HÁZIREND – Salesianum Szakkollégium
1. A kollégisták felelősséggel tartoznak a szobákért, tárgyakért, eszközökért, amit használnak. A
károkat a kollégiumvezetőnek vagy a KT valamelyik tagjának kötelesek azonnal jelenteni. Rongálás
esetén anyagi kártérítés szabható ki.
2. 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!
3. A szobákban tilos az elektromos melegítőket (rezsó, forraló, vasaló stb.), valamint hűtőszekrényt, TV
készüléket és mini gázpalackot üzemeltetni.
4. Élelmiszerét mindenki a konyhai hűtőszekrényben tárolja, megfelelő módon elkülönítve a többiekétől.

5. 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.
6. Senki nem zavarhatja a másikat a tanulásban, pihenésben a lakó- és tanulószobák területén. Az
egész kollégiumban ügyeljünk a csendre 22.00 óra és reggel 7 óra között.
7. A kollégiumban dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad!
8. A kollégium bejáratát minden kollégista köteles csukva tartani, zárni. Saját belépőkártyáját 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.
9. A kollégisták minden nap reggel 7.00 és este 23.00 között fogadhatnak vendéget, a kollégium közös
helyiségeiben (konyha, tanulószoba, TV-szoba, díszterem, beszélgetőszoba). A szobákban a
vendégfogadás tilos. A kollégiumban pedig nem tartózkodhat nem itt lakó, vendég este 23.00 és
reggel 7.00 között.
10. 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.
11. 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.
12. A tanulmányi szabályzatban rögzített programokon a részvétel kötelező (szerda esti előadások két
hetente, szerda esti imák, évente két kollégiumi hétvége), ugyanez érvényes továbbá a rendkívüli
kollégiumi gyűlésekre, melyeket a kollégiumvezető, vagy a KT egy héttel előre köteles meghirdetni.
A többi program mindig fakultatív jellegű. Amennyiben nem tud részt venni a meghirdetett kötelező
programon, a kollégiumvezetőnek köteles előre jelezni megfelelő indoklással e-mail-ben vagy
élőszóban.
13. A kollégista lehetőségeihez mérten vegyen részt a Kollégium közösségi életében, önszerveződő
csoportjaiban.
14. A termek és az eszközök használatáról, valamint az itt nem tárgyalt rendet érintő kérdésekről a
házirendhez csatolt dokumentum rendelkezik, a Házirend Kiegészítés.
15. Házirend, illetve a Házirend Kiegészítés elolvasása, elfogadása és betartása feltétele a
kollégiumi lakhatásnak. Ezek esetleges megsértése a kollégista szakkollégiumból való
kizárását vonja maga után.

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.
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 mosogatási rend betartása kötelező! Az első mulasztott mosogatást követően az adott szoba minden
tagja 1000 Ft büntetést fizet a KT valamely tagjának. Második mulasztást követően a szoba a
kollégiumvezető hatásköre alá kerül.
4. A konyha tisztaságáért és rendjéért a kollégisták felelnek. Ezt a KT valamely tagja, illetve a kijelölt
konyhafelelősök ellenőrizhetik, és ha problémák merülnek fel, akkor a kollégiumvezető a KT-val
együttműködve intézkedik.
5. A tűzhely gondos takarítása, rendeltetésszerű használata, megóvása kötelező.
6. 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.
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. Mindenki kizárólag a saját élelmiszerét fogyassza, hacsak a másik hallgató nem engedélyezte, hogy
fogyaszthat 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.
9. Ha valaki valóban tévedésből, a másik ételéből evett, amint erre rájön, azonnal jelezze az érdekeltnek.
10. Mindig letakarva, és indokoltan hagyjunk kint ételt.
11. Ha a hűtőben akar valaki mindenki számára fogyasztható ételt tárolni, akkor becsomagolva, az erre
kijelölt hűtőpolcra helyezze az adott ételt.
12. Az ebédlő-társalgót az étkezésen kívül lehet közös játékra, beszélgetésre is használni.
13. 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.

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. A kápolna csendjét szem előtt tartva lehet a konyhában, illetve konditeremben zenét
hallgatni.
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 kollégium vezetőnek.

IV. Tanulószobák
1. A kollégiumi tanulószobák a csendes tanulás terei.
2. Senki ne zavarja a másik tanulását!
3. Ügyeljünk a termek tisztaságára és rendjére.
4. A tanulószobát mindenkinek kötelessége bezárni, amennyiben a termet üresen hagyja.

V. Beszélgetőszoba
1. A fogadószoba a kollégium, 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. A díszterem használható közös programokra, valamint egyéni elfoglaltságokra is. Amennyiben hosszabb
időtartamra van szükséged a teremre, mindenképpen jelezd a kollégistatársaidnak. A díszteremben reggel
9 és este 21 óra között lehet a zongorán, valamint más hangszeren játszani, ezzel biztosítva a csendet a
pihenéshez. A zongora közös érték, kérlek vigyázz rá, hogy minél több kollégista lelhesse örömét a zenében
általa a jövőben is!
VIII. A padlószőnyeges termek
1. A szőnyegpadlós termek (díszterem, kápolna) tisztaságára különösen ügyeljünk. Oda ne lépjünk be sáros,
vizes, stb. utcai cipőben.
2. Ha összesároztuk a szőnyegpadlót, takarítsuk fel!

XII. A rendház helyiségeinek használata
1. A rendház és a tartományfőnökség külön intézménynek számítanak. Indokolt esetben a szaléziak
engedélyével, a rendházba kívülről, a Bécsi út 175-ös kapun becsöngetve menjünk át.
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 nem 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.
2. A kollégium területén dohányozni, csak az erre kijelölt helyen szabad!

XVI. Faliújság
1. A kollégiumvezető szabadon helyezhet el hirdetéseket a faliújságon.
2. Egyénileg hirdetményt, plakátot a faliújságra, saját felelősségre kihelyezhető, külön engedély nélkül, de a
KT, a szaléziak vagy a kollégiumvezető eltávolíthatja azt.
3. Mindenki ügyeljen arra, hogy építő, mások vallását, gondolkodásmódját, származását stb. nem sértő
hirdetmények, üzenetek stb. kerüljenek ki a faliújságra.
4. Szigorúan tilos bármilyen politikai jellegű hirdetés, üzenet stb. elhelyezése! Ez nem csak a faliújságra
vonatkozik, hanem a kollégium egész területére.
5. 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. Az udvar elsősorban a tartományfőnökség része.
2. Az udvaron közös programok a szaléziakkal való egyeztetés után jöhetnek létre.
3. Egyéni sétára időnként igénybe vehető természetesen.
4. 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.

XIX. Mosdók
1. Ügyeljünk a közös mosdók tisztaságára, épségére!
2. Ha valaki vendége koszosan hagyta ott az ilyen közös mellékhelyiséget, a vendég fogadója köteles azt
kitakarítani.

XX. Nyomtatás
1. A nyomtató használatának a díját (toner költsége) a havi KT pénz tartalmazza, azonban a papírlapot a
kollégista maga biztosítja. Nagyobb oldalszám esetén, mindenképpen külsős szolgáltatónál lehetséges a
nyomtatás, a hosszú jegyzeteket, ne a kollégium terhére rójuk. Egy alkalommal maximum 30 oldal
nyomtatása lehetséges. Meghibásodás észlelése esetén mindenképpen értesíts valaki hozzáértőt.

XXI. TV-szoba
1. A televízió a 3. emeleten található. Ügyeljünk a tisztaságra, a berendezések épségére, a nézett műsorok
tartalmára.
XXII. TŰZJELZÉS vagy RIASZTÁS ESETÉN TEENDŐ
Fotózd le a telefonoddal ezt az útmutatót, hogy végig nálad legyen!!!!
És másodpercre nézd meg, mennyi az idő (fotó nevében/adataiban az idő is benne szokott lenni)
HA CSAK SÍPOL A KÉSZÜLÉK, akkor MÁSIK ÉPÜLETBEN van tűzjelzés, és akkor is végig kell EZT a
protokollt csinálni!
Tűzjelzés esetén az Oratórium és a Tartományfőnökség épületbe az udvarról be lehet menni, az ajtók
nyílnak!
1. Győződj meg a riasztás okáról: a tűzjelző központ kijelzőn megjelenik, hogy MELYIK HELYISÉG
ÉRZÉKELŐJE miatt van jelzés
2. Győződj meg, hogy valóban tűz van-e OTT (MENJ ODA!!!!), vagy csak téves riasztás!
HA nem jelzel vissza a jelzés kezdetétől számított 2 percen belül, akkor kijönnek a tűzoltók – és ki kell fizetni,
ha téves a riasztás.
3. tűzjelzés megerősítés (ha tűz van), vagy lemondás (ha nincs tűz)
HÍVNI: elsősorban IntelliAlarm Zrt: +36-1-7001-474
„ha már közel a 2 perc”: közvetlenül a Katasztrófa védelem / Tűzoltóság: +36-1-9105-105
Bemondani az ÓBUDA OBJEKTUM AZONOSÍTÓSZÁMÁT (kollégium, tartományfőnökség, oratórium
együtt!): 101224, és hogy „tűz van”, vagy, hogy „téves riasztás”

4. TŰZ esetén szükség szerint csináld: életet menteni, segítséget kérni, tüzet oltani a tűzoltók kiérkezéséig,
a kiérkező tűzoltókat tájékoztatni.
5. Értesíteni az illetékeseket (szaléziak, világi vezetők) a történtekről és a megtett intézkedésről!
Tűzjelző központok elhelyezései:
- Bécsi út 173. Kollégium, Rendház épületben: fsz. főbejárat mellett recepció
- Bécsi út 175. Tartományfőnökség épületben: fsz. főbejárat előtér, a lifttel szemben.
- Kiscelli 79. Oratórium épületben: fsz. főbejárat porta
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. A takarékosság érdekében mindig kapcsoljuk le magunk után a villanyt, ne folyassuk a vizet!
2. Télen a ház jól felfűthető, nincs szükség minden szobában a teljes fűtésre. Amikor csak tudjuk, csavarjuk
le a radiátort! Szellőztetni csak szükség esetén, indokolt időtartamig.
Budapest, 2022. szeptember 13.

Koblencz Attila
kollégiumi igazgató

