre kitilthatja a kollégium épületéből.94  

Minden kollégista havi 4 alkalommal fogadhat saját szobájában éjszakára95 vendéget, egy vendég 

havi 4 alkalommal aludhat a kollégiumban (ez a mérték a következő havi keret terhére /max. 2 

alkalom/ méltányossággal engedélyezhető a kollégiumvezető által), amennyiben az elhelyezésre 

hallgatói szobában kerül sor (továbbiakban: KOB-szállás). Egy szobában egyszerre csak 3 KOB-

szállásos vendég tartózkodhat. 

A KOB-szállás igénylésének módjára és mértékére a „Szolgáltatási útmutató” ad tájékoztatást. 

Vendégszobában történő elhelyezés iránti kérelmet a titkárságon96 kell jelezni. 

 

Normarendszer 

 

A házirend megszegése a normarendszerrel szankcionálható. Visszatérő esetben súlyos 

vétségként fegyelmi eljárás indítható. 

Normarendszer: 

Esemény Normapont 

1. Szoba tisztasága I. fokozat 2 pont 

2. Szoba tisztasága II. fokozat 3 pont 

3. Engedély nélküli szállásadás 5 pont 

4. Dohányzási szabály megszegése 5 pont 

5. Szeszes ital fogyasztása tiltott helyen 4 pont 

6. Csendrendelet megszegése 3 pont 

7. Vendég időn túli távozása 2 pont 

8. Vendég szabálytalan fogadása (portán nincs bejelentkezve) 3 pont 

9. Rendzavarás 4 pont 

10. 
Adatszolgáltatási bejelentés, jelentési kötelezettség 

elmulasztása 
2 pont 

11. Szolgáltatás szabályainak megszegése 2 pont 

 

Amennyiben a kollégista eléri a 20 pontot, a KOB vagy a kollégiumvezető köteles fegyelmi eljárást 

kezdeményezni.9798 

 

 

 

 

Vegyes rendelkezések 

 

A Kollégium közössége elvárja, hogy a kollégisták a közös helyiségekben, rendezvényeken kulturált 

öltözékben és ápolt külsővel jelenjenek meg.   

                                                 
94 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
95 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
96 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
97 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
98 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
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Akik szándékosan, alkoholos befolyásoltság alatt vagy drog hatása alatt kárt okoznak a Kollégium 

értékeiben, azok fegyelmi vétséget követnek el, melynek szankcionálására a Kari Fegyelmi 

Bizottság jogosult. Ha a kárt okozó nem kollégista, de az Egyetem hallgatója, akkor a kollégium 

vezetése az ügyet az illetékes kar Fegyelmi Bizottsága elé terjeszti. Amennyiben a kár okozója nem 

áll az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban, akkor a vonatkozó jogszabály szerint jár el.  

A kollégium hirdetőtáblájára hirdetések, plakátok a kollégium vezetése által meghatározott 

feltételek alapján helyezhetők el.  

A tűzrendészeti, munkavédelmi, közegészségügyi és az épületüzemeltetési szabályok betartása 

minden kollégistának, látogatónak és vendégnek kötelező. A kollégistának többek között a 

tűzvédelmi gyakorlatokon is részt kell vennie. Amennyiben ezt valamely kollégista megsérti 

fegyelmi eljárás kezdeményezhető ellene.  

A liftet rendeltetésszerűen kell használni!  

Az épület 24.00–06.00 között zárva van. A Kollégium és a Kar épületei közötti átjáró szorgalmi és 

vizsgaidőszakban, hétfőtől-csütörtökig 7.15–20.00 között, valamint pénteken 7.15–18.00 között van 

nyitva.99 

Minden kollégistának a személyi adataiban, tanulmányaiban és az egyéb körülményeiben 

bekövetkezett változást 5 munkanapon belül írásban jelentenie kell a kollégiumi ügyintézőnek.  

A Kollégium területén szigorúan csak a kijelölt helyeken lehet dohányozni! 

A dohányzás mindennemű formája (cigaretta, szivar, szivarka, pipa, vízipipa, stb.) a Kollégium 

egész épületében tilos. 

A Kollégium területén a szobákban, a 2., 3., 4., 5. emeleti közösségi tereken (folyosók, társalgó, tv-

zők, konyhák) 10.00–24.00 engedély nélkül lehet alkoholt fogyasztani. Amennyiben, a higiéniai, a 

nyugodt tanulás és a pihenés feltételeit zavaró problémák lépnek fel, a kollégiumvezető a KOB-bal 

egyetértésben, az alkoholfogyasztást az érintett emeleten, a közösségi tereken engedélyhez 

kötheti.100  

Minden kollégista köteles a saját és mások testi épségét megóvni! Így amennyiben a kollégista a 

saját vagy mások testi épségét sérti, vagy veszélyezteti, ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.  

 

Tilos a kollégiumba állatot behozni, illetve tartani!  

 

A Kollégium vezetése/önkormányzata a tanév során hozott döntéseiről, határozatairól „Hírlevél” 

formájában (digitális és/vagy papír alapú formátumban) tájékoztatja a kollégium lakót. 

 

Szolgáltatások 

 

A kollégium szolgáltatásait és az erre vonatkozó normákat a Kollégium állami vezetése, a kari 

gazdasági osztályvezetővel és a KOB-bal egyeztetve az év eleji beköltözést vagy a módosítást 

megelőző 5 munkanapot megelőzően a „Szolgáltatási útmutató”-ban, az Egyetem honlapján 

közzéteszi.101 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

                                                 
99 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
100 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
101 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
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1. Jelen házirendet a BGE PSZK Kollégium Közgyűlése 2016. május 03-án elfogadta és 

véglegesítésre továbbította az Egyetem Szenátusának.  

2. Jelen házirend a véglegesítést követően lép hatályba. 

3. A házirend megtalálható az Egyetem honlapján, papír alapú formában a portán és a bejáratnál. 

4. A kollégiumi jogviszony egyben a Házirend betartására is kötelez, melynek megszegése 

fegyelmi eljárást vonhat maga után.  

5. A jelen Házirendben nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, az ide 

vonatkozó egyéb jogszabályok, a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az Egyetem 

Szabályzatai (KMSZ, HKRZ, Tűzvédelmi Szabályzat stb.),102 az Egyetem Szenátusának határozatai, 

Rektori és Gazdasági főigazgatói utasítások az irányadók.  

 

                                                 
102 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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2.3. számú melléklet  

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Kollégiumának Házirendje103 

 

 

Preambulum 

 

A BGE-GKZ Kollégiumi Bizottsága a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok figyelembevételével, 

alábbi házirendet (a továbbiakban: Házirend) alkotta meg: 

Az Egyetem Kollégiumi Működési Szabályzata (a továbbiakban KMSZ) és a Hallgatói 

Követelményrendszer(a továbbiakban: HKR)104 határozza meg a kollégiummal kapcsolatos 

legfontosabb információkat. 

A Házirend azokat a legfontosabb szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek arra hivatottak, 

hogy elősegítsék a kollégium lakóinak zavartalan életét105 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A kollégiumnak azon hallgatók lehetnek tagjai, akik a KMSZ-ben és a HKR106-ben rögzített 

feltételeknek megfelelnek, valamint: 

 Betartják a közösségi együttélés szabályait 

 Részt vesznek a közösségi életben 

 A kollégium berendezési tárgyait, eszközeit gondosan kezelik 

 Maradéktalanul betartják a Házirend előírásait 

 

2. A Házirend hatálya kiterjed a BGE GKZ Kollégiuma (a továbbiakban: kollégium) minden lakójára, 

aki a kollégiummal jogviszonyban áll, a kollégium dolgozóira, a kollégium területén működő 

vállalkozások munkatársaira, valamint minden a kollégium területére lépő egyéb személyre (a 

továbbiakban: vendég). 

 

A kollégiumi be-és kiköltözés rendje 

 

1. A be-és kiköltözés szabályait az adott tanévre vonatkozó „Be-és kiköltözési útmutató” 

tartalmazza, melynek alapelvei: 

a.) A beköltözés az értesítésben megjelölt időpontban és időtartamban történik. Ettől 

eltérni, csak akkor lehet, ha a kollégista azt a kollégiumvezetőtől írásban kéri, és azt a 

kollégiumvezető jóváhagyja.107 

b.) A kollégiumi jogviszonnyal (/Lakhatási szerződéssel) rendelkező hallgató (a 

továbbiakban: kollégista) beköltözéskor megkapja az egyéni leltárját, melyért anyagilag és 

erkölcsileg is felelősséget vállal, valamint a fényképével ellátott kollégiumi belépő kártyáját, amit a 

kollégium által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor, belépéskor köteles felmutatni. 

c.) Kiköltözéskor vagy kizárás esetén a kollégistának a kollégiumi ügyintézőnél le kell adnia 

a belépőjét valamint egyéni leltárával tételesen el kell számolnia. Kiköltözés esetén a lakószobákat 

                                                 
103 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától. 
104 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
105 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
106 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
107 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 



33 
 

az eredetileg átvett állapotban kell átadni. Nem tekinthető kiköltözöttnek az a kollégista, aki a fent 

említett adminisztrációs kötelezettségeinek nem tett eleget. 

2. A kollégiumba felvett hallgatók szobabeosztását a KOB a kollégium igazgatójával egyetértésben 

készíti el. Az elhelyezési beosztáson csak a kollégiumvezető engedélyével, a bejelentési 

kötelezettség (kollégiumi előadó) betartását követően szabad/lehet változtatni.108  

 

 

Lakószobák és közös helyiségek 

 

A kollégista a lakószoba állapotáért, bútorzatáért - beleértve az ajtókat, ablakokat, falakat, 

eszközöket - szobatársaival, az emelet közös helyiségeinek (mosókonyha, konyha, tanuló, emeleti 

társalgó) állapotáért a lakóegység (emelet) minden más lakójával együtt és egyetemlegesen felel. 

A kollégiumi szobákban, folyosókon és közösségi helyiségekben olyan csendet kell biztosítani, 

amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi, különös tekintettel 23.00–7.00 között. 

Vizsgaidőszakban és ZH héten a fokozott csendrendelet egész napra szól. 

 

1. Szobák használatának szabályai 

 

A helyiséget a lakók a berendezések és a falak rongálása nélkül dekorálhatják, ennek megszegése 

kártérítési felelősséget von maga után. A lakószobák takarítása és a szemetes napi ürítése az ott 

lakók feladata. A takarítást a feladatra kijelölt személyek rendszeresen ellenőrzik. 

A kollégiumban szoba ellenőrzést a kollégiumvezető, kollégiumi ügyintéző109 és a KOB egyik tagja 

tarthat. Ellenőrzéseken minden esetben legalább két személynek kell részt vennie, és egyiküknek a 

KOB - tagjának kell lennie.110  

Az elhanyagolt szoba lakóit figyelmeztetik és a normarendszernek megfelelő büntető pontot 

kapnak (Szoba tisztasága I.-II. fokozat). A figyelmeztetéstől számítva egy nap áll rendelkezésükre a 

takarítás pótlására.  

Az Egyetem és a kollégium alkalmazottai hivatalos ügyben (pl.: fürdőszobák fertőtlenítése, 

karbantartás, ellenőrzés) a munkaidő alatt a lakószobákba bármikor bemehetnek.111 

 

A lakószobákban lévő polcokra 20 kg-nál nagyobb súlyt elhelyezni tilos! 

 

A lakószobákban az elektromos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi, 

közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően használhatók. 

A kollégisták a szobában lévő tárgyakat beköltözéskor leltár szerint átveszik, azokért anyagilag és 

erkölcsileg is felelősek. A kollégiumból való kiköltözéskor kötelesek a felszerelési tárgyakat a 

kollégiumi ügyintézőnek112 átadni. A szobák felszerelési és berendezési tárgyait elvinni tilos!  

A kollégiumból távozáskor a szobát be kell zárni, ablakot be kell csukni, elektromos eszközöket ki- 

és le kell kapcsolni (kivételt képez a hűtőszekrény). A fentiek elmulasztásából eredő kár a 

kollégistának felróható káresemény.  

A kollégiumban elhelyezést nyert hallgató saját tulajdonú elektromos berendezésének (pl.: 

személyi számítógép, valamint a kis fogyasztású háztartási eszközök kivételével) üzemeltetésére a 

kollégium vezetőjének előzetes engedélye alapján jogosult. A kollégista a behozott elektromos 

eszközöket köteles bejelenteni a beköltözéskor. Tilos behozni a 200 W-nál nagyobb teljesítményű 

                                                 
108 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
109 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
110 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
111 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
112 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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és hőfejlesztő eszközöket (pl.: mikrohullámú sütő, spirálos vízforraló, hősugárzó, rezsó).. A 

lakószobában az elektromos berendezéseket csak az ezekre vonatkozó tűz-, baleset- és 

érintésvédelmi előírásoknak megfelelően szabad használni. 

A lakószobában egészségre ártalmas és veszélyes anyagokat tárolni, balesetveszélyes 

tevékenységet folytatni és bármilyen élő állatot tartani (hal, teknős, egér,stb.) szigorúan tilos! 

 

2. A közös helyiségek használatának szabályai 

 

A közös helyiséget használat után rendbe kell tenni. A közösségi helyiségek állapotáért a bentlakók 

közös felelősséggel tartoznak. A követendő elv: mindenki olyan állapotokat hagyjon maga után, 

amilyeneket belépéskor találni szeretne. 

A közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait (asztal, szék, fotel, tv, stb.) szobába és más 

helyiségbe (folyosó, stb.) átvinni tilos!  

 

a.) Konyhák 

 

Használat után a villany tűzhelyet és a sütőt ki kell kapcsolni. Tilos az időkapcsoló táblát 

megbontani és azt átállítani. 

Tilos a forró edényeket a konyhapulton, az asztalon tartani. A főzéshez használt eszközöket a 

kollégiumi szobákban vagy a konyhai szekrényben lehet tárolni. A takarítók jogosultak a takarítást 

akadályozó, magukra hagyott eszközöket és edényeket eltávolítani. A kollégium semmilyen 

felelősséget nem vállal az elzáratlanul és őrizetlenül hagyott konyhai eszközökért.  

 

b.) Mosógép – vasaló 

 

A mosógépek csak a használati utasításban és a „Szolgáltatási útmutató”-ban foglaltak szerint 

használhatók. A vasalót és a vasalóállványt csak a meghatározott érintésvédelmi előírások megléte 

esetén lehet használni. 

 

c.) TV szobák 

 

E közösségi tér beszélgetésekre, tévézésre kialakított helyiség, melynek tisztaságára (ahogy a 

kollégium egész területén) fokozottan ügyelni kell. 

A tv hangerejét, különösen 22.00 órát követően úgy kell szabályozni, hogy az másokat ne 

zavarjon. Tévézés közben a helyiség ajtóit zárva kell tartani. 

 

d.) Konditerem 

 

A kollégiumban található konditerem használatát elsősorban a testnevelési tanszék szabályozza. 

Az igénybevétel alapelveit a kollégium portáján és a faliújságon elhelyezett tájékoztatók 

tartalmazzák. 

 

 

Meghibásodások, anyagi károk 

 

A szobákban és közös helyiségekben használt berendezések és felszerelések meghibásodását a 

portán rendszeresített hibabejelentő füzetbe a kollégista köteles azonnal bejelenteni.  
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Az így bejelentett hibákat a kollégium vezetése továbbítja a Műszaki Osztály felé, akik intézkednek 

a hibák kijavításáról.  

A hibák kijavítását a szakemberek munkanapokon általában 8.00–16.00 között tudják végezni.  

A javítás tényét a hibabejelentő füzetbe ellenjegyzik, melyet a szoba lakói bármikor 

ellenőrizhetnek. Amennyiben ellenjegyzett javítás esetében a lakók azt tapasztalják, hogy a 

probléma továbbra is fennáll, azt személyesen, a kollégium titkárságán113 kell jelezni. 

 

Látogatás, vendégfogadás 

 

Látogató 08.30–23.00 között fogadható azzal a feltétellel, hogy az őt fogadó kollégista 

személyesen kíséri fel a lakóövezetbe. A látogatók és a kollégistához érkező szállóvendégek a 

portán bemutatott és leadott fényképes igazolványukkal kötelesek igazolni magukat. A 

szállóvendégek, illetve a látogatók az erre a célra rendszeresített „Nyilvántartások” 

formanyomtatványon kötelesek regisztrálni magukat. 

A látogatót fogadó kollégista erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a vendégéért, akik szintén 

kötelesek betartani a Házirendet. A rendbontást okozó vagy a látogatás szabályait és a Házirendet 

be nem tartó látogatót a kollégiumvezető a KOB-bal egyeztetve határozott vagy határozatlan 

időre kitilthatja a kollégium épületéből.114  

Minden kollégista havi 4 alkalommal fogadhat szállóvendéget, - amit 24 órával korábban be kell 

jelentenie a kollégium ügyintézőjének115 - s egy vendég havi 4 alkalommal aludhat a kollégiumban, 

amennyiben az elhelyezésre hallgatói szobában kerül sor. 

Vendégszobában történő elhelyezés iránti kérelmet a kollégiumi ügyintézőnek116 kell jelezni. 

 

Normarendszer 

 

A Házirend megszegése a normarendszerrel szankcionálható. Visszatérő esetben súlyos 

vétségként fegyelmi eljárás indítható. 

 

Normarendszer: 

Esemény Normapont 

1. Szoba tisztasága I. fokozat 2 pont 

2. Szoba tisztasága II. fokozat 3 pont 

3. Engedély nélküli szállásadás 5 pont 

4. Dohányzási szabály megszegése 5 pont 

5. Szeszes ital fogyasztása tiltott helyen 4 pont 

6. Csendrendelet megszegése 3 pont 

7. Vendég időn túli távozása 2 pont 

8. Vendég szabálytalan fogadása (portán nincs bejelentkezve) 3 pont 

9. Rendzavarás 4 pont 

10. 
Adatszolgáltatási bejelentés, jelentési kötelezettség 

elmulasztása 
2 pont 

11. Térítési díj fizetési határidő túllépése 1 pont 

12. Szolgáltatás szabályainak megszegése 2 pont 

                                                 
113 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
114 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
115 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
116 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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Amennyiben a kollégista eléri a 10 pontot, a KOB vagy a kollégiumvezető köteles fegyelmi eljárást 

kezdeményezni.117 

 

Vegyes rendelkezések 

 

A kollégium közössége elvárja, hogy tagjai a közös helyiségekben, rendezvényeken kulturált 

öltözékben és ápolt külsővel jelenjenek meg.   

Akik szándékosan, alkoholos befolyásoltság alatt vagy drog hatása alatt kárt okoznak a kollégium 

értékeiben, azok fegyelmi vétséget követnek el, melynek szankcionálására a Kollégiumi Fegyelmi 

Bizottság jogosult. Ha a kárt okozó nem kollégista, de az Egyetem hallgatója, akkor a kollégium 

vezetése az ügyet az illetékes kar Fegyelmi Bizottsága elé terjeszti. Amennyiben a kár okozója nem 

áll az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban, akkor a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint jár el.  

A kollégium hirdetőtáblájára hirdetések, plakátok a kollégium vezetése által meghatározott 

feltételek alapján helyezhetők el.  

A tűzrendészeti, munkavédelmi, közegészségügyi és az épületüzemeltetési szabályok betartása 

minden kollégistának, látogatónak és vendégnek kötelező és a tűzvédelmi gyakorlatokon is részt 

kell vennie. Amennyiben ezt valamely kollégista megsérti, fegyelmi eljárás kezdeményezhető 

ellene.  

A kollégium épülete 24.00–06.00 között zárva van. 

Minden kollégistának a személyi adataiban, tanulmányaiban és az egyéb körülményeiben 

bekövetkezett változást 5 munkanapon belül írásban jelentenie kell a kollégiumi előadónak.  

A kollégium területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. 

A dohányzás mindennemű formája (cigaretta, szivar, szivarka, pipa, vízipipa, stb.) a kollégium 

épületében tilos. 

Minden kollégista köteles a saját és mások testi épségét megóvni! Így amennyiben a kollégista a 

saját vagy mások testi épségét sérti, vagy veszélyezteti, ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.  

 

A kollégium vezetése/önkormányzata a tanév során hozott döntéseiről, határozatairól „Hírlevél” 

formájában (digitális és/vagy papír alapú formátumban) tájékoztatja a kollégium lakóit. 

 

Záró rendelkezések 

 

1. Jelen Házirendet a BGE GKZ Kollégium Közgyűlése 2013. 05. 15. elfogadta és véglegesítésre 

továbbította az Egyetem Szenátusának.  

2. Jelen Házirend a véglegesítést követően lép hatályba. 

3. A Házirend megtalálható a BGE GKZ honlapján, papír alapú formában a kollégium portáján és 

az épület faliújságjain. 

4. A kollégiumi jogviszony egyben a Házirend betartására is kötelez, melynek megszegése 

fegyelmi eljárást vonhat maga után.  

5. A jelen Házirendben nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az ide 

vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az Egyetem Szabályzatai (KMSZ, HKR, Tűzvédelmi 

Szabályzat stb.)118, az Egyetem Szenátusának határozatai, Rektori és Gazdasági főigazgatói 

utasítások az irányadók.  

 

                                                 
117 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
118 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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2.4. számú melléklet 

  

A Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar Mátyásföldi Kollégiumának Házirendje119 

 

Preambulum 

 

A BGE-KKK Mátyásföldi Kollégiumi Bizottsága (a továbbiakban: KOB) az ide vonatkozó 

jogszabályok és szabályzatok figyelembevételével az alábbi házirendet (a továbbiakban: Házirend) 

alkotta meg: 

A Házirend azokat a legfontosabb szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek arra hivatottak, 

hogy elősegítsék a kollégium lakóinak zavartalan tanulási lehetőségét és nyugodt kollégiumi 

életét.120 

 

Általános rendelkezések 

 

1. Jelen Házirend hatálya kiterjed a BGE KKK Mátyásföldi Kollégiummal kapcsolatos ügyekre, 

illetve a kollégium valamennyi lakójára, dolgozójára, az épületen belül vállalkozás keretében 

végzett tevékenységet végzőkre, valamint látogatóira és vendégeire. 

2. Az Egyetem Kollégiumi Működési Szabályzata (a továbbiakban KMSZ) és a Hallgatói 

Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR)121 határozza meg a kollégiummal kapcsolatos 

legfontosabb egyéb információkat. 

 

A kollégiumi be-és kiköltözés rendje 

 

1. A kollégiumba az adott tanév hivatalos kezdetekor a KOB által kijelölt napok közül választhat a 

hallgató beköltözési időpontot. Ettől az időponttól eltérni csak a kollégium vezetőjének írásbeli 

engedélyével lehet, aki az elhelyezés feltételeit egyezteti a munkatársakkal. Az a kollégiumi 

elhelyezésre jogot szerzett hallgató, aki a választott időpont előtt érkezik beköltözésre, 1180 

Ft/éjszaka vendégfogadási díjért foglalhat helyet a kollégiumban a beköltözés napjáig, de napi 

beköltözése az utolsó helyre kerül. 

2. A szobabeosztást a KOB készíti el, egyetértésben a kollégium vezetőjével. Szobacsere csak a 

kollégiumvezető írásbeli engedélyével hajtható végre az érintett hallgatók meghallgatásával.122 

3. Az elhelyezésre jogosult hallgató a beköltözéskor leadja az előírt egy darab igazolványképet, 

és aláírja a kollégiumi formanyomtatványokat (Személyi felszerelési lap, Lakcímbejelentő lap, 

Elektromos eszközbejelentő lap, Nyilatkozat). Ezek után megkapja a kollégiumvezető 

aláírásával érvényesített kollégiumi belépőt, amelyet lead a portára, és átveszi a számára 

kijelölt szobát. 

4. Amennyiben a hallgatónak a lakcímkártyáján már szerepel a Mátyásföldi Kollégium címe, azt a 

KOB beköltözéskor rögzíti. 

5. A kollégista a beköltözési időponttól számított 72 órán belül köteles az érvényes 

kormányrendelet szerint [146/1993. (X.26) Korm.rendelet] ideiglenes lakcím bejelentkezési 

kötelmeinek eleget tenni. Kitölti a lakcímbejelentő lapot, aláíratja a kollégium ügyintézőjével,123 

                                                 
119 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától. 
120 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
121 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
122 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
123 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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majd a kerületi okmányirodában bejegyezteti a lakcímváltozást, és a lakcímkártya 

fénymásolatát leadja a kollégium valamelyik dolgozójának. 

6. A szobát a lakók leltár szerint átveszik, és a sérüléseket, hiányokat jelentik a kollégiumi 

ügyintézőnek124, aki a személyi felszerelési lapon rögzíti az átvételkor meglévő állapotot. A 

hallgató a szoba átvétele után a felszerelési lap aláírásával hivatalosan is a kollégium lakójának 

számít, és vonatkoznak rá a KMSZ és a Házirend szabályai. 

7. Az utólagosan bejelentett kárt vagy hiányt a lakóknak kell megtéríteni. A szobák felszereléseit 

és berendezési tárgyait elvinni tilos. A jogtalan eltulajdonítás esetén a vétség súlya alapján 

kollégiumi vagy intézményi fegyelmi eljárást kell indítani. 

8. A hallgató köteles elsajátítani a munka-, vagyon-, tűz- és katasztrófavédelmi szabályzatok 

kollégiumi lakóira vonatkozó részét. A beköltözéstől számított két hónapon belül ezért a 

fentiekről továbbképzést kell tartani a kollégiumi Közgyűlés keretében, amin minden 

kollégistának kötelező megjelenni. A távolmaradóknak egy későbbi időpontban megszervezett 

pótoktatáson kell részt venni, mert ennek hiányában nem lehetnek a kollégium lakói. 

9. A lakószobákban a villamos csatlakozókat csak ezekre vonatkozó érintésvédelmi-, 

közbiztonsági- és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően szabad használni. Vasalót és egyéb 

elektromos berendezést csak az erre kijelölt helyiségekben – konyha, mosóhelyiség, – szabad 

használni, a szobákban nem. Hallgatói tulajdonú elektromos és egyéb berendezések 

behozatala bejelentési kötelezettség mellett kollégiumvezetői engedélyhez kötött. 

10. Az a kollégista, aki 8 napnál hosszabb időre eltávozik a kollégiumból, a portán elhelyezett 

füzetbe saját érdekében írja be, hogy hol és meddig tartózkodik, ellenkező esetben 

felelősségvonásra kerül. 

11. Fegyelmi határozattal, vagy egyéb módon kizárt hallgató a kizáró határozat jogerőre 

emelkedését követően 2 munkanapon belül köteles a kollégiumot elhagyni. 

12. Kiköltözés előtt szobaleltárt kell tartani, és ha szükséges kártérítési eljárást kell indítani a 

hallgató ellen a hiányzó tárgyak megtérítésének érdekében. 

13.  A végleges kiköltözés előtt a szobát ki kell takarítani. A hűtőszekrényt tisztán kell átadni, a 

hálózatból kihúzni, és az ajtaját nyitva hagyni. A szoba ajtaját és ablakát be kell zárni, világítást, 

rádiót egyéb elektromos berendezést ki kell kapcsolni, a kulcsot a portán le kell adni. 

 

Lakószobák és közös helyiségek 

 

1. A kollégium vagyonának megóvása minden kollégista és vendég kötelessége. A kollégium 

felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanságból okozott kárt annak elkövetője köteles 

megtéríteni. 

2. A kollégium kapunyitása reggel 06:00 órakor történik, a kapuzárás pedig 23:00 órakor. 

Csendrendelet 23.00–08.00 óráig tart, ez alatt tilos mindennemű hangoskodás. 23.00 és 08.00 

óra között nem üzemeltethető a hangosító rendszer, kivéve az engedélyezett KOB 

rendezvényeket, és az kollégiumvezető által elrendelt közleményeket. 

 

Szobák használatának szabályai 

 

1. A szobákat a hallgatók maguk takarítják. A szobaellenőrzések során, ha a második írásbeli 

figyelmeztetés ellenére is kifogásolható a szoba tisztasága, fegyelmi eljárás indítható, ami a 

kollégiumi jogviszony megszüntetésével járhat. A hallgatók a szobák otthonosabbá tétele 

                                                 
124 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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érdekében tarthatnak virágot. A falra dekorációt csak roncsolás mentes eltávolítási 

lehetőséggel szabad elhelyezni. A lakószobákban lévő polc max. 20 kg súllyal terhelhető.125 

2. A kéthetente kötelező ágyneműcsere a kollégiumi ügyintéző által megjelölt időpontban 

történik. Az ágyneműt – a saját ágyneműt is – a megjelölt időpontban minden lakó köteles 

lecserélni.126 

3. Az internet hálózathoz magángéppel a hallgató saját hálózati kábelével csatlakozhat. A wifi 

router használata tiltott. 

4. A lakószobában az elektromos berendezéseket csak az ezekre vonatkozó érintés- és 

tűzvédelmi előírásoknak megfelelően lehet használni. 

5. A lakószobákban az elektromos fűtéssel működő készüléket üzemeltetni valamint bármilyen 

tüzet okozó tevékenységet folytatni (dohányzás, gyertya, mécses, stb.) szigorúan tilos! A 

szabály megszegője ellen fegyelmi eljárást kell indítani. 

6. A kollégiumban szobaellenőrzést a kollégiumvezető, vagy az általa megbízott személy, a 

kollégiumi ügyintéző és a KOB egyik tagja tarthat. Ellenőrzéseken minden esetben legalább két 

személynek kell részt vennie.127 128 

7. A kollégium hirdetőtábláira külső szervektől, társintézményektől érkező hirdetések, plakátok 

elhelyezését a kollégiumvezető engedélyezheti. Az igazgatói közlemények táblán hirdetést 

csak a kollégiumvezető tehet közzé.129 

8. A kollégiumban működő mosógépek és szárítógépek a hallgatók személyes ruhaneműinek, 

illetve a rendezvényeken használt abroszok és egyéb textíliák mosására és szárítására 

használhatók. Lábbelik mosógépben való mosása tilos. A mosógép csak folyékony 

mosószerrel, valamint öblítővel működtethető.  

9. A hallgató a szobában keletkező szemetet köteles szelektíven gyűjteni és azt a kollégium 

melletti szelektív hulladéktárolóban naponta elhelyezni. (Üveg, fémdoboz, papír, műanyag, 

műanyag palack a mindenkori lehetőségek szerint külön-külön). Egyéb keletkező szemetet a 

szoba ajtaja elé köteles naponta kirakni, amit a takarítók gyűjtenek össze és helyezik el a kijelölt 

gyűjtőhelyen. 

 

A közös helyiségek használatának szabályai 

 

1. A közös helyiséget használat után rendbe kell tenni. A közösségi helyiségek állapotáért a 

bentlakók egyéni felelősséggel tartoznak. A követendő elv: mindenki olyan állapotokat 

hagyjon maga után, amilyeneket belépéskor találni szeretne. 

2. A közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait (asztal, szék, fotel, tv, stb.) szobába és 

más helyiségbe (folyosó, stb.) átvinni tilos!  A szoba berendezési tárgyait is tilos más szobáéval 

elcserélni. 

3.  A kollégiumban rendezvények tartása engedély köteles, amit a kollégiumvezető ad ki.130  

 

a.) Zuhanyzók, WC-k  

 

Ezeknek a helyiségeknek a tisztasága az állandó takarítás mellett sem tartható fenn 

a használók kulturált együttműködése nélkül. 

 

                                                 
125 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
126 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
127 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
128 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
129 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
130 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
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b.) Konyhák 

 

Használat után a villanytűzhelyt és a sütőt ki kell kapcsolni. Tilos az időkapcsoló 

táblát megbontani és azt átállítani. 

Tilos a forró edényeket a konyhapulton, az asztalon tartani. A főzéshez használt 

eszközöket a kollégiumi szobákban, vagy a konyhai szekrényben lehet tárolni. A 

takarítók jogosultak a takarítást akadályozó, magukra hagyott eszközöket és 

mosatlan edényeket a tulajdonosuk figyelmeztetése után eltávolítani. A kollégium 

semmilyen felelősséget nem vállal az elzáratlanul és őrizetlenül hagyott konyhai 

eszközökért. 

 

c.) Mosógép – vasaló 

 

A mosógépek csak a használati utasításban foglaltak szerint használhatók. A vasalót 

és a vasalóállványt csak a meghatározott érintésvédelmi előírások megléte esetén 

lehet használni. Mosni csak előjegyzés útján lehet, amelyet a portán lévő előjegyzési 

naplóba kell beírni. 

 

d.) Tanulószobák 

 

A tanulószobát elsődlegesen tanulás céljából használják a kollégium hallgatói. 

 

f.) Társalgók 

A társalgók a közösségi együttélés szabályai szerint használható közösségi 

helyiségek. 

 

Meghibásodások, anyagi károk 

 

1. A kollégium felszerelésében szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt annak elkövetője 

köteles megtéríteni. 

2. A lakók a szobákban és a közös helyiségekben használt berendezések és felszerelések 

meghibásodását azonnal kötelesek a portán rendszeresített hibafüzetbe bejegyezni. 

Amennyiben a hibás eszköz használata során fennáll a baleset veszélye, a hibás eszköz 

használatát mellőzni kell. 

3. Az így bejelentett hibákat a kollégium vezetése továbbítja a Műszaki Osztály felé, akik 

intézkednek a hibák kijavításáról. 

 

Látogatás, vendégfogadás 

 

A szabad férőhely hasznosításának folyamata. 

1. Egyéni megrendelés online, vagy írásban, csoportos megrendelés esetén írásban lehetséges. 

2. A szállást igénylő személyeknek az őket igazoló iratot – személyi vagy diákigazolványt – a 

portán be kell mutatni. A vendég a távozása napján 09.00 óráig köteles elhagyni a kollégium 

épületét.131 

3. A gazdasági igazgatósággal egyeztetett havidíjat a szállás elfoglalása előtt kell megfizetni 

                                                 
131 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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4. A hallgatók egyénileg igényelt nyári kollégiumi ellátása. 

– A szállást igénylő személyeknek az őket igazoló iratot – személyi vagy 

diákigazolványt – a portán be kell mutatni. A vendég a távozása napján 09.00 óráig 

köteles elhagyni a kollégium épületét.132 

– A meghirdetett és regisztrált, valamint az ad hoc igényelt ellátást az előzetesen 

kitöltött szobafoglalási engedélyek alapján lehet igénybe venni. 

– Ha nincs előzetesen kitöltött szobakiadási engedély, akkor az érkező hallgató tölti ki 

a sorszámmal ellátott üres nyomtatványt. 

– A gazdasági igazgatósággal egyeztetett havidíjat a szállás elfoglalása előtt kell 

megfizetni. 

5. A hallgatói szervezetek által igényelt nyári kollégiumi ellátás esetén szállás megrendelést 

írásban kell leadni a hallgató, a szállásigény időpontja, időtartama és az igényelt szoba 

kategóriájának megjelölésével (egyágyas, apartman, stb.) a kollégium vezetőjének.  

6.  A vendégnek a szállásigényt a „SZOBAKIADÁSI ENGEDÉLY” tartalma szerint lehetőség szerint 

online vagy a portán kell benyújtani. 

 

 

Házirend vendégfogadási melléklet 

 

1. Látogatók reggel 8 óra után fogadhatók. A kollégium lakóit látogató személyek kötelesek 

igazoló iratot – személyi vagy diákigazolványt – a portán bemutatni. A látogatót fogadó 

hallgató erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a vendégéért, és köteles gondoskodni arról, 

hogy vendége a kollégium épületét 23 óráig elhagyja.133 

2. A kollégium lakói lehetőséget kapnak arra, hogy indokolt esetben a részükre biztosított 

szobában szobatársuk távollétében engedéllyel vendéget fogadhassanak éjszakára is. A 

vendégfogadási lehetőség elsősorban a látogató szülők, illetve rokonok szállásgondjainak 

megoldását szolgálja. A vendégfogadást előzetesen online, vagy írásban kell bejelenteni, 

amelynek díja a vendégfogadási engedélyen szereplő összeg.  Ez a portaszolgálatnál 

készpénzben, nyugta ellenében, előzetesen fizetendő. 

3. A vendég a szállásigény teljesítését követően reggel 09.00 óráig köteles elhagyni a 

kollégiumot. 

4. A vendégfogadással kapcsolatos szállásigényt a „VENDÉGFOGADÁSI ENGEDÉLY” tartalma 

szerint lehetőség szerint online vagy a portán kell benyújtani. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

1. A Házirendet minden lakó, vendég, és látogató részére jól látható helyen kell kifüggeszteni. 

A Házirend nem ismerete nem mentesít a megszegésből fakadó következmények alól.  

2. A Házirendet a KOB korszerűsítette, és a kollégiumi Közgyűlés fogadta el. Betartása 

minden kollégista, vendég és látogató kötelessége. 

3. Minden egyéb esetben a Kollégium Működési Szabályzat a mérvadó, melynek hatálya 

kiterjed a kollégiumi ügyekre, valamint a kollégium valamennyi magyar és külföldi lakójára. 

4. A kollégiumnak azon hallgatók lehetnek tagjai, akik a Kollégiumi Működési Szabályzatban 

rögzített feltételeknek megfelelnek, valamint 

a. betartják a közösségi együttélés szabályait, 

b. részt vesznek a közösségi életben, 

                                                 
132 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
133 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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c. a kollégium berendezési tárgyait, eszközeit gondosan kezelik, 

d. betartják a Házirend előírásait. 

5. A hallgatónak be kell tartania azokat az általános etikai normákat, amelyek arra hivatottak, 

hogy elősegítsék a kollégium lakóinak zavartalan életét, elsősorban a nyugodt 

körülmények közötti tanulást, a vizsgákra való felkészülést és a pihenést. 

6. A kollégium lakói a személyi adataikban és egyéb körülményeikben bekövetkezett 

változásokat 3 munkanapon belül kötelesek bejelenteni a kollégiumi ügyvivő szakértőnek. 

7. A kollégiumi számítógépes miniközpontot csak kollégisták használhatják. A kollégium lakói 

a számítógépeket alanyi jogon, ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe. A hallgató teljes 

körű erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az esetleges – nem rendeltetésszerű 

használat miatt bekövetkezett – meghibásodások miatt. 

8. A dohányzás a kollégium egész területén, így az erkélyeken is tilos! Dohányozni csak az 

épületen kívül, attól 5 méter távolságra lehet. 

9. Bentlakási joggal nem rendelkező személyek elhelyezése tilos! Az engedély nélküli 

elhelyezést nyújtó lakó ellen a normarendszer szerint kell eljárni. 

10. A közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait a lakószobákba bevinni tilos (asztal, 

szék, fotel, TV, rádió, mikró sütő, stb.) 

11. A szobák berendezési tárgyait az erkélyen tárolni tilos! 

12. Az egészségügyi hatóságok kollégiumokra érvényes rendeletei (18/98/VII:03 NM sz.) 

kötelezően előírják, hogy a kollégium lakói az észlelt fertőző betegségeket kötelesek 

haladéktalanul jelenteni a kollégium ügyintézőjének,134 aki a hallgatót vagy orvoshoz küldi 

vagy orvost hív a hallgatóhoz, és az orvos rendelkezései szerint jár el. 

13. A kollégium lakói kötelesek a kollégiumvezető, a műszaki szolgáltató munkatárs és a 

kollégiumi ügyvivő szakértő és a KOB illetve a szolgálatban lévő portaszolgálatosok - 

Házirend betartásával kapcsolatos - utasításait maradéktalanul végrehajtani. Az utasítás 

végrehajtását megtagadók ellen fegyelmi eljárást kezdeményezünk.135 

14. A kollégiumban drog fogyasztása és terjesztése tilos. A fogyasztásnak és terjesztésnek a 

kollégiumból való kizárás a következménye. Alkohol az engedélyezett rendezvényeken 

fogyasztható. 

15. A mindenkori kollégiumi díj befizetése átutalással vagy csekken való befizetéssel történik.  

A késedelmi díj összegét a HKR136 tartalmazza.  

16. A Házirend megsértése a normarendszer szerint szankcionálható, valamint a hallgató a 

kollégiumra vonatkozó szabályok megsértése miatt szóbeli és írásbeli figyelmeztetést 

kaphat fegyelmi eljárás megindítása nélkül. Két összegyűjtött írásbeli figyelmeztetés esetén 

a hallgató ellen fegyelmi eljárás indul. A hallgató az írásbeli figyelmeztetések és a kiszabott 

fegyelmi büntetések miatt a HKR-ben137foglalt büntető pontokat kapja. 

 

 

 

 

                                                 
134 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
135 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
136 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
137 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
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Normarendszer:  

 Esemény Normapont 

   

1. 
 
Engedély nélküli szállásadás 10 pont 

   

2. 
 
Csendrendelet megszegése (hatósági feljelentés esetén) 5 pont 

   

3. 

 
Vendég szabálytalan fogadása (portán nincs 
bejelentkezve) 5 pont 

   

4. 

   
Adatszolgáltatási bejelentés elmulasztása (fénykép, 
lakcímkártya, beköltözési iratok) 10 pont 

   

5. 
 
Szándékos rongálás, egyéb erőszakos esetek 10 pont 

   

6. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés elmulasztása 5 pont 

   

 
Amint a kollégista eléri a 20 pontot, ellene fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. 

 

Portaszolgálat pénzkezelésével kapcsolatos szabályok 

 

1. A befizetett készpénzt a 24 órás portaszolgálat átadja egymásnak a pénztárgép napi zárás 

összesítője szerinti összeggel, és ellenőrzik a kazettákban elhelyezett pénzösszeget is. A 

műszaki szolgáltató napi feladata a szobakiadási- és vendégfogadási engedélyek, valamint 

a készpénzforgalom szabályszerű átadás-átvételkori vezetésének ellenőrzése. 

2. A portaszolgálat pénztárbizonylatainak összevetését a kollégiumvezető által megbízott 

személy havi rendszerességgel köteles ellenőrizni.138 

3. A pénzügyi osztály kijelölt munkatársa rendszeresen, illetve szúrópróba-szerűen ellenőrzi a 

vendégfogadás dokumentumait és az elszámolást. 

4. Az átutalással fizető vendég szállásdíj-fizetési kötelezettségéről a kollégium kijelölt 

dolgozója számlaindítványt készít, melyet a pénzügyi-számviteli osztályra továbbít a 

számla kiállításának céljából.139 

5. A pénz-befizetéseket a portán elhelyezett pénztárgép segítségével kell regisztrálni. 

6. A napi forgalom bonyolításához szükséges pénz tárolása a portán elhelyezett kazettában, 

a napi forgalom bonyolításához nem szükséges pénzösszeg pedig elkülönülten rögzített 

lemezkazettában történik. 

7. A portaszolgálat időszakos pénztárnaplót vezet, melybe a pénztárgép által készített napi 

zárás összesítőinek adatait vezeti be, és a zárás összesítőt a pénztárnapló eredeti 

példányához csatolja. 

8. A portaszolgálat a kollégiumvezetővel és az intézeti pénztárossal történt egyeztetés után, 

lehetőleg minden hónap első és tizenötödik napján a Pénz és Értékkezelési Szabályzatban 

                                                 
138 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
139 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
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foglaltak szerint az összes bevételt köteles átadni a BGE/KKK pénztárosának. Az átadás-

átvételt az időszakos pénztárnaplóban és a kiadási bizonylaton aláírásokkal kell hitelesíteni. 

A pénztárosnak történő pénzátadáskor időszakos zárás összesítőt kell a pénztárgéppel 

készíttetni, amit szintén az időszakos pénztárnapló eredeti példányához kell csatolni.140 

9. A portáról a készpénzt a műszaki szolgáltató, vagy más megbízott személy viszi a BGE/KKK 

pénztárába. Az átvett pénz postai csekken történő feladásáról a BGE/KKK pénztárosa 

gondoskodik. Postai csekket a portaszolgálat kitöltve bocsátja a pénztár rendelkezésére. A 

postai befizetést igazoló postai feladóvevény másolatát az időszakos pénztárnapló 

tőpéldányához kell csatolni, amit az intézet pénztárosa ad át postai feladást követően a 

portaszolgálatnak. 

10. A postai pénzfeladás pénzcsomagolási- és címletjegyzék készítési teendőit a portaszolgálat 

látja el. 

 

Szolgáltatások 

 

1. A kollégiumi alapszolgáltatások jogszabály szerint. 

2. Kollégiumi többletszolgáltatások: 141 

 

a. 125 l-es mélyhűtős hűtő minden szobában 

b. Szárítógép használat (2 db) 

c. Mosogatógép használat minden konyhában (5db) 

d. Mikrohullámú sütő minden konyhában (5db) 

e. Szemétgyűjtés a takarító személyzettel szobánként, szemeteszsák biztosításával, 

amelybe a szelektíven gyűjtött hulladék nem tartozik bele. 

f. Vagyonvédelmi szolgáltatás rögzített felvételű külső- és belső videokamera 

rendszerrel 

 

 

Záró rendelkezések 

 

1. Jelen Házirendet a BGE KKK Mátyásföldi Kollégium Közgyűlése 2016.03.09-én elfogadta és 

véglegesítésre továbbította az Egyetem Szenátusának.  

2. Jelen Házirend a véglegesítést követően lép hatályba. 

3. A Házirend megtalálható az Egyetem honlapján, papír alapú formában a portán és a 

bejáratnál. 

4. A kollégiumi jogviszony egyben a Házirend betartására is kötelez, melynek megszegése 

fegyelmi eljárást von maga után. 

5. A jelen Házirendben nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a Felsőoktatási 

törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, az ide vonatkozó rendeletek, valamint az 

Egyetem Szabályzatai (KMSZ, HKR142, Tűzvédelmi Szabályzat stb.), az Egyetem 

Szenátusának határozatai, Rektori- és Gazdasági főigazgatói utasítások az irányadók. 

                                                 
140 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
141 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
142 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 


