Házirend Kiegészítés
(a kollégium eszközeinek, termeinek használatára vonatkozó és egyéb kiegészítő szabályok)
I. Pingpong-terem
1. Ügyeljünk a terem rendjére, tisztaságára. Ne vigyünk be ételt és italt a terembe.
2. Csak annyian tartózkodjanak a szobában, amennyien kényelmesen elférnek a játszók zavarása nélkül.
3. Ügyeljünk a csocsó épségére, bármilyen kár keletkezik, azonnal jelentsük a megbízott felelősnek. Ennek
elmulasztása esetén a kollégiumvezető bezárhatja a termet időlegesen.
4. Mindig kerüljük a túl hangos játékot, este 8 óra után, pedig kizárólag csukott ablak mellett játszunk a rendház
nyugalma érdekében.

II. Ebédlő-társalgó, konyha
1. Az ebédlő-társalgó és a konyha az étkezés, együttlét helye.
2. A konyha használatára a házirendben foglaltak érvényesek (tisztaság, mosogatás, élelmiszer-tárolás). Különösen
ügyeljünk arra, hogy romlott élelmiszereket ne hagyjunk a hűtőben, és minden csomagolva tároljunk.
3. A konyha tisztaságáért és rendjéért a kollégisták felelnek. Ezt a kollégium-vezető által megbízott személy
ellenőrzi, és ha problémák merülnek fel, akkor a KT-vel együttműködve intézkedik.
4. A tűzhely gondos takarítása kiemelkedő feladat anyagának érzékenysége miatt. Mivel a főzéshez igen fontos
készülékről van szó, a nagyobb károkozás megelőzésére és figyelmeztetésül a kollégiumvezető drasztikus
intézkedéseket is bevezethet, ha ennek tisztítása hosszabb ideig nem működik megfelelően: például a tűzhely
használatának rövidebb-hosszabb időre történő felfüggesztése.
5. A kollégium közös étkezési felszereléseire köteles mindenki gondosan ügyelni, ha kár keletkezik ezekben,
azonnal jelenteni a KT-képviselőnek. A kár okozójának meg kell térítenie a kárt.
6. A konyhai felszerelések, közös edények, evőeszközök, tányérok stb. leltárba vannak szedve. A leltárra
vonatkozó rendelkezések érvényesek rájuk.
7. A hűtőben csak becsomagolt vagy dobozban lévő ételt szabad tárolni. A romlott, penészes élelmiszert a
kollégista köteles haladéktalanul eltávolítani a jégszekrényből vagy a szekrényből. Az ilyen élelmiszert bárki
más azonnal kidobhatja, a kollégium-vezetőnek kötelessége időnként ellenőrizni a tárolók tartalmát és
figyelmeztetni a tulajdonost ill. eltávolítani a romlott ételt.
8. A konyhában a „közös dobozban” hagyott élelmiszer közös, elfogyasztható ételnek tekinthető.
9. Mindenki kizárólag a saját élelmiszerét fogyassza, hacsak a másik hallgató kifejezetten meg nem kínálta az
övéből. Feltételezett megkínálás nincs!!! Eltulajdonításnak számít a pulton lévő vagy asztalon hagyott, de nem
rendezett és becsomagolt (tehát csak időlegesen ott hagyott) élelmiszer önkényes fogyasztása is.
10. Ha valaki valóban tévedésből, a másik ételéből evett, amint erre rájön, azonnal jelezze az érdekeltnek és a
kollégium-vezetőnek.
11. Aki a másik ételét eltulajdonítja, az ellen a kollégiumvezető automatikusan fegyelmi eljárást indít. A fegyelmi
büntetés – hacsak nincsenek a fegyelmi eljárás során megállapított enyhítő körülmények – a kollégiumból való
kizárás legyen.
12. Mindig letakarva, és indokoltan hagyjunk kint ételt.
13. Ha a hűtőben akar valaki mindenki számára fogyasztható ételt tárolni, akkor becsomagolva, a csomagra
nagybetűvel ráírva: KÖZÖS tegye be a jégszekrénybe az élelmiszert, és a hűtő ajtajára tegyen egy cetlit jelezve
milyen fajta étel és hol található közös fogyasztásra a hűtőben.
14. Az ebédlő-társalgót az étkezésen kívül lehet közös játékra, beszélgetésre is használni.
15. Az ebédlő-társalgó és a konyha ablakait mindig csukjuk be (bukóra se hagyjuk!), amikor eltávozunk, és üresen
marad! Ez a kollégium biztonsága miatt elengedhetetlen szabály.
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III. Kápolna
1. A kápolna az imádság és elcsendesedés helye.
2. A kápolna mindig nyitva van, és ha nem használjuk valamilyen közös programra, akkor szabadon látogatható
egyénileg és csoportosan is.
3. A kápolna nem tanuló és nem beszélgető szoba. Őrizzük meg imádságos jellegét, ne használjuk másra! A
beszélgetésbe természetesen nem értendő bele a lelki beszélgetés, gyónás, de ha valaki épp csendben imádkozik,
akkor az ezeknél is előbbre való.
4. A kápolnában lehet zenélni, előzetes egyeztetés alapján, de a játékot abba kell hagyni, ha valaki csendes
imádságra jön be.
5. A kápolnából széket vagy más berendezési tárgyat kivinni, bevinni a KT-képviselők engedélye nélkül nem lehet.
Az ő kötelességük, hogy jelentsék a változtatást és okát utólag a kollégiumvezetőnek.

IV. Tanulószobák
1. A kollégiumi tanulószobák a csendes tanulás terei.
2. Senki ne zavarja a másik tanulását!
3. Ügyeljünk a termek tisztaságára és rendjére. Ne hagyjuk ott a tanulnivalónkat, ha hosszabb időre visszatérünk a
szobánkba!
4. A tanulószobákat átrendezni csak a KT-képviselők előzetes engedélyével lehet, aki a változtatást jelenti utólag a
kollégium-vezetőnek.

V.Beszélgetőszoba
1. A fogadószoba mind a kollégium, mind a tartományfőnökség számára elsősorban a vendégek fogadására és a
személyes beszélgetésekre kialakított helység.
2. A terem a rendházból átjövő rendtársakkal való (lelki) beszélgetés helye is. A rendházi szobákba – a rendi
rendelkezéseket is figyelembe véve – ne menjünk!
3. A szoba tisztaságára ügyeljünk, oda ételt ne vigyünk be. Itallal megkínálhatjuk vendégeinket ott, de étkezésre
hívjuk meg őket az ebédlőbe.

VII. Díszterem
1. Egyénileg vagy kisebb csoportban a kollégisták – kivételesen és indokolt esetben – a kollégiumvezető előzetes
engedélyével mehetnek csak a díszterembe.

VIII. A szőnyegpadlós termek
1. A szőnyegpadlós termek tisztaságára különösen ügyeljünk. Oda lehetőleg ne lépjünk be utcai cipőben.
2. Ha összesároztuk a szőnyegpadlót, takarítsuk fel!

X. Biciklitároló
1.

A kollégium-vezető engedélyével a kukatárolóban kerékpárt is tárolhatunk.
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XII. A rendház helyiségeinek használata
1. A rendház és a tartományfőnökség külön intézménynek számítanak. Indokolt esetben a rendházba kívülről, a
Bécsi út 175-ös kapun becsöngetve menjünk át. A tartományfőnökségen átjárni tilos, a templomon keresztül a
rendházba átmenni, pedig csak a kollégium-vezető vagy a rendházigazgató engedélyével lehet, kivételes, sürgős
esetben.
2. A templomba és a sekrestyébe át lehet menni az átjáró ajtón keresztül, de nem a szertartások alatt.
3. A rendház oratóriumához tartozó sportpályákat a kollégium hallgatói – a rendház által megjelölt időben –
szabadon, előzetes engedély nélkül használhatják. Az ott történtekért kizárólag a pályákat használók felelősek. A
kollégisták meghívhatják barátaikat játszani, de az ő viselkedésükért is felelnek. Idegeneket nem engedhetnek be
játékuk alatt a pályára.
4. A rendház oratóriumához tartozó egyéb zárt tereket, termeket a kollégisták a rendház által megadott időben és
módon szintén használhatják, de kulcsot kell kérniük ezekhez valamelyik ottani rendtárstól. A történtekért ez
esetben is egyedül a jelen lévő kollégisták felelnek.

XIII. Takarítás
1. A kollégiumban működik takarító személyzet, de ez ne menti fel a hallgatókat a tisztán tartás kötelezettsége alól,
melyhez a megfelelő takarító eszközök rendelkezésre állnak.
2. A kollégisták kötelesek a megadott takarítási napon nyitva hagyni a szobájukat, hogy a takarító személyzet
bemehessen.

XIV. A dohányzás szabályozása
1. A dohányzás egészségre káros tevékenység, mely könnyen függőséggé alakul. Egy keresztény pedagógiai
szakkollégium szellemétől teljesen idegen tehát e szokás, és nevelői szemmel inkább annak leépítésében kell
együttesen munkálkodnunk. Ennek fényében a kollégiumban szigorúan tilos a dohányzás.

XVI. Faliújság
1. A kollégiumvezető szabadon helyezhet el hirdetéseket a faliújságon.
2. Egyénileg csak a KT egyik tagjának engedélyével lehet kitenni hirdetményt, plakátot a faliújságra, aki
felelősséget vállal döntéséért.
3. Nyomtatott üzenet, vicc, egyéb dokumentum kitehető előzetes engedély nélkül, de ezeket a KT-képviselőtestület
bármelyik tagja illetve a kollégiumvezető a helyhiány vagy más ok miatt bármikor eltávolíthatja.
4. A kollégium-vezető bármit levehet a faliújságról. Hallgatók csak a kollégium-vezető engedélyével vehetnek le
hirdetést, plakátot stb. a faliújságról.
5. Mindenki ügyeljen arra, hogy építő, mások vallását, gondolkodásmódját, származását stb. nem sértő
hirdetmények, üzenetek stb. kerüljenek ki a faliújságra.
6. Szigorúan tilos bármilyen politikai jellegű hirdetés, üzenet stb. elhelyezése! Ez nem csak a faliújságra
vonatkozik, hanem a kollégium egész területére.
7. A porta melletti faliújság a tartományfőnökség és a kollégium közös hirdető-, dekorációs táblája. Erre a
kollégium-vezető és a KT engedélyével lehet kitenni bármit.

XVII. Udvar
1.
2.
3.
4.

Az udvar elsősorban a tartományfőnökség része.
Nem a beszélgetés és közös programok helye.
Egyéni sétára időnként igénybe vehető természetesen.
Ügyeljünk a tisztaságára!

XVIII. Hangszeren játszani és zenét hallgatni
1. Hangszeren játszani és zenét hallgatni csak mások zavarása nélkül lehet.
2. Este 10-től reggel 8-ig egyáltalán nem lehet játszani, csak kivételes esetben a kollégium-vezető vagy hiányában a
KT előzetes engedélyével.
3. A szobatársak jóváhagyásával, vagy amikor távol vannak a saját szobában is lehet játszani.
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XIX. Mosdók
1. Mivel minden szobában van WC, fürdőszoba, ezért az épület egyéb mosdói kizárólag a vendégek részére vannak
fenntartva. Ezeket a kollégisták nem használhatják!
2. Ha valaki vendége koszosan hagyta ott az ilyen közös mellékhelyiséget, a vendég fogadója köteles azt
kitakarítani.

XX. Nyomtatás
1. A nyomtatót a kollégisták ellenszolgáltatás ellenében használhatják.
2. A nyomtatón csak a tanulmányokhoz szükséges dokumentumok nyomtathatók. Képeket és egyéb nem
tanulmányi dokumentumokat csak a kollégiumvezető engedélyével lehet nyomtatni.

XXI. TV-szoba
1.

A televízió a 3. emeleten található. Ügyeljünk a tisztaságra, a berendezések épségére, a nézett
műsorok tartalmára.

XXII. Tűz
1. A tűzriasztó hangjelzését a portaszekrényen található kulcs segítségével kapcsolhatjuk le.
2. Utána a kiírás és a mellékelt tájékoztató segítségével ellenőrizzük, hol lehetett probléma, és mindenképpen
szóljunk egy jelenlévő rendtársnak. Ha szükséges, értesítsük a tűzoltókat, és kapcsoljuk le a ház áramellátását a
portán található tűzvédelmi kapcsolóval.
3. Kerüljük a füstölést, porozást, mert a tűzjelzők igen érzékenyek!

XXIII. Takarékosság
1. Ügyeljünk mindenhol, mindenben a takarékosságra!
2. A takarékosság érdekében mindig kapcsoljuk le magunk után a villanyt, ne folyassuk a vizet stb.!
1. Télen a ház jól fölfűthető, nincs szükség minden szobában a teljes fűtésre. Amikor csak tudjuk, csavarjuk le a
radiátort!

Budapest, 2017. augusztus 28.
Koblencz Attila
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