
 
 

 

A legfontosabbak: 
 

Figyelem! 

Szilveszterkor is a Házirend az irányadó szabály! 

Akinek a vendége december 31-én 00.15 - 07.30 között a Kollégiumban 

tartózkodik (vagy késve hagyja el a kollégiumot) szállásdíjat köteles fizetni. 

 

Felhívjuk a Szilveszterkor bent tartózkodók figyelmét, hogy közterületen ekkor 

sem lehet alkoholt fogyasztani! (kivétel 24.00 - 24.15 között) Kérjük, ekkor is 

ügyeljenek, hogy ne öntözzék szét a pezsgőt, vagy töröljék fel maguk után! 

 

Fontos! 

Szilveszter napján a kollégisták esetében fordítottan működik a "közlekedési" 

előírás. Kifelé menet kell leadni a kollégiumi igazolványokat, belépéskor pedig 

fel kell venni. 

Az épületben a járőröknek, kérésükre, mindenkinek kötelessége igazolnia magát 

kollégiumi belépőjével! 

Kérjük, vigyázzanak környezetünkre! 

 
3.  Szilveszter 

 
A Kollégium vezetése a Szilveszteri kollégiumba tartózkodást a tavalyihoz hasonlóan, szabályozni 
kívánja. Természetesen a jelzett időpontban joga van a kollégistáknak az épületben tartózkodnia, ám 
vagyonvédelmi szempontból, ezt jeleznie kell a Portán 2016. december 30-áig. 
A kollégium vezetése lehetőséget biztosít arra, hogy a kollégium lakói és a külsős vendégek együtt 
ünnepeljék az újévet az alábbi feltételek mellett: 
Bulit csak bejelentett és engedélyezett esetben lehet az épületben szervezni. (A szobákban tartandó, 
kisebb társaságok buliját is jelezni kell!!!) 
- „Nagyobb” létszámú rendezvényre igényelhető helységek: 2-5. emeleti tanuló helyiségek és a fszt-i 
társalgó. 



- Az itt tartózkodó személyek adatlapot kötelesek kitölteni (külsősök egész éjszaka maradhatnak KOB-
os szállásdíjat fizetve). 
- Az kibérelt helyen a rongálások és károkozások elkerüléséért az adott társaság bulijának szervezője 
felel. 
- Az igénylést írásban kell beadni, a teremigénylési nyomtatványon legkésőbb 29-én 17.00 óráig a 
portán! 
 
Tanulószoba: 
 Bérleti díj:  3000,-  Ft 
 Kauciós díj:    6.000,- Ft (Ennek összegéből kerül levonásra mindenféle rongálás és károkozás. 
Amennyiben a kár nagyobb, azt a buli szervezője köteles megfizetni.) 
 
Fszt-i társalgó: 
 Bérleti díj:  8000,-  Ft 
 Kauciós díj:     10.000,- Ft 
 
A szervezett bulik 03.00 óráig tarthatnak! 
 
- A Kollégium épületében a jelzett napon + biztonsági őr teljesít szolgálatot, s szükség esetén 
intézkedik. 
- A  kibérelt helyiség (szükség esetén a WC-k!) takarítása a bérlő feladata! 

 

 

Kívánunk jó, de kulturált hangulatot minden itt tartózkodónak! 

 

A Kollégium vezetése nevében: 
                                                

 

Bálint Imre sk. 


