BUDAI KOLLÉGIUMOK SOMOGYI IMRE KOLLÉGIUM
Cím: 1118 Budapest, Szüret utca 2-18.

HÁZIREND
1. Általános rendelkezések
1.1 A Szent István Egyetem Budai Kollégiumok Somogyi Imre Kollégiumába (továbbiakban
Kollégium) költöző hallgatók (kollégisták) kötelessége, hogy betartsák a közösségi együttélés
alapvető szabályait és a Házirend rendelkezéseit.
1.2 A kollégista mindig köteles magánál tartani a kollégiumi belépőkártyát, a Kollégiumba történő
belépésnél, illetve a Kollégium elhagyásakor rendeltetésszerűen használni, továbbá illetékes
személy felszólítására felmutatni azt. A belépőkártya esetleges hiányában egyéb fényképes
igazolvány felmutatása szükséges a Kollégiumba történő belépéshez. A belépőkártya átruházása
fegyelmi vétségnek minősül és a Kollégiumból való kizárást vonhatja maga után.
1.3 Beköltözéskor a kollégista átveszi a szoba kulcsát, a belépőkártyát, továbbá az első érkező
kollégista átveszi a szobát leltárral és a konyhai szekrény kulcsát. A kollégistának évközi
beköltözésekor ellenőriznie kell a tételes szobaleltárt. Kiköltözéskor a kollégista köteles a
szobakulcsot és a belépőkártyát leadni, továbbá a szobát utolsóként elhagyó kollégista köteles a
szobát leltár szerint, tisztán és gondozottan átadni a Kollégium üzemeltetőjének. Az évközi
kiköltözés rendje megegyezik az év végi kiköltözés rendjével.
1.4 A beköltözéskor tételesen átvett lakóegységi felszerelésért minden lakó anyagi felelősséggel
tartozik. A szobában és a fürdőszobában lévő használati tárgyakért a szoba lakói együttesen
felelnek.
1.5 A Kollégium helyiségeinek, berendezési tárgyainak állapotában bekövetkezett nem
rendeltetésszerű használatból eredő károkért, gondatlanságból származó vagy szándékos
károkozásért a lakók anyagilag felelősek. A szándékos károkozás fegyelmi eljárást von maga
után. A Kollégium felszerelési és berendezési tárgyait a Kollégiumból kivinni, vagy más
helyiségbe bejelentés nélkül átvinni szigorúan tilos. E szabály megszegése fegyelmi eljárást von
maga után. A Kollégium lakóinak alkalmazkodniuk kell a napi takarítási és karbantartási
rendhez, valamint a felújítási és átalakítási munkálatokhoz.
1.6 A Kollégium épületében és berendezéseiben előforduló hibák és károk azonnali bejelentése
minden kollégista érdeke és kötelessége. A bejelentés a somogyikarbantartas@gmail.com címen
történik.
1.7 Minden hallgató köteles a kollégiumi koordinátor által kijelölt lakószobába költözni.
Szobacserére csak a kollégiumi koordinátorhoz benyújtott és általa elbírált kérelem alapján
kerülhet sor, és azt Üzemeltető képviselőjének minden esetben, a költözést 24 órával megelőzően
be kell jelenteni. A bejelentés a portán személyesen történik.
2. Napirend
2.1 A Kollégium fő célja a nyugodt tanulás és pihenés biztosítása. Hangszórót tartalmazó
berendezéseket használni – a szobatársak hozzájárulásával – csak akkor lehet, ha az a szomszéd
szobák és a környező házak lakóit nem zavarja, különös tekintettel a 22 és 7 óra közötti időszakra.
A zavarás tényére figyelmeztető felszólításra haladéktalanul és vita nélkül a zavaró szint alá kell
csökkenteni a hangerőt.

2.2 A 2.1 pontban leírtak megszegése fegyelmi vétség. A szabály ellen vétőket a közvetlen környezet
köteles figyelmeztetni, illetve ennek hatástalansága esetén elsősorban a kollégiumi hallgatói
koordinátort, szükség esetén a kollégiumi koordinátort kell értesíteni.
3. Szobarend
3.1 A kollégiumi lakószobák rendjének, tisztaságának megtartása a kollégisták érdeke és
kötelessége. A tisztaság megtartásának elmulasztása fegyelmi eljárást von maga után. A szobák
tisztántartása, a szemétgyűjtők rendszeres ürítése egészségügyi követelmény, ennek betartását a
kollégiumi koordinátor és az üzemeltető megbízott képviselője legalább havonta egy
alkalommal, együtt vagy egyenként ellenőrizheti.
3.2 A lakószobákban keletkezett kommunális szemetet a lakók kötelesek az udvaron található
szemétgyűjtő konténerekbe dobni. A folyosókon szemét, hulladék még átmenetileg sem
tárolható.
3.3 Tilos a szobai szemét behordása a WC-kben és konyhákban elhelyezett szeméttárolókba.
3.4 Az épület ablakain szigorúan tilos és balesetveszélyes bármit kidobni.
3.5 A lakószobák ajtaját és ablakait az utolsó távozó – biztonsági okokból – köteles gondosan
bezárni. A szobákban elhelyezett személyes tárgyakért a Kollégium és az üzemeltető nem vállal
felelősséget. A rendőrség csak erőszakos behatolás esetén indít eljárást.
3.6 A közösségi helyiségekben elhelyezett tárgyakat a szobákba vinni, bútorokat a szobákból kitenni
tilos. Belső költözés esetén hűtőket, ágyakat, székeket, paplant, párnát tilos egyik szobából a
másikba átvinni.
3.7 A folyosókon és más közösségi területeken plakátok, díszítések stb. elhelyezése nem
megengedett. A falra rajzolni, festeni szigorúan tilos. A lakószobákban falra képeket rögzíteni
csak nyom és szennyeződés nélkül eltávolítható rögzítő-eszközzel lehet. Bármilyen átrendezés
esetén a szoba lakóinak vállalniuk kell, hogy az üzemeltető kérése esetén visszaállítják a szoba
eredeti állapotát.
3.8 A szobaajtóra kívülre matricát tenni vagy folyékony ragasztóval képet ragasztani tilos. Az ajtókra
festeni, rajzolni valamint gombostűvel, rajzszöggel plakátot rögzíteni szigorúan tilos.
Amennyiben a 3. pont alatti szabályokat valaki megsérti, köteles a kárt helyreállítani vagy
fedezni a helyreállítás költségeit.
3.9 Kiköltözéskor a lakók kötelesek a szobát visszarendezni, az ágyakat eredeti helyükre tolni, a
fürdőszobát kitakarítani, a hűtőt leolvasztva, üresen és tisztán hagyni, a szobából a szemetet
eltávolítani. Ennek elmaradása esetén a Kollégium a rendrakás költségeit a kollégistákra
terhelheti.
3.10 Nagyobb egyedi teljesítményű, hőfejlesztésre is alkalmas készülékeket (rezsót, főzőlapot,
hősugárzót, merülőforralót, vasalót, stb.) használni a Kollégium lakószobáiban szigorúan tilos.
3.11 A Kollégium területén az elektromos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi
és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően szabad használni.
3.12 A szobákban tűzvédelmi, a vizes blokkokban pedig érintésvédelmi okokból vasalni tilos.
Vasalásra kijelölt hely a földszinti és az 1. emeleti mosó-vasaló szoba.
3.13 A folyosókon és más közösségi területeken tilos bármilyen tárgyat, anyagot (ruhaszárító, cipő,
lábtörlő, stb.) tárolni.
4. Látogatók és vendégek fogadási rendje
4.1 A kollégisták minden nap 7 órától 23 óráig fogadhatnak látogatókat. A látogató a Kollégium
bejárati ajtaja előtt köteles várakozni, amíg a fogadó kollégista megérkezik hozzá és csak együtt,
a látogatott kíséretében mehet be, miután igazolványát, a portán leadta és látogatását regisztrálták
a látogatói füzetben.
4.2 A Kollégium lakói vendéget szobájukban csak a szobatárs egyhangú beleegyezésével, egy
időben maximum 2 főt fogadhatnak.

4.3 A kollégista havonta 4 éjszakára fogadhat vendéget, amennyiben szobatársa ehhez hozzájárul.
Egy vendég a kollégiumban egy hónapban maximum 4 éjszakát tölthet. A kollégista köteles
beírni a portán lévő füzetbe az éjszakai vendégfogadás regisztrálásához szükséges adatokat. A
vendégfogadó kollégista vendégéért látogatófogadási díjat fizet.
4.4 Látogatófogadási díjat akkor is fizetni kell a vendégfogadó kollégistának, ha vendége nem tölti
a kollégiumban az éjszakát, de 23.00 óráig nem hagyja el az épületet vagy 23.00 óra és 7.00 óra
között érkezik a kollégiumba.
4.5 Vendége viselkedésért a vendéglátó teljes felelősséggel tartozik.
4.6 Az engedély és bejelentés nélküli vendégfogadás fegyelmi vétségnek minősül, a szabályt szegő
kollégista részére a vendégfogadás korlátozását vagy tiltását, többszöri szabályszegés után a
Kollégiumból való kizárását is eredményezheti.
4.7 A Kollégium területére érkező futárt a kollégista köteles a főbejáratnál fogadni. A futár az
intézmény területén önállóan nem közlekedhet.
5. Rendezvények, közösségi helyiségek
5.1 A Kollégium szobáiban, illetve a szinteken hangos összejöveteleket a szinten és a szomszédos
szinteken lakók beleegyezésével reggel 9 óra után és este 23 óra előtt lehet tartani.
5.2 Vizsgaidőszakban és beszámolási időszakban semmilyen hangos rendezvény nem tartható a
Kollégiumban.
5.3 Dohányozni az épület területén mindenütt, a főbejárati lépcsőn, valamint azok 5 méteres
körzetében tilos, kivéve a dohányzásra kijelölt helyet.
6. Vegyes rendelkezések
6.1 Orvosi ellátást a körzeti orvosi rendelőben lehet igénybe venni. Elsősegély doboz a portán
található.
6.2 Az Internet használata minden kollégista számára ingyenes.
6.3 A kollégisták részére érkező értékküldemények (ajánlott levelek, csomag, pénz) személyi
igazolvány felmutatása és aláírás vagy meghatalmazás ellenében vehetők át a nappali portások
munkaidejében.
6.4 A Kollégium épületében plakátokat csak a hirdetőtáblákra lehet elhelyezni.
6.5 A mosó-vasaló szobát használat után mindenki köteles tisztán és rendben hagyni.
6.6 Főzni csak az erre kijelölt helyiségben, a konyhában szabad. A konyha tisztántartása és a
tűzhellyel kapcsolatos biztonsági előírások betartása kötelező. A konyha használatának
befejezésével a tűzhelyet, a mosogatót, az asztalokat és a székeket tisztán kell hagyni.
6.7 Mosogatni csak a konyhákban lévő mosogatóban szabad. A szobai mosdóban mosogatni tilos.
6.8 A kint hagyott mosatlan edényeket előre bejelentett, fix időpontban az üzemeltető leviheti egy
tároló helyiségbe. Onnan egy hónap türelmi idő után kerül végleg eltávolításra.
6.9 A közösségi helyiségekből (WC, mosó-vasaló szoba, konyha) való távozáskor a lakók kötelesek
a villanyt lekapcsolni és a csapokat elzárni.
6.10 Szobakulcsot másoltatni szigorúan tilos. Ezen szabály ellen vétők a Kollégiumból való
kizárással büntethetők. A kulcs vagy a belépő kártya elvesztése estén az üzemeltetési irodában
lehet annak pótlását igényelni, az aktuális előállítási díj azonnali és egyösszegű megfizetésével..
6.11 Tilos a tűzjelző berendezés szobai füstérzékelőjét letakarni és a szobában dohányozni,
valamint tüzet okozó tevékenységet folytatni.

A KLUBHELYISÉG HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
A klubhelyiség használóinak kötelessége megőrizni a terem rendjét és tisztaságát.
A klubhelyiség igénybevételéhez előzetes feliratkozás szükséges a portán lévő és az adott hónapra
vonatkozó regisztrációs ívre. Egy személy egy hónapban csak egy napra iratkozhat fel.
Regisztráció nélküli használat csak abban az esetben lehetséges, ha az adott napra más nem iratkozott
fel. Az előzetesen lefoglalt napon a klubhelyiség használata előtt a kulcsot a portaszolgálattól kell
elkérni fényképes igazolvány ellenében. A portás regisztrálja a kulcsfelvétel időpontját, a kollégista
nevét és szobaszámát. Ezután értesíti a karbantartót, aki átadja a helyiséget.
A használatot követően legkésőbb a kulcsfelvételt követő napon 12 óráig, a karbantartó
személyzetnek kell visszaadni a klubot, aki ellenőrzi és regisztrálja az esetleges hiányosságokat. Ezek
után a kulcsot a portásnál kell leadni, aki regisztrálja a leadás időpontját.
A klub átadása és átvétele kizárólag munkanapon 9:00-15:00 óra között történik. A klubot egyszerre
16 fő használhatja 02:00 óráig.
A használat során a többi lakó nyugalmát hangoskodással, hangszóró eszköz használatával zavarni
nem lehet!
A klub műszaki és tisztasági állapotáért, az esetlegesen okozott károkért a kulcsot kikérő kollégista
felel.
Károkozás esetén, amennyiben nem állapítható meg a károkozó személye, az utolsó regisztrált
kollégista felel.
Tilos a helyiség kulcsát másra átruházni, klubhelyiségben dohányozni, a bútorokat és egyéb
berendezési tárgyakat a teremből kivinni.

AZ EDZŐTEREM HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
Az edzőterem használóinak kötelessége megőrizni a terem rendjét és tisztaságát.
Az edzőterem használata előtt a kulcsot a portaszolgálattól kell elkérni. A termet egyszerre maximum
6 fő használhatja. Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát,
amennyiben rendellenesség vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell az
üzemeltetővel.
Higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, emiatt törülköző használata
kötelező.
Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók. A szabad súlyokat
használatkor rögzíteni kell a rúdhoz. A súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos. A használt
eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére.
A terem állapotát és rendjét az üzemeltető, vagy annak megbízottja szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.
Amennyiben a terem állapota nem megfelelő, úgy a rendrakás az edzőtermet utolsóként használó
kollégistát terheli.
A sporteszközöket és a termet mindenki csak saját felelősségére használhatja. A szabálytalan
használatból adódó esetleges sérülésekért, az eszközökben okozott kárért a felelősség a használót
terheli.
A portásnál felvehető sporteszközök: expander, ugrókötél, step-pad. Az eszközöket fényképes
igazolvány ellenében lehet felvenni, a használó maximálisan 24 óra időtartamban tarthatja magánál.
Az edzőteremben tilos a dohányzás, az étkezés, az alkoholfogyasztás és a hangoskodás.

