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1. A kollégisták felelősséggel tartoznak a szobákért, tárgyakért, eszközökért, amit használnak. A károkat 

a kollégiumvezetőnek kötelesek azonnal jelenteni. Rongálás esetén anyagi kártérítés szabható ki. 

 

2. A szobák és termek átrendezéséhez, dekorációjához, továbbá elektromos készülékek üzemeltetéséhez, 

beleértve a magnót és a számítógépet is, a kollégiumvezető előzetes engedélye szükséges.  

 

3. A kollégisták kötelesek szobájukat, ágyukat rendben tartani, s a hét kijelölt napján nyitva hagyni a 

takarító személyzet részére. A közös helyiségek rendjéért is mindenki felelős. Ügyeljünk mindenhol, 

mindenben a takarékosságra! 

 

4. A szobákban tilos az elektromos melegítőket (rezsó, forraló, vasaló stb.), valamint hűtőszekrényt, TV 

készüléket és mini gázpalackot üzemeltetni.  

 

5. Élelmiszerét mindenki a konyhai hűtőszekrényben tárolja, megfelelő módon elkülönítve a többiekétől. 

 

6. A konyhai felszereléseket az étkezés után a kollégisták tisztítsák meg, tegyék helyére, és a helyiséget 

tisztán és rendben hagyják maguk után. A szemetet vigyék ki, ha a tároló megtelt. 

 

7. Senki nem zavarhatja a másikat a tanulásban, pihenésben a lakó- és tanulószobák területén. Az egész 

kollégiumban ügyeljünk a csendre 22.30 óra és reggel 7 óra között. 

 

8. A kollégiumban dohányozni tilos! 

 

9. A kollégium bejáratát minden kollégista köteles csukva tartani, kulccsal zárni. Saját kulcsát senki nem 

adhatja át olyan személynek, aki nem a kollégium lakója, még rövid időre sem. Senki ne engedjen be 

olyan személyt a kollégiumba, aki nem hozzá jött. 

 

10. A kollégisták szobáikban fogadhatják a látogatókat, de ottlétük nem zavarhatja szobatársaikat. A 

kollégiumban pedig nem tartózkodhat idegen személy este 23.00 és reggel 7.00 között.    

 

11. Ha a kollégista nem tölti az éjszakát a kollégiumban köteles erről a kollégiumvezetőt értesíteni, akár 

üzenetet hagyva, aznap este 20 óráig. Távollétének okát nem kell közölnie.  

 

12. A bent tartózkodó kollégista alkoholos állapota az azonnali kizárást vonja maga után.  

 

13. Szigorúan tilos a kollégiumban a törvény által is tiltott tudatmódosító szereket tartani, eladni, 

továbbadni, használni (vö.: Btk.) vagy ezek hatása alatt a kollégiumban tartózkodni. E szabály 

megszegése a kollégista azonnali kizárását vonja maga után.  

 

14. Minden kollégista ügyeljen a kollégium keresztény szellemiségének, és a keresztény erkölcsi 

elveknek megfelelő viselkedésre. Ezen elvek és szellemiség egyértelmű, súlyos és szándékos megsértése 

a kollégista azonnali kizárását vonja maga után.  

 

15. A tanulmányi szabályzatban rögzített programokon a részvétel kötelező, ugyanez érvényes továbbá a 

rendkívüli kollégiumi gyűlésekre, melyeket a kollégiumvezető, vagy a KT egy héttel előre köteles 

meghirdetni. A többi program mindig fakultatív jellegű. 

 

16. A kollégista lehetőségeihez mérten vegyen részt a Kollégium közösségi életében, önszerveződő 

csoportjaiban. 

 

17. A termek és az eszközök használatáról, valamint az itt nem tárgyalt rendet érintő kérdésekről a 

házirendhez csatolt dokumentum rendelkezik, a Házirend Kiegészítés. 

 

A Házirendet ill. a Házirend Kiegészítést elolvastam és elfogadom:  

                                                                                 a kollégista aláírása 


