
 
 

A BGE PSZK Kollégiumának nyári időszakra vonatkozó együttélési normái 
 
 

 

A kollégiumi házirend azokat a legfontosabb szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek arra hivatottak, hogy a nyári időszakban elősegítsék a kollégium 

lakóinak zavartalan életét.  

 

Általános szabályok 

 

Bentlakási jogviszonnyal az a hallgató rendelkezik, aki a nyári időszakra érvényes „BELÉPŐKÁRTYÁ”-val rendelkezik, s a havi/napi szállásdíjat befizette. A 

belépőt a kollégiumba való belépéskor felszólítás nélkül fel kell mutatni! 

A Kollégium lakóövezetében (a nyári szállásra kijelölt területen) az alkalmazottakon kívül csak nyári szállóvendégként vagy vendégként lehet tartózkodni. 

 

A Kollégium épületében szigorúan tilos a dohányzás, azt csak a kijelölt helyen (szalonnasütő helyen is, amíg tisztán tartják!) lehet. Ennek megszegése a 

bentlakási jogviszony felmondásával jár. 

A „Kijelölt dohányzóhely”-en 22.00–07.00 között csak a lakók nyugalmának megzavarása nélkül lehet beszélgetni! 

 

Látogató 09.00 – 23.00 között fogadható, azzal a feltétellel, hogy a vendégfogadó személyesen kíséri fel vendégét a lakóövezetbe. A kollégium lakóit látogató 

személyek kötelesek fényképes igazoló iratot - személyi vagy diákigazolványt, jogosítvány, útlevél - a portán leadni. A látogatót fogadó hallgató erkölcsi és 

anyagi felelősséggel tartozik vendégéért, és köteles gondoskodni arról, hogy vendége a kollégium épületét 23.00 óráig elhagyja. Akinek vendége később hagyja 

el az épületet, vagy engedély nélkül szállásolják el, a vendéglátó is bentlakási szerződésszegést követ el. 

23.00 órakor az épületet és a kaput a portás bezárja, s csak csengetéssel lehet jelezni a be- ill. kilépési szándékot.  

 

Éjszakára vendéget csak a kijelölt „Nyári vendégszobák”-ban (5 szoba kapacitás naponta) van lehetőség elszállásolni. Ennek igénylését és díját a portán kell 

rendezni! Díja: diák: 3.068,- Ft/éj/fő   Egyéb: 3.068,- Ft/éj/fő + 450,- Ft/éj/éj/fő (IFA) 

 

Kollégiumi szobákban, folyosókon és közösségi helyiségekben egész nap olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt pihenést lehetővé teszi a különböző 

munkarend szerint dolgozó hallgatók érdekében. 

 

A szobarend előírásai 

 

A Kollégiumból való távozás után a szobát rendbe kell tenni, világítást, rádiót egyéb elektromos berendezést ki kell kapcsolni, az ajtót és ablakot be kell zárni. 

 

A szobákat a hallgatók maguk takarítják.  

 

Az elhelyezési beosztáson csak a kollégiumvezető engedélyével szabad változtatni. 

 

A lakószobákban az elektromos csatlakozókat csak ezekre vonatkozó érintésvédelmi, közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően szabad használni. 

Vasalót, kávéfőzőt és egyéb elektromos berendezést csak az arra kijelölt helyiségekben - konyha, mosó-vasaló - szabad használni, a szobákban nem. A személyi 

számítógéphasználat és a kisfogyasztású elektromos eszközök használata teljes körűen engedélyezett. A nagyfogyasztású eszközök használata (pl: mikrohullámú 

sütő, kenyérpirító, szendvicssütő stb.) az elektromos hálózat jelenlegi kapacitási és érintésvédelmi állapotát tekintve tilos, ettől eltérni csak a kollégiumvezető 

engedélyével lehet. 

 

A kollégium vagyonának megóvása minden nyári szállóvendég és vendég kötelessége. A kollégium felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanságból okozott 

kárt annak elkövetője a jogszabályok alkalmazását figyelembe véve köteles megtéríteni. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

A kollégium közössége elvárja, hogy tagjai a közös helyiségekben, rendezvényeken kulturált öltözékben és ápolt külsővel jelenjenek meg! 

 

A Kollégium tulajdonát képező mosógépet, vasalóállványt, hűtőszekrényt használni csak a meghatározott előírásoknak megfelelően, az arra kijelölt 

helyiségekben lehet. A közös helyiségeket használat után rendbe kell tenni. A Kollégium alapszolgáltatásait az elhelyezés szintjén (II., IV. és V. emelet) „A” 

szárny: fürdő, WC, konyha, tévéző „B” szárny-mosókonyha, III. emelet teljes - lehet csak igénybe venni! Ennek megsértése szintén szerződésszegést jelent. 

 

A szobákban és a közös helyiségekben használt berendezések és felszerelések meghibásodását a portán rendszeresített füzetbe a kollégista köteles azonnal 

bejegyezni. 

 

A tűzrendészeti, munkavédelmi és közegészségügyi szabályok, az épületüzemeltetési előírások betartása minden kollégistának, látogatónak és vendégnek 

kötelező! Ezek megszegése az elhelyezés felmondásával jár. 

 

A Kollégium szalonnasütőt csak bentlakó vendég kérheti a szükséges dokumentumok/engedély (tűzgyújtási és területhasználati engedély) megléte esetén, s azt 

max. 22.00 óráig használhatják. Eszközök (bogrács, állvány) a gondnokságon kérhetők, a tűzifát a portán lehet kérni a meghatározott térítési díjért (II. rekreációs 

csomag). 

 

A kollégium által nyújtott szabadidős szolgáltatásokról, s azok rendjéről a „Szolgáltatási útmutató” ad majd tájékoztatást. 

 

A kollégium területén szeszes ital fogyasztása a szállásra kijelölt szinteken/szárnyakon (II–V. emelet „A” szárny) található közösségi terekben (konyha, tévéző) 

hétköznap 17.00–01.00 között, hétvégén 11.00–01.00 között és a lakószobákban bármikor lehet. Mindez természetesen a kollégiumban lakók, dolgozók 

nyugalmát nem zavarhatja! 

 

A közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait - pl. asztal, szék, fotel – tilos a szobákba bevinni! 

 

A szabályzat 2018. július 1-jétől hatályos a visszavonásig. 

 

 

 

 

                      Bálint Imre sk. 

                  kollégiumvezető 


