
Az ELTE Egyetemi Kollégium Vezér úti Tagkollégiumának Házirendje 

I. A házirend hatálya 

1. A házirend hatálya a Kollégium lakóira és azok vendégeire terjed ki. Megsértése fegyelmi eljárás 

megindítását vonja maga után. 

II. Beköltözés a Kollégiumba 

2. A hallgatók beköltözéskor kollégiumi belépőkártyát kapnak, amelyet belépéskor a portai 

kártyaolvasón le kell olvasniuk. 

3. Az év eleji beköltözéskor a hallgatónak joga van abba a szobába költöznie, amelyben az előző 

tanév végén lakott. Év közbeni beköltözéskor ez a jog elvész. 

III. A szobák használata 

4. A szobacsere szándékát a kollégiumi nevelőnél vagy a gondnokságon be kell jelenteni. 

5. Különneműek abban az esetben lakhatnak együtt, amennyiben vállalják, hogy össze-, illetve 

szétköltözéskor a hallgatótársaikkal történő cseréket megszervezik és a kollégiumi nevelőnél 

vagy a gondnokságon bejelentik. 

6. A szobából való távozáskor az ajtót és az ablakot minden esetben be kell zárni. Ha ennek 

elmulasztásából kár (üvegkár stb.) keletkezik, az a hallgatót terheli. A szobából való távozáskor 

a villanyt le kell kapcsolni. 

7. Tilos a szobákban mikrohullámú sütőket, rezsókat és más nagy fogyasztású villamos 

készülékeket, valamint nyílt lángot használni. 

8. A szobák tisztántartásáért a lakók felelnek. A szobák állapotát a nevelő, illetve a gondnokság 

ellenőrizheti. 

9. A kollégium épületében tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen 

engedélyezett. Dohányzásra kijelölt helyek: a hátsó udvar szalonnasütő részen, este 22:00-ig; a 

kollégium előtt bármikor. Mivel a kollégium éjfél és reggel öt óra között zárva van, ebben az 

időszakban a dohányzóhelyre csak kollégiumi belépőkártyával lehet kimenni, és azt a 

visszajövetelkor a portai kártyaolvasónál le kell olvasni. 

IV. Kulcsfelvétel 

10. A szoba kulcsát a portás adja ki, miután a kollégista a belépőkártyája leolvasásával azonosította 

magát. A kulcs csak a szoba lakói részére adható ki. 

11. A Kollégiumból való távozáskor a szoba kulcsát le kell adni. 

V. A vendégfogadás rendje 

12. A Kollégium lakói szobájukban vendéget fogadhatnak. A vendégért a vendéglátó tartozik 

kártérítési felelősséggel. 

13. Vendéget az a hallgató fogadhat, akinek érvényes kollégiumi belépőkártyája van. Vendégfogadás 

csak a szobatársak előzetes hozzájárulásával engedélyezett.  

14. A Kollégium lakói szállásdíj fizetése nélkül 5 órától 24 óráig fogadhatnak vendéget. A 

portán a vendég neve és lakcíme bejegyzésre kerül a meglátogatott hallgató szobaszámával 

együtt. 

15. A kapu 24 órától 5 óráig zárva van. Az ezen időszakban érkezőket, illetve távozókat a portás 

engedi be, illetve ki. Az ezen idő alatt az épületben tartózkodó vendég szállásdíjat köteles 

fizetni, melyet előre, érkezéskor kell a portán befizetni. Amennyiben ezt nem teszi meg, helyette 

a vendéglátó köteles fizetni. A vendéget távozáskor a portán ki kell jelenteni. 

16. A kollégiumi rendezvényeken résztvevőknek akkor nem kell szállásdíjat fizetni, ha az igazgató 

ezt az egyes alkalmakkor engedélyezi. 

17. Minden kollégista havonta 9 alkalommal fogadhat éjszakára vendéget. 

VI. A közösségi helyiségek használata 

18. A konditeremben, a számítógépteremben és az egyéb közösségi helyiségekben található közös 



használatban lévő eszközöket kivinni tilos. 

19. A konyhákban lévő tűzhelyeket használat után minden esetben le kell takarítani és ki kell 

kapcsolni. A használatban lévő tűzhelyeket (égő gázrózsákkal vagy sütővel) tilos őrizetlenül 

hagyni.  

20. A közös hűtőszekrényekben elhelyezett élelmiszerekért a kollégium nem vállal felelősséget. A 

hűtőszekrények tisztántartásáért a szint lakói felelősek. A közös, illetve a saját hűtőket a 

használók havonta kötelesek takarítani. 

21. A közös használatú helyiségekben távozáskor az elektromos eszközöket és a világítást ki kell 

kapcsolni. 

22. A konyhai eszközöket, asztalokat, használati tárgyakat használat után le kell takarítani.  

23. A mosógépek és egyéb technikai berendezések esetleges hibáját a portán azonnal jelezni kell. 

24. A kerékpárokat (akár a kollégiumi, akár saját) a kerékpártárolóban kell elhelyezni. 

25. A közösségi helyiségek használatában előnyt élveznek a Kollégiumban működő öntevékeny 

csoportok és szervezetek előre bejelentett rendezvényei, illetve azok a hallgatók, akik korában 

jelezték igényüket. 

26. Minden közösségi helyiség használatára vonatkozó szabály, hogy a használt helyiséget 

legkésőbb másnap reggel 9 óráig ki kell takarítani, illetve olyan állapotba visszaállítani, 

amelyben a használatot megelőzően volt. Ennek elvégzéséért az igénybevevő, illetve a rendező 

a felelős. 

27. A Kollégiumban számítógépterem és könyvtár működik. Ezek használatát külön szabályzatok 

rendezik, melyek a házirend mellékletét képezik. 

VII. Kollégiumi rendezvények 

28. A kollégiumi rendezvényeket (magánszerveződés, hallgatói öntevékenység) egy héttel előre be 

kell jelenteni. A rendezvény megtartásához a Diákbizottság ajánlása és a kollégium 

igazgatójának engedélye szükséges. Ezen rendezvényeket a nevelőnek is be kell jelenteni. 

29. A rendezvény résztvevői által okozott károkért a rendezők vállalnak felelősséget. 

VIII. Vegyes és záró rendelkezések 

30. 23 órától 5 óráig a lakószinteken csendrendelet van érvényben. Ez idő alatt tilos minden olyan 

hangos tevékenység, ami az ott lakók nyugalmát zavarja. 

31. A vizsgaidőszak tartama alatt napközben is érvényes a csendrendelet, melynek értelmében 

minden olyan tevékenységet, amely zajjal jár, kerülni kell, és a földszinti közösségi helyiségek 

igénybevételével kell megoldani. 

32. A portásfülkébe hallgatók nem léphetnek be. 

33. A telefont 24 és 7 óra között a porta nem kapcsolja fel az emeletre a lakók nyugalmának 

biztosítása érdekében. 

34. Gépkocsival a Kollégium udvarán parkolni csak az igazgató engedélyével lehet. 

35. A házirend a Szenátus által elfogadott hatályos ELTE Egyetemi Kollégiumi Szervezeti és 

Működési Szabályzata és a Kollégium Hallgatói Önkormányzatának hatályos működési 

szabályzata idevonatkozó részeivel együtt érvényes. 

36. A házirend mellékleteit képezik: a számítógépterem és a kollégiumi hálózat, illetve a könyvtár 

működési szabályzata. 

 

Kelt: Budapest, 2013. február 18. 
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