Házirend
A Bethlen Kata Református Kollégiumban elhelyezést nyert hallgatók számára a házirend betartása
kötelező, megsértése fegyelmi vétség, amely fegyelmi büntetést vagy eljárást von maga után.
A kollégisták a kollégiumban szorgalmi és vizsgaidőszak alatt tartózkodhatnak. Ettől eltérő időszakban a
bentlakáshoz külön engedély kell a kollégium igazgatójától.
A kollégiumi szobák elosztása az igazgató feladata. A kijelölt szobából csak kölcsönös
megegyezés és igazgatói engedély alapján lehet máshova költözni.
A kollégista a beköltözés időpontjában az előírásnak megfelelően köteles bejelentkezni, kiköltözéskor
kijelentkezni. Beköltözéskor köteles egy nyilatkozatot aláírni, melyben a kollégium házirendjét elfogadja.
A kollégiumban a „kapuzárás” időpontja 23 óra. Alkalomszerűen előforduló későbbi visszaérkezésre van
mód és lehetőség, de csak a kollégium rendjének zavarása nélkül. A 23 óra utáni ki-bejövetel regisztrációra
kerül.
A kollégisták vendégeket naponta 8 és 20 óra között fogadhatnak az arra kijelölt helyiségekben a hétvége
kivételével. (porta, társalgó, a lépcsőház nem tartozik ide!!!) A lakótérben, lakószobákban családtagokon,
esetlegesen barátnőn, kívül idegen személy nem tartózkodhat, de az ő személyazonosságukat a portán
okmánnyal igazolni kell, és az ott rendszeresített füzetbe bejegyezni. Nem tartózkodhat idegen az épület
lépcsőházában sem. A vendég köteles betartani a kollégium házirendjét, ezért a vendégfogadó kollégista a
felelős, beleértve az esetleges anyagi kártérítést is.
Nem kollégisták önkényes bennaltatása szigorúan tilos. 20 óra után – hivatalos rendezvényt kivéve- idegen
a kollégiumban nem tartózkodhat. Az önkényes bennaltatás vagy annak elősegítése anyagi büntetést,
ismétlődés esetén azonnali elbocsátást von maga után.
A kollégistáknak hétvégi és ünnepnapi maradási szándékát a megelőző utolsó munkanap délig az erre
rendszeresített íven jeleznie kell.
A Kollégium vagyonának megóvása minden kollégiumban tartózkodó személy kötelessége. A szobák
berendezési tárgyaiért leltár alapján a kollégisták felelősek. A kollégiumban szándékosan vagy
gondatlanságból okozott kárt meg kell téríteni. A szándékos károkozás azonnali kizárást von maga után.
Az előforduló hibák, károk azonnali bejelentése minden kollégista érdeke és kötelessége.
A közös helyiségekben elhelyezett tárgyak, berendezések lakószobába vitele tilos.
A kollégiumban másokat a tanulásban, pihenésben akadályozni ill. hangoskodni, zajongani, nyugalmat
zavaró berendezéseket működtetni nem szabad. A kollégiumban – tekintettel a ház többi lakójára – 21:30tól „silencium” van érvényben.
A kollégium által biztosított takarítóeszközökkel a kollégistáknak a szobákat maguknak kell takarítani. A
kollégista köteles egyéni felszereléseit, eszközeit, szekrényeit, ágyát, íróasztalát, szobáját rendben tartani. A
szobák rendje időközönként ellenőrzésre kerül. Az elhanyagolt lakószobák lakói figyelmeztetésben
részesülnek.
A lakószobák falaira, szekrényeire, üvegeire csak olyan dekoráció helyezhető el, mely nyom nélkül
eltávolítható. Ezek eltávolításáról a szoba lakói kötelesek gondoskodni. Amennyiben a szoba nem az átadott
állapotban kerül vissza, a kollégisták viselik a helyreállítás költségeit.
A lakószobák tűz- és balesetvédelmi okokból elektromos vagy gázüzemű melegítőket (rezsó, forraló,
kávéfőző, hősugárzó stb.) használni tilos. Nem használható továbbá a szobákban tartós áramfelvételű
egyéb elektromos eszköz sem. (pl. hűtő) Hősugárzók, egyéb eszközök illegális használata plusz
energiaköltségi hozzájárulást von maga után minden esetben.

A kollégium egész területén a dohányzás –beleértve a lakószobákat is- tilos. Az épületben nincs
dohányzásra kijelölt hely. Nem dohányzásra kijelölt terület a függőfolyosó, a lépcsőház sem, így itt is tilos a
dohányzás a kollégisták és vendégeik részére.
A beköltözéskor átvett kulcsokért mindenki maga felelős, elvesztésük esetén a pótlás költsége a kollégistát
terheli. Tilos a kulcsokat másra átruházni, arról illegális másolatot készíttetni.
A hallgató vagy vendége alkoholos állapota azonnali elbocsátást von maga után.
Élelmet tárolni az arra kijelölt helyen szabad. (teakonyha, hűtők) A közös helyiségekben, hűtőkben
elhelyezett dolgokat, élelmiszereket névvel kell ellátni. Gondoskodni kell a kollégistáknak az esetlegesen
megromlott élelmiszerek mihamarabbi eltávolításáról is.
Mosatlan edény a konyhában nem maradhat. Az elő maradt edényeket, megromlott élelmiszereket a
kollégium személyzetének jogában áll a konyhából eltávolítani, szükség esetén kidobni. A kollégiumban
főzésre, nagyobb mennyiségű élelmiszer tárolására nincs mód, csak melegítésre, és rövid idejű tárolásra. A
konyhában idegen nem tartózkodhat.
A hallgató a kollégiumban köteles az egészségügyi előírásoknak megfelelni. Fertőző beteg a kollégiumban
nem tartózkodhat.
A kollégiumi díj befizetése minden hónap 10-ig esedékes, melynek összege a 2017/2018. tanévben 18.000
Ft. Amennyiben a kollégista adott hónap 15-ig nem rendezi kollégiumi díját, úgy 10-től kezdődően napi 20 Ft
késedelmi pótlékot számolunk fel.
A kollégiumi díjfizetési kötelezettség minden megkezdett hónapra szól. Az június végi kiköltözést
megelőzően a 30 nappal előre nem jelzett kiköltözés a letét visszafizetésével csak a tanulmányok
megszakítása, egészségügyi okok vagy esetleges más előre nem látható komoly indokkal írásbeli kérelem
alapján lehetséges. (Nem tartozik az előre nem látható indokok közé az év közben más kollégiumokba való
felvétel!) Ezen indokok hiányában a befizetett letétet visszaadni nem tudjuk. A letét befizetése (18.000 Ft) a
kulcsok átvételekor történik.
Kiköltözéskor a kulcsokat a kollégium személyzetének kell leadni, miután a szoba rendjének és
felszerelésének szemrevételezése megtörtént. Amennyiben a kiköltözés önkényes, a kollégista a kulcsok
leadásáig köteles a kollégiumi díjat továbbra is fizetni.

