
AZ SZTE ÖTHALMI DIÁKLAKÁSOK HÁZIRENDJE 

1. A kollégiumba felvételt nyert hallgatók, az intézmény által kiküldött tájékoztatójában 

leírt módon és időben költözhetnek be a kollégiumba. Az elsőéves kollégista köteles a 

kollégiumi tanár által kijelölt szobában lakni. A felsőbbéves hallgatók helyét – a 

kollégiumi kérvényben megjelölt szobát figyelembe véve – a kollégiumi tanár jelöli ki 

a lehetőségeknek és az igényeknek megfelelően. A felsőbbéves hallgatók a 

szálláshelyüket a kollégiumi tanár beleegyezésével, engedélyével egyszer 

megváltoztathatják. 

2. Beköltözéskor minden kollégista belépőkártyát kap, amelyet a portán kérés nélkül 

köteles felmutatni. Kiköltözéskor a belépőkártyát le kell adni a Diáklakások 

Irodájában. A kártya elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni kell. 

3. A kollégista a beköltözéstől számított 3 napon belül, és a kiköltözés előtt 24 órával 

köteles be- és kijelentkezni a Szegedi Kormányablakban. 

4. Évközbeni kiköltözés szándékát mindenki köteles a tárgyhót megelőző hónap 15. 

napjáig írásban jelezni a kollégiumi tanárnál, ellenkező esetben be kell fizetnie az 

esedékes havi kollégiumi díjat. A tanév utolsó 2 hónapjára (május, június) a 

kollégiumi tagság nem mondható le. 

5. A kollégiumi díjat mindenki köteles a meghatározott időpontig befizetni. Késedelmes 

kollégiumidíj-fizetés esetén, az egyetemi szabályzat alapján, alkalmanként 1500 Ft 

késedelmi díj kerül kivetésre. Két hónapot elérő tartozás esetén – a vonatkozó 

egyetemi szabályzat alapján – a Kollégiumi Bizottság megfosztja a kollégistát, 

jogviszonyától. 

6. A kollégiumi tagság tíz hónapra szól. Amennyiben a hallgató egyetemi jogviszonya 

megszakad (inaktívvá válik), a kollégiumi tagsága is automatikusan megszűnik.  

7. A nyári szünet idejére a lakásokban és raktárban személyes holmit hagyni nem lehet. 

A raktárból felvett felszerelési tárgyakat, kulcsot/mágneskártyát, valamint a 

belépőkártyát kiköltözéskor személyesen kell leadni. A lakásokat kitakarítva és eredeti 

állapotukba visszarendezve kell átadni. 

8. A kollégiumi közgyűlésen való részvétel kötelező! 

9. A kollégisták látogatókat 8:00 órától 23:00 óráig fogadhatnak. A vendég köteles a 

„Vendégkönyvet” kitölteni és egy arcképes igazolványt a portán leadni! A vendég a 

kollégiumban csak vendéglátója társaságában tartózkodhat. 

10. Kollégiumi rendezvény megszervezéséhez a Kollégiumi Bizottság engedélye 

szükséges. A rendezvény lebonyolításáért, a takarítás megszervezéséért a rendezvény 

főszervezője felel.  



11. Leltári tárgyak a Diáklakások területéről csak az igazgató írásbeli engedélyével 

vihetők ki. A közös helyiségek felszerelési tárgyait a lakásokba bevinni tilos. A 

lakások berendezési tárgyait sem a folyósóra kitenni, sem pedig másik lakásba 

huzamosabb időre átvinni nem lehet. 

12. A kerékpárokat az erre kijelölt helyeken lehet tárolni. Kerékpárokat a lépcsőházakba 

felvinni szigorúan tilos!  

13. A közösségi élet és a higiénia általános normáinak betartása mindenkire nézve 

kötelező! (lakások takarítása, hűtő tisztán tartása, rendszeres tisztálkodás, stb.) A 

lakások takarítása az ott lakók felelőssége, amelyet a Kollégiumi Bizottság és vagy a 

Seniorok rendszeresen ellenőriznek. A takarítás elmulasztását, illetve a nem 

megfelelő higiéniás állapotokért szankció járhat. 

14. A Diáklakásokban szelektív hulladékgyűjtés zajlik, ennek szabályait – a Seniorok 

segítségével – minden kollégista köteles megismerni és betartani. 

15. A Diáklakások épületeinek tetejére felmenni, illetve a volt laktanya területére lépni, 

valamint a kerítésen való átmászás szigorúan tilos! 

16. A szobákban zenét hallgatni a szomszédos lakók zavarása nélkül lehet. 22 óra után 

mások által is hallható módon zenét hallgatni, illetve közösségi életet élni, csak az 

iskolaépületben lehet. A mosógépeket 22 óra után használni tilos! 

17. A kollégium „Informatikai Infrastruktúra Szabályzat”-át és az „Egységvezetői 

rendelkezés a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról” 

minden kollégistának kötelessége ismerni, betartani és betartatni. 

18. A kollégium épületeiben (43. és 44. sz. ép.) és az ún. Iskolaépületben (54. sz. ép.) 

dohányozni szigorúan tilos! Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet! E szabály 

megsértése, büntetőjogi következményekkel is járhat. 

19. Szigorúan tilos az elektromos szerelvényeket, készülékeket és a hálózatot javítani, 

átalakítani, toldani, valamint az elektromos szekrénybe nyúlni. 

20. Kollégiumban állatot tartani tilos! 

21. A Házirend bármely pontjának be nem tartása esetén a Kollégiumi Bizottság – 

figyelmeztetés után – fegyelmi eljárást kezdeményezhet a hallgató ellen. 

 

Szeged, 2016. szeptember 29. 

 

 

         Kotroczó Gergő              Varga Ágnes 

a Kollégiumi Bizottság titkára        kollégiumigazgató 


