HÁZIREND
GÖRÖGKATOLIKUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI
KOLLÉGIUM

Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

1. Kollégiumunk az egyetemi tanulmányi évek alatt a tanulás, felkészülés, hitéletbeli elmélyülés
helye. Felelősek vagyunk önmagunkért és a másikért is.
2. Tekintse a kollégiumot mindenki sajátjának. Az épületek, berendezési és felszerelési tárgyak
rendeltetésszerű használata mellett hagyjunk rendet magunk után a szobánkban, konyhában
és más közösségi területeken is. Legyünk takarékosak, feleslegesen ne maradjon semmi be, illetve felkapcsolva. A lakószobákat és az azokhoz közvetlenül tartozó helyiségeket a
hallgatók takarítják.
3. Amennyiben a szobaszemlék alkalmával koszt és rendetlenséget tapasztalunk írásbeli
figyelmeztetést von maga után. A háromszori figyelmeztetés kollégiumból való kizárást
eredményezhet.
4. A meghibásodásokat azonnal jelezzük! Bárminemű kárért a kár okozója anyagi és fegyelmi
felelősséggel tartozik.
5. A kollégiumot elfoglalni a beiratkozás hetében-munkaidőben lehet és június 30-án el kell
hagyni. Beköltözéskor a kulcsokat és a berendezési tárgyakat a kollégiumi titkártól veszik át a
hallgatók, kiköltözéskor ugyancsak neki adnak át mindent szintén munkaidőben.
6. A kollégium egész területén a szeszes ital fogyasztása tilos. Tilos továbbá ittas állapotban
érkezni a kollégiumba! Aki ezt megszegi, kollégiumból való kizárást vonja maga után.
7. A kollégium nem dohányzó intézmény, dohányozni csak az épületen kívül szabad!
8. A kollégisták egyéni rendezvényeihez igazgatói engedély szükséges, figyelembe véve az
egyház által előírt böjti és bűnbánati napokat.
9. A kollégium egész területén bármilyen fényképes és videós felvétel készítéséhez igazgatói
engedély szükséges
10. Élelmiszert tárolni és fogyasztani csak a rendeltetési helyén szabad (konyhában és
hűtőszekrényben)
11. Vendég csak a társalgóban/könyvtárszobában tartózkodhat, 20 óra és 8 óra között vendég
nem maradhat az épületben. Viselkedésükért a vendégfogadó a felelős. Szigorúan Tilos
vendéget szobába felkísérni!
12. Egymás tiszteletben tartása érdekében 22 óra és 9 óra között mellőzzük a zavaró hang – és
fényforrások használatát. Egymás szobájába tartózkodni 20:00 óra után nem megengedett. A
kapukat és bejárati ajtókat mindig be kell zárni.
13. 23:00 órakor kapuzárás van. A hosszabb időn át tartó távolmaradást az igazgatónak előre be
kell jelenteni. A késői visszaérkezéssel igyekezzünk a kollégium lakóit nem zavarni!
14. Kötelező programok: évnyitó és záró Liturgia — félévente egy Kollégiumi Gyűlés — havonta
egy re kollekció — ünnepek előtti bennmaradós hétvége - csoportok szerinti szakfoglalkozás.
A többi program fakultatív.
15. Internet elérési lehetőség saját gépen, vezeték-nélküli hálózaton lehetséges. A nem kollégiumi
berendezések, készülékek működtetéséért a felelősséget mindenki személyesen vállalja.

16. A hűtőgépek fertőtlenítő tisztítása minden pénteken délben, a fagyasztók leengedése pedig
minden hónap utolsó pénteki napján történik.
17. A kollégiumi díj befizetésének határideje minden hónap 12-e. Késedelmes befizetés esetén
havi 1.000.– Ft késedelmi díj kerül felszámításra. A 30 napnál tovább tartó díjhátralék nem
fizetése esetén a kollégiumi tagság megszűntethető, és a kollégium jogi eljárást
kezdeményezhet.
18. A beléptető kártyáért és a kulcsokért minden kollégista maga felel. A kártya elvesztése 1.800
Ft kártérítési kötelezettséggel jár. A kulcsok elvesztése esetén a kollégista köteles megtéríteni
a másolás költségeit.
19. A kollégium a karácsonyi és húsvéti ünnepek ideje alatt zárva tart, figyelembe véve az
egyetemi tanulmányi szüneteket.
20. A kollégium a férőhelyekkel a tagsági jogviszony fennállása alatt 10 nappal rendelkezik, mely
idő alatt a kollégistának át kell adnia a szobáját. Erről a kollégium idejében tájékoztatja a
kollégistákat.

