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HÁZIREND 

  Kivonata 
 

 

(…) A diákotthonba elhelyezést nyert vendégek kötelesek betartani a HÁZIREND és az emberi 

együttélés, a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályait. A diákotthoni szolgáltatások és 

juttatások, valamint a diákotthoni tagsággal járó jogok nem átruházhatók. A diákotthon 

közösségének értékét, valamint a diákotthonra vonatkozó előírásokat figyelembe véve az 

alábbiakat kell a vendégeknek betartania. (…) 

 

1. KI- ÉS BEKÖLTÖZÉS 

 

A fő regisztrációt követően 3 különböző épületben lesznek elszállásolva a vendégek. Az adott 

kollégiumi férőhelyen is lesz egy rövid adminisztráció, amely magába foglalja a szálláshely és 

szobakulcs átvételét a házirend elfogadását.  

 

Fontos információ, hogy szobánként 1 kulcsot fognak kapni a vendégek, melyet minden 

távozáskor a biztonsági, illetve porta szolgálatnál le kell majd adni! 

 

A szobák feltöltése egy előzetesen elkészített szoba beosztás alapján fog történni melyen 

módosítani már nem tudunk a helyszínen! 

 

Távozáskor, melynek ideje április 26. legkésőbb 9.00 a kulcsot a biztonsági vagy porta 

szolgálatnál kell hagyni. 

 

Csomagmegőrzésre április 26-án 7.30-tól lesz lehetőség a Leányka Úti Kollégium aulájában és 

az Almagyardombi Kollégium tanulószobájában.  

 

(…) A diákotthon területén tilos a különböző kábító hatású anyagok fogyasztása, illetve az 

üzletszerű szerencsejáték működtetése. 

 

A Kollégium egész területén TILOS bármifajta állattartás. (…) 

 

2. BELÉPTETÉS, LÁTOGATÓ FOGADÁS 

 

(…) A diákotthon bejárata 0-24 óra között van nyitva. A diákotthonban lakó vendég a 

diákotthonban a diákotthon üzemeltetőjének, illetve az adott portaszolgálatot teljesítő vagyonőr 

kérésére köteles igazolni személyazonosságát bármilyen fényképes igazolvánnyal.  

 

 

3. SZOLGÁLTATÓ- ÉS KÖZÖSSÉGI HELYISÉGEK 

 

(…) Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a kollégium szobáiban, 

folyosóin, közös helyiségeiben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani. Az 

esetleges károkat a vendég köteles megtéríteni, a leltáríven feltüntetett tételek és összegek 

alapján. (…) 

 

 

4. CSENDRENDELET 
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(…) A folyosón, a lakószobákban és a diákotthon közös használatú helyiségeiben (pl.: folyosó, 

társalgók, konyhák stb.) 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt 

tanulást és a pihenést lehetővé teszi. (…) 

 

5. MUNKA, TŰZ- BALESET ÉS VAGYONVÉDELEM 

 

(…) Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. A közös helyiségekből berendezési 

tárgyakat a szobákba bevinni tilos! (…) 

 

 

(…) A vendég az átvett tárgyakért, eszközökért, berendezésekért személyesen, a lakószoba 

állapotáért, bútorzatáért, beleértve az ajtókat, ablakokat, falakat, eszközöket, 

szobatársával/szobatársaival, a lakóegység további létesítményeiért lakóegység minden más 

lakójával együtt és egyetemlegesen felel. A szoba falait fúrni, festeni, plakátozni, tapétázni 

tilos! (…) 

 

(…) A kollégium területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken szabad.  

A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden vendégnek 

be kell tartania.  

 

(…) A füstérzékelők bármely módon történő megrongálása vagy a tűzvédelmi rendszerből való 

kiiktatása (leragasztás, lecsavarozás, lefedés vagy bármiféle blokkolás) tilos.  

Katasztrófavédelmi ellenőrzés, illetve beavatkozás esetén tűzvédelmi bírsággal sújtható 

Amennyiben a vendég nem a kijelölt helyen dohányzik és ebből a kollégiumnak rendkívüli 

kiadása keletkezik (pl.: tűzjelző riasztására a tűzoltóság kivonul a helyszínre) a keletkezett 

költségeket a vendég köteles fizetni.  

 

(…) A dohányzásra kijelölt helyen történő szemetelés (cigaretta csikkek eldobását, egyéb 

szemét eldobását) TILOS! (…) 

 

(…) Az Üzemeltető a szobákban lakó vendégek által behozott, elhelyezett értékekért, tárgyakért 

különös tekintettel ékszerért, készpénzért, értékpapírért, műszaki cikkekért semmilyen 

formában nem vállal felelősséget. (…) 

 

(…) Amennyiben a vendég vétkes magatartásából eredően okoz kárt a Kollégiumnak, köteles 

megtéríteni a helyreállítás költségét.  

 

Amennyiben a szobában bármilyen kár keletkezett, vagy hiányoznak leltári tárgyak, a szobában 

lakó vendégek kötelesek azt megtéríteni a szobaleltár szerinti díjszabás alapján. (…) 

 

6. PORTASZOLGÁLAT 

 

(…) A portaszolgálat a szolgálat ideje alatt bármely vendéget és az ismeretlen egyéneket 

azonosításra szólíthatja fel és ennek a személy köteles eleget tenni (név, szobaszám, intézmény 

neve). A portaszolgálat bármilyen probléma vagy vészhelyzet esetén, csakis indokolt esetben a 

Kollégiumi Bizottság tagjai nélkül is bemehet az apartmanba és/vagy a szobákba, hogy felmérje 

a vészhelyzetet vagy megszüntesse a problémát. (…) 

 

 

7. PARKOLÁS 
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(…) A vendégnek lehetősége van a kollégium előtti/mögötti parkolásra, amennyiben a 

személygépkocsik nem okoznak tumultust és a rendkívüli esetekre fenntartott helyeket 

szabadon hagyják. (…) 

 

 


