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H Á Z I R E N D 

 

 

A Kollégium Házirendje vonatkozik az NymE SEK Pável Ágoston Kollégiumba felvételt nyert hallgatókra – a 

továbbiakban kollégista –, valamint a Kollégiumban ideiglenesen elhelyezett hallgatókra, vendégekre. 

 

 

I. Be- és kiköltözés a kollégiumba 

 

1. A kollégiumba felvételt nyert kollégisták a beköltözés időpontjáról és az egyéb feltételekről – elektronikus 

úton – írásbeli értesítést kapnak. 

2. Azok a kollégisták, akik a beköltözés időpontjában férőhelyüket nem foglalják el, és akadályoztatásukat 

előzetesen írásban nem jelzik, az adott tanévre elveszítik kollégiumi státuszukat, és automatikusan várakozó 

listára kerülnek. 

3. A felvételi eljárás során a hallgatók Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben (KAR) egyénileg választanak 

férőhelyet. A változtatás jogát a kollégiumvezetés fenntartja.  

4. Beköltözéskor minden hallgatónak a KAR-ban rögzített férőhelyet kell elfoglalnia. Szobacserét a 

cserepartnerrel történő előzetes megállapodást követően, szintén a KAR-ban lehet kezdeményezni. Miután a 

férőhely cseréjére vonatkozó jelölés és a cserepartner egyetértő visszajelölése megtörténik, a rendszer 

adminisztrátora jóváhagyja a szobacserét. Más, üres férőhelyre való átköltözési igényt az adminisztrátornál 

kell kérvényezni, és a KAR szabályai szerint kell végrehajtani. A szükséges adminisztráció (a férőhely 

szobaleltár szerinti visszaadása, szobakulcs és belépő kártya cseréje illetve újak felvétele) elvégzése után 

lehet az új helyre költözni. 

5. A Kollégiumba felvételt nyert hallgatónak eleget kell tennie a tartózkodási hely bejelentési 

kötelezettségének. Kollégiumi férőhelyének megszűnésekor köteles a Kollégium címéről kijelentkeznie. 

6. Aki kollégiumi férőhelyét huzamosabb ideig nem veszi igénybe, annak kollégiumi felvételét a kollégium 

igazgatója felülbírálhatja, adott esetben megszüntetheti. 

7. Év eleji beköltözéskor a lakószobák átvételéről, azok berendezési tárgyairól és állapotáról leltár készül. A 

szobák leltárában szereplő közös használatú tárgyakért az adott helyiségben lakó kollégistákat kollektív 

felelősség terheli, ezekért egyetemlegesen felelősek. A hallgató részére biztosított szobakulcs és a belépő 

kártya átvétele beköltözéskor történik, és leltári tárgyaknak tekintendők. Ezekért az eszközökért a kollégista 

anyagilag felelős. 

8. A kollégiumból kiköltözni szándékozó hallgatónak a KAR-ban kell kezdeményezni a lemondást, a 

Bentlakási szerződésben rögzített felmondási feltételekkel.  

9. Az év végi kiköltözés rendjéről a vizsgaidőszak megkezdéséig hirdetmény rendelkezik. 

10. A tanév végi kiköltözéskor az adott szobából minden kollégistának a szobát tiszta állapotban, a leltár alapján 

az üzemeltető Kft. munkatársának kell átadni.  

11. A személyesen átvett, ill. kölcsönzött tárgyak visszaszolgáltatása legkésőbb a kiköltözéskor történik. 

Amennyiben hiány vagy kár van, illetve a szoba állapota nem megfelelő, jegyzőkönyv alapján a szoba 

átadójának kártérítést kell fizetnie, amely a kaucióból kerül levonásra. A kártérítés összegének 

megállapítására a Kft. ügyvezetője (megbízottja) jogosult. Amennyiben a kaució nem fedezi az okozott kárt, 

a fennmaradó összeget készpénzben kell kifizetni. Akinek kártérítési kötelezettsége van, csak ennek 

megtérítése után költözhet ki a kollégiumból. 

 

 

II. A kollégium rendje 

 

1. A kollégium a tanulás, pihenés, és a közösségi élet színtere, közös értékünk. Minden lakó kötelessége a 

békés együttélés írott és íratlan szabályainak maradéktalan betartása. A Kollégium területén tilos minden 

olyan tevékenységet folytatni, amely a kollégiumi hallgatók és lakók nyugalmát zavarja.  

2. A kollégistáknak fényképes kollégiumi belépőjük van. A belépőt a portán felszólítás nélkül fel kell mutatni. 

A kollégiumi belépővel való visszaélés a kollégiumból való kizárást vonja maga után. Ha a belépő elveszik, 

akkor azt az irodában 1 munkanapon belül be kell jelenteni. A kollégiumi belépőt a kollégiumból való 

kiköltözéskor le kell adni.  

3. A kollégium általános rendjére és tisztaságára valamennyi kollégistának ügyelnie kell. A szobák 

rendjéért a szoba lakói felelősek. A Kollégiumokban szelektív hulladékgyűjtés működik. 

Az épület minden szintjén elkülönítve gyűjtjük az üveget, a papírt, a fémdobozokat, és a 

műanyagot. A kommunális hulladékot az épületen kívüli vegyes tárolóba helyezik el a hallgatók. 

Szemetet, használaton kívüli tárgyakat folyosón tárolni, velük a menekülési útvonalat leszűkíteni, 

illetve elzárni hatóságilag tilos.  

4. A szobák takarítását a személyzet, az épületfelelősök és a Kollégiumi Bizottság tagjai rendszeresen 

ellenőrzik. A szoba takarításának elmulasztásáért a lakók 1500,- Ft „különeljárási díj” megfizetésre 
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kötelezhetők. Az összeg abban az esetben kerül kiírásra, ha 24 órán belül nem takarítják ki a szobát az 

érintettek. Ha a körülmény továbbra is fennáll, a hallgatókkal szemben fegyelmi eljárás indítható. 

5. A Deák utcai épületben a lakószobákhoz tartozó fürdőszobákat rendszeresen szellőztetni kell.  

6. Tilos az épület ablakaiból bármit kidobni, kiönteni. 

7. Ágyneműhuzatról és annak tisztán tartásáról a kollégistának magának kell gondoskodni. 

8. A lakószobákhoz a kollégistáknak kulcsot biztosítunk, a szoba zárása a lakók felelőssége. Távozáskor a 

kollégistáknak maguknak kell megszervezniük az ajtók zárását. Különösen ügyelni kell arra, hogy a 

hétvégére, szünetre való elutazáskor és éjszakára az ajtók be legyenek zárva.   

9. Távozáskor a szobában a villanyt le kell kapcsolni, ügyelni kell a csapok és az ablakok zárására. 

10. A leltár alapján átvett lakószoba berendezési tárgyait az adott szobából kivinni, a folyosón vagy más 

lakószobába áthelyezni nem lehet. 

11. A Kollégium valamennyi helyiségét rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a Kollégium szobáiban, 

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

Hirdetéseket, közhasznú információkat csak a hirdetőtáblákra lehet elhelyezni. A lakószobákban az olyan 

díszítés, amely rongálást eredményez, nem megengedett. Így nem lehet ragasztani, szeget verni az ajtóra, 

ablakra, bútorra, falra! Cserepes virágokat alátéttel lehet elhelyezni. A hallgató a lakószobában képeket 

csak cellux ragasztóval függeszthet ki. 

12. A lakószobában bármilyen átalakítás, munkálat (pl.: szoba átfestése, stb.) csak az épületgondnok 

engedélyével végezhető. Karbantartási, szerelési munkákat csak kollégiumi karbantartó végezhet. 

13. Kollégiumi lakószobák és közösségi helyiségek állagának és vagyonának gondatlanságból, ill. 

szándékosságból eredő rongálásával okozott kárt a kár okozójának meg kell térítenie. Az anyagi kár 

megtérítése mellett a vétkes ellen - összeghatártól függően - fegyelmi eljárás indítható. 

14. A közösségi helyiségek állapotáért a bentlakók közös felelősséggel tartoznak. A folyosókon, a közösségi 

helyiségekben és a lakószinteken okozott kárt – amennyiben a tettes személye nem deríthető ki – az adott 

szinten lakóknak együttesen kell megtéríteni. Az összeg rongálási tételként a KAR-ban kerül kiírásra. 

15. A közösségi helyiségekben elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyak (pl. TV, fotel, asztal, szék, 

mosógép, centrifuga, stb.) más helyiségekbe, lakószobákba történő elvitele nem megengedett. 

16. A közösségi helyiségekben szórakoztatási céllal elhelyezett eszközök, berendezési tárgyak rendeltetésszerű 

használata a hallgatók felelőssége.  

17. A kollégium illetve a kollégiumi szobák állagában vagy berendezési tárgyaiban bekövetkezett 

meghibásodásokat késedelem nélkül be kell írni a portán elhelyezett hibabejelentő füzetbe. Az azonnali 

beavatkozást igénylő esetet (pl. csőtörés, mosógép meghibásodás) az irodában vagy a portásnak kell 

bejelenteni. 

18. A járóképtelen beteget/sérültet a szoba lakóinak távozásakor a portán be kell jelenteni, felügyeletéről illik 

gondoskodniuk. A kollégiumban fertőző betegségben szenvedők nem lakhatnak. A kollégisták sürgős 

esetben a portáról gyógyszert, lázmérőt, kötszert kérhetnek, ill. innen lehet orvost hívni. 

19. A kollégiumban bármilyen audiovizuális eszköz csak a kollégiumi szabályzatok betartásával 

üzemeltethetők úgy, hogy a kollégium és a környék csendjét ne zavarják. Tilos olyan hangkeltő berendezést 

üzemeltetni a kollégiumban, melynek zenei teljesítménye meghaladja az 56 decibelt! A hangsugárzó 

készülékek az ablakba, ajtóba kihelyezve nem üzemeltethetők. 

A Polgári Törvénykönyv 5:23.§ kimondja: 

„A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, 

különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.” E 

szabályt minden, a kollégium területén tartózkodó személy köteles betartani: azaz senki sem folytathat 

olyan magatartást, amellyel más személyt szükségtelenül zavarná, vagy jogai gyakorlásában 

veszélyeztetné. A kollégiumi szabályzat 23 óra után ennek szigorú betartását határozza meg azzal, hogy 

nap közben is tiszteletben kell tartani mások pihenését és nyugodt tanulását. 

20. Abban az esetben, ha valaki nagyobb szabású rendezvényt szeretne tartani (pl.: születésnap, névnap, szakon 

belüli rendezvények stb.), lehetősége van mindkét kollégium földszinti társalgóját igénybe venni. Ezt a 

kollégium igazgatójától kell kérvényezni e-mailben vagy személyesen, legalább egy munkanappal a 

rendezvény előtt, a tervezett létszám megadásával, illetve a vendégek felsorolásával. Az űrlap letölthető a 

kollégium honlapján (uf.nyme.hu/letöltések) a „Hallgatói program engedélyezése” címszó alatt. A 

kérvényben meg kell jelölni egy vagy több személyt és telefonos elérhetőségét, akik vállalják a felelősséget 

a rendezvényért, és a résztvevőkért is. A termet visszarendezve és takarítva kell átadni a portásnak.  

Rongálás esetén a keletkezett kárt meg kell téríteni. 

21. A kollégiumban lévő vezetékeket megbontani, átkötni, átalakítani tilos!  

22. A kollégiumban érvényes tűzvédelmi szabályokat a hallgató köteles tudomásul venni, aláírásával ennek 

ismeretét igazolni és betartani. Tűz esetén a tűzoltóság értesítése azonnal kötelező! Téves riasztás költsége 

a felelőtlen személyt terheli, a hatóság megtévesztése fegyelmi eljárást von maga után. 

23. A Deák utcai épületben füst-, illetve tűzjelző berendezések vannak elhelyezve mind a lakószobákban, mind 

a közös helyiségekben. A berendezések leragasztása és kiiktatása szigorúan tilos! A vakriasztásért 3000,- 

Ft/szoba, az érzékelő leragasztásáért 5000,- Ft/szoba különeljárási díjat kell fizetni. 
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24. A tűzrendészeti-, munkavédelmi- és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden hallgatónak be kell 

tartania. Ezek megszegése esetén, ha a lakószobában, konyhában, egyéb helyiségben főzésből, sütésből 

eredő égést, füstöt okoz, és ebből a Kollégiumnak rendkívüli kiadása lesz, azt a hallgató köteles 

megtéríteni. 

25. A Kollégium egész területén tilos a dohányzás. Amennyiben a hallgató tilos helyen dohányzik, az 

elkövetőnek 5000,- Ft „különeljárási” díjat kell megfizetnie, ellene a kollégium igazgatója fegyelmi eljárást 

is kezdeményezhet. Dohányzásra kijelölt hely az Ady téri kollégiumban a hátsó udvaron a kiülőknél, 

Magyar utcában a bejárat mellett, a Deák utcai épületben az udvaron van kijelölve. 

26. Az udvar berendezési tárgyainak, környezetének védelme minden hallgató kötelessége!  

27. A kollégium közösségi helyiségei a kulturált szórakozást szolgálják. A helyiséget használók felelősek a 

közösségi normák betartásáért.  

28. A kollégiumi mosdót, fürdőt és mellékhelyiségeket a higiénés szabályok betartásával kell használni. 

29. A lakószinteken található konyhák használata a hallgatók számára biztosított. Mosatlan edények, eszközök 

a konyhákban, lakószobákban és az épület egyetlen helyiségében sem tárolhatók. A konyhában található 

mosatlan edényeket a takarító személyzet eltávolíthatja. Romlandó élelmiszer hűtőszekrényben, egyéb 

élelmiszer megfelelő csomagolásban, a lakószobában tartható.  

30. Étkezést segítő, saját tulajdonú elektromos készülékek csak akkor használhatók, ha megfelelnek az 

érintésvédelmi és tűzrendészeti előírásoknak. Hősugárzót, rezsót, ágymelegítőt, merülő forralót a 

lakószobában használni hatóságilag tilos. 

31. A szórakoztató elektronikai eszközök, a személyes használatú háztartási és a konyhai kisgépek 

(mikrohullámú sütő, kávé- és teafőző, hajsütő, hűtőszekrény, kenyérpirító stb.), kis áramfelvétellel működő 

eszközök használata bejelentés köteles. 

32. A saját tulajdonú mikrohullámú sütő használatáért 300,- Ft/hó/szoba térítési díjat kell fizetni, amely 

egyénileg a KAR-ban kerül kiírása. 

33. A hallgató a Kollégiumban működtetett számítógépe vagy egyéb informatikai eszköze által esetlegesen 

okozott kárért a hallgató teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. Az internet hálózatba tervezett 

hallgatói elektronikai eszközök bekötésére, illetve a hálózat használatára az egyetemi informatikai 

szabályzat előírásai érvényesek.    

34. A Kollégium bármelyik épületrészéből a tetőre és az előtetőre kimenni tilos és életveszélyes. A biztonsági 

ajtó felfeszítése hatóságilag tilos!  

35. Kerékpárokat a kijelölt tárolókban lehet elhelyezni, minden egyéb helyen (pl.: szobában, folyosón, 

lépcsőfordulóban stb.) TILOS! 

36. A kollégiumban mindennemű állattartás TILOS! 

37. A kollégium belső ügyeinek közösségi portálokon keresztül történő publikálása tilos. 

38. A kollégiumban lakó személy ellen indokolt esetben fegyelmi eljárás indítható, valamely társának és/vagy 

az intézmény jó hírnevének megsértése esetében. 

39. A játéktermek beindítását követően hallgatói szobákban dartsozni tilos! 

 

 

III. A látogatás rendje, vendégfogadás. Vendégek elhelyezése a kollégiumban. 

 

1. A kollégiumban 700-2300 óráig fogadható látogató. A vendégeknek a portán személyi azonosításra alkalmas 

iratot vagy a diákigazolványt, a SEK kollégiumaiban lakóknak a kollégiumi belépőjüket le kell adni, és be 

kell jelenteni, hogy melyik szobába, kihez mennek. A vendégek 2300 -ig kötelesek az épületet (a Deák utcai 

épülethez tartozó udvart) elhagyni. Amennyiben a látogató 2330-ig nem hagyja el az épületet, köteles 

megfizetni a „befogadási” díjat (1200,- Ft/fő/éj). Amennyiben a vendég nem hajlandó az elmaradt díj 

megfizetésére, úgy azt a vendéglátó (befogadó) kollégista köteles megtéríteni. A hallgató vendégeinek 

rendszeres, határidőn túli távozása esetén a kollégium vezetője mind a látogatóval, mind a befogadóval 

szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

2. A kollégiumi épületek vagyonbiztonsági okokból 2300órától 0500óráig zárva tartanak. 

3. A látogatóknak tudomásul kell venniük, hogy a kollégium a kollégisták ideiglenes lakóhelye. Pihenésüket, 

tanulásukat, egyéb saját programjaikat nem zavarhatják. A Házirend szabályainak betartása rájuk nézve is 

kötelező.  

4. A kollégisták vendégei (amennyiben ezt a kollégista vendéglátó és lakótársai vállalják) hallgatói férőhelyre 

elhelyezhetők. A „hallgatói befogadás” /szállás/díja 1200,- Ft/fő/éjszaka. A vendégért a vendéglátó 

felelősséggel tartozik. A Kollégium életének zavartalansága érdekében valamennyi, a Kollégiumban lakó 

hallgató köteles erkölcsi és anyagi felelősséget vállalni látogatója magatartásért, a látogatási idő betartásáért. 

Amennyiben a vendég a Házirend előírásait megsérti, a vendégfogadót is fegyelmi felelősség terheli.  

5. Kollégista hallgató befogadása a befogadó személyes megjelenését követően engedélyezhető térítési díj 

nélkül. 

6. A kollégium rendjét, a hallgatók nyugalmát zavaró kollégistákat, vendégeket, hosszú távon elhelyezett 

hallgatókat, oktatókat, dolgozókat a hallgató köteles jelenteni az adott épület felelősének, vagy a 
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portaszolgálatnak. Ők jogosultak és hivatottak a szabályzatokban rögzített előírások betartatására. A 

rendbontás tényét a portán elhelyezett Szolgálati naplóban rögzítik. A Kollégiumi Fegyelmi Testület dönt az 

esetleges fegyelmi eljárás lefolytatásáról. Hatásköre az NYME SEK Fegyelmi Szabályzatban van rögzítve. 

A Házirend előírásainak megszegőivel szemben kiadott fegyelmező intézkedések (írásbeli figyelmeztetés, 

megrovás) megtételére a kollégium igazgatója jogosult. A kollégium igazgatója jár el a házszabályokat 

megszegő vendégek ellen is. 

7. Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan személy, 

aki nem a kollégium lakója, illetve nem a kollégium bejelentett vendége.  

 

 

IV. Általános tudnivalók 

 

1. A kollégiumok neve, címe, telefonszáma:  

NYME Pável Ágoston Kollégium  

I. 

9700 Szombathely, 

Magyar László u. 1. 

+3694/312-137 

NYME Pável Ágoston Kollégium 

II. 

9700 Szombathely, 

Ady Endre tér 3/A 

+3694/313-591 

NYME Pável Ágoston Kollégium 

III. 

9700 Szombathely, 

Deák Ferenc u. 57. 

+3694/500-316 

2. A portán igazolvány ellenében háztartási eszközök kölcsönözhetők. A kölcsönzés 2 munkanapig ingyenes, 

és maximum 2 alkalommal hosszabbítható meg. Késedelmes leadás esetén a kölcsönző kollégista késedelmi 

díjat köteles fizetni az eszköz leadásakor a portán. A késedelmi díj mértéke: 200,- Ft/nap/eszköz. 

3. Ha a hallgató bármilyen megrendelést (étel, egyéb szolgáltatás) kezdeményez, akkor a megrendelt áru 

(szolgáltatás) átvételére a földszinten van lehetőség. 

4.  A Házirendben leírtak be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül. A Kollégiumi Házirend betartásáért a 

kollégium közössége, a portaszolgálat, az épületfelelős és a kollégium munkatársai felelősek. 

5. Ellenőrzésre jogosultak a Kft. főállású alkalmazottjai, az épületfelelősök, a Kollégiumi Bizottság tagjai és a 

portaszolgálat. A Kollégiumi Házirendet bizonyítható módon megsértőkkel szemben a kollégiumi 

igazgatója felé az épületfelelős vagy az ügyintéző fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

6. Indokolt esetben (pl. ittas/kábult állapot, hangos, agresszív viselkedés, kollégiumi kártya be nem mutatása 

stb.) a vendégtől belépés és/vagy befogadás időszakosan, vagy véglegesen megtagadható.  

 

A Házirend előírásai minden kollégistára, látogatóra és vendégre kötelező érvényűek! A szabályszegő 

magatartás fegyelmi következményt von maga után.  

  

A Házirend hatályba lépésének ideje: 2015. november 16. 

 

 

 

Sáray Petra sk. 

Koll. Biz. titkár 

Nagy Antal sk. 

SEK HÖK elnök 

Bebesi József sk. 

Kollégiumigazgató 

 


