
NYIREGYTAzI EGYETEM
cAMPUs rorrÉcrUM és BEssENYEI HoTEr HÁzlnnNDJE

Ikt. sz: II{K / 37 -153 / 2016.

A Háztend tattalmazza a Kollégiumban lakók 1ogalt és kötelességeit, a kollégium
rendeltetésszetű hzsználatát biztosító együttélési, egészségügyi, balesetvédelmi és tűzvédelmi
előfuásokat, valamint a kollégiumb an tqttőzko&ás tendjét.

I. A kollégiumban lakók iogai és kötelességei

1) A Házir.end betattása, betattatása minden kollégiumban lakőta és vendégte ttézve
kötelező.

2) A kollégiumba történő beköltözés rendiét a kollegium honlapján www-.nye.hu/koli
kőzzétettlnÍonnáaőkalapjánkellteljesíteni.

3) A ko[égi-umban lakók beköltözésiíkkel elfogadiák a Campus Kollégium és Bessenyei
Hotel Ügyrendjét, és egyben kötelezettséget vállalnak atta, hogy áz egyattéIés ftott
és fuat7at szabaLyút, normáit betatgák, betattagák, messzemenően figyelembe veszik
valamennyi lakótársuknak a pihenéshez, a tanuláshoz, a isztasághoz és Lz
egészséghe z, az embei méltóság megőrzéséhe z valő jogát.

4) Á kollégiumban Lakő köteles a|áími a ,,Kollégiumi bentlakási megá11apodás''-tj
a Baleset-, Tűz- és Munkavédelmi oktat,áson tészt venni, valamint a kollégiumi
Házttetdet megismerni, b etartati és b etartatrri.

5) Á kollégium takóinak beköltözéstiket követóen 3 munkanapon belíil lakcím beielentési
kötelezettségük van az ilj lakcim szerint illetékes önkonnányzat okmányfuodájában.
A lakcímbejelentő nyomtatrányt, mint szá)Lásadó a a Campus Koilegir]m és Bessenyei
Hotel csoporvezetőie (továbbiakban: csopottvezetQ $a aIá.

6) A kollégiumban lakók beköltözésiikkot kollégiumi beléptető kárryát kapnak, amelyet
kötelesek maguknál hotdani és azt a kollégiumi portaszolgáIatot teljesítő kollégának
v^gy más igazoLtatasta jogosult személy (csoportvezető, koltégiumi lgazgatásí
ijgsilntéző, éptiletfelelős, iizemeltetó) kérésére felmutatni.

7) A kollégiumi tagsággal jfuő jogok másta nem ruházhatók át. A kollégiumi beléptető
káttya másnak nem adható át, a katqáv'al történő visszaélés írásbeli figyelmeztetésse|
többszöri esetet követően kollégiumból tötténő azonrraln |<tzátással iő". A beléptető
káry^ elvesztését 24 őtán beltiü a csopoÍtvezetőnek, valamint a kollégiumi
üzemeltetőnek be kell jelenteni, az iizemeltetővel tötént egyeztetés :után a felmedilő
költségeket a kollégium lakőja köteles megtéfíteni.

A lakók szobabeosztásőta Egyetemi Kollégiumi Bizottságkészíti el, ennek egyoldalú
rnegv altoztztása a kollégiumból töténő l<tzátást v ottja maga után.

A beköltözést követően szeptember hónapban van lehetőség szobacsetéte. Ezt
követően csak indokolt esetben, a csopofFrezető engedélyével lehetséges.
(Á szobacsete igenylése ',Campuó Kollégium éptileteiben tötténő szobacseÍe''
nyomtatvány kitöltésével történik.)

8)

e)
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10) A csopoft\rezető kezdeményezéséte rendkíviiü esetben - amennyiben azt
a kollégium optimális heIygazdálkodása ű,gy l<tvánja - a hal7gatóknak szobát kell
változtatniuk.

11) A kollégium lakói kötelesek az áitahlk hasznáIt eszközoket tendeltetésszetűen
Ltaszna)ti, valamint a kollégium vagyonát rnegóvni.

12) A kollégium lakői észtevételekkel, javaslatokkal fotdulhatnak a csopottvezetőhőz
minden, a kollégiumi közösséget, valamint a kollégiumot érintő kérdése\ szabályzatok
tekintetében.

13) A kollégium lakóinak legkésőbb _ az ídőtetdi mutatóhoz tgazodva _ a kancel7ár áLtat
meghatatozott napig kell kiköltöznie a kollégiumbőL Az oklevél átvételéte iogosult
hallgatóknak legkésőbb az okLevéIátadó tinnepi szenátusi iilést követő első munkanapon
1' 5.00 őtáig kell kiköltözniük..

14) Az egyetemi hallgatók a tanév végét követően, a nyá/' ldőszakban kételem alapján
szál7asLehetőséget vehetrrek igenybe (,Nyfui szállás igénylése'' formanyomtatvány).
A kételem elbttá1ása a, arpfivrzú Íeladata.

15) A kiköltözés kételem ít1án tőtténik, melyet a I(ollégiumi Itodán kell benyújtani.
A kérelem letölthető a kollégium honlapjfuőL

16) A kollégium lo'kőja a kollégiumbőI vaLő kiköltözése alkaLmával a betendezési és
felszerelési tátgyalrJr.al köteles személyesen elszámolni, abelépő kfur1át leadni, illetve a
szobát kitakaÁtva, rendben az iizemeltetó jelenlétében - az állapotfelm érő |ap alapjőn -
átadn1.

II. A kollégiumi díi /szállásdíi fizetésének tendie

1) A kollégista havonta, minden tfugyhőnap 20-tg az Egyetem Szenátusa ákal jőváhagyott
kollégiumi díjat köteles fizetni. A kiilsős személy havonta, minden tfugyhőnap 2O-lg a
kancelláráltal jőváhagyottszát7ásdtjatkötelesfrzettrj.

2) A kollégista áItaI a frzetendő díjak összegét a ',Kollés.'-i Bentlakási Megállapodás", a
ktiüsős személy esetében a,,Megál l apodás'' tattalmazza.

Minden megkezdett hőnapta a teljes kollégiumi dllj ftzetésekótelező, amfue egyéni kérelem
alapján kivételes indokolt esetben a kancelLat kedvezményt biztosíthat

A kollégiumi díjak és egyéb díjak ftultuáhsalap díj, letéti dlj) ftzetési eljátási rcndjét
aYagyongazdálkodási Központ Yagyongazdálkodási Itodájának Ügytendje 1. sz. melléklete,
A Campus Kollégium és Bessenyei Hotel működési tendje II. tész 8. és 9. pontja
tattalrnazza.

III. A lak szobák tendie

3)

4)

1) A lak szoba és a" hozzátattoz helyiségek tendjéét, isztaság!étg
azok allapotának meg néséétq rendeltetésszer basznalatáén
egyetemlegesen felelnek.
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2) A falakn, bútotokta, berendezési tfugyakn, ajtőkn, ablakokta dekorációt, plakátot
tagasztati TILOS! Az esetleges fekzgasztasból keletkezett esztétikai lcfuokat a lakőnak
helyre kell állítani vagy Lz üzemeltető áItaI megá|Iapítottkfuténtést köteles kifizetrri.

3) Á szobákban és közösségi helyiségekben levő vezetékeket, csatlakozőkat, tűzjelzőket tilos
megbontani átkötff' átalakitan\ megrongálni.Ezen szabáIy megsértése esetén a kollégium
Iakőja ításbeli figyelmeztetésben tészestil - a csopot^rezető álta| _ ismételt fehszőlttas
esetén fegyelmi etjáússall<lzárhatő a kollégiumból. Továbbá a kollégium felszerelésében,
betendezésében okozott kárt annak okozőja köteles megtéfíteni ha a kátokozás ténye
bizonytthatő és jegyzőkönyvben van tőgzíwo. ha a kátokoző' személye ismeretlen, akkor
közös költségen kedi{ elszám olásta.

4) A lakószobákban, illetve a kollégium épiiletében észlelt hibák, kátok, hiányosságok
beielentése a Íőbejfuai kollégiumi pottan töténik. A hibák beielentése minden
kollégiumlakó étdeke és kötelessége! Amennyiben a hiba nem keriil elhánústa, űgy azt
a kollégiumlakó a csopornrezető felé iogosult jeleznt

5) A kollégiumból vakő tÁvozáskor a szobőt be kell z^tfli, ablakot becsukni, elekftomos
eszközöket ki és le kell kapcsolni ftivételt képez a hűtőszekrény). A fentiek
elmulasztásából etedő k'' (p1. ffitésrendszer eIÍagyása) a kollégiumlakónak fekóható
lrátesemény.

6) A lakóegységet (4-es épiiLlet) és szobákat (7-2-3-as épiilet) a lakók maguk takangák,és annak
isztaságáétt felelősek. A szobarendet a csopotffiezető, a kollégiumi tgazgatÁsí igyntéző,
és az éptiletfelelős e|őte egyeztetett napokon, valamint szutóptóbaszetően is ellenőtizheti.
Higiéniai elvárásoknak és esztétikai követelményeknek nem megfelelő szobatend esetén
a lakók ításbeli figyelmeztetésben részesiilnek, Sofozatosan elégtelen szobarend pedig
a kollégiumból történő kjzatást v onhatja maga utan.

7) A kollégiumban lakók saját elekttomos eszközeiket a kollégiumba csak engedéllyel
hozhagák be. Az elekttomos eszközök b ehozatalakot,,Eszköz -bebozatah jegy z őkőnyv"
formanyomtawányt kell kitölteni, melyet az izemeLtetőhőz kell engedélyezéste ben1úitani.
A kollégiumban az alábbi elekttomos eszközök nem tárolhatók a |akőszobában
(tűzvédelem, balesetvédelem miatt): - mikrohullámú sütő, - gnllező, - szendvicssütő, -
olajsütő, - tezső, - elekftomos ffitőbetendezés (tőswgárzó, ventilátor), - medilő fortaló. A
4-es éptrletben a lakőszobák konyhájában elekftomos konyhai eszközök LtasznáLhatőak, a
p átaeLszív ő b erendez é s |tasznáLata mellett.
Á felsotoltakon kíviil szigotían ttLos az egyéb, tűz- és balesetvédelmi szempontból
veszélyes eszközök és berendez ések hasznáLata.
Amennyiben a lakőszobában a fent felsotolt elekftomos eszközök szobaellenőgés
kapcsán megtalálhatóak, a kollégiumi lakó ellen fegyelmi e|jfuás kezdeményezésére kertil
sot.

8) A lakószobában az elektromos betendezéseket csak az ezekte vonatkozó édntésvédelmi,
munkabiztonsági és tűzrendé szelú előtásoknak megfeleIően szabad haszná)ti.

9) A kollégium üzemeltetője, az iizemeltető áLtaI megbízott személyek hivatalos ügyben
(<arbantattás, e77enőrzés) a lakók távollétében is bemehetnek a szobába.

10) A lakószobában dohányozni, át7atot tattati, egészségre áfiaLmas anyagokat tatolni,
vagy Íogyasztati, balesetveszélyes tevékenységet folytatni sztgotuanTllos!
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11) A lakóegységekben közösen használt helyiségek isztántattÁsa' a szeméttatolő edények
sziikség szetinti titítése a lakók felzdata. A keletkező szemetet a szelektív hultadékgyriités
szabá'Iyú szer{nt kell gyűjteni és legalíbb hetente kétszet a kijelölt szernéttatolóban
elhelyezni. A közös helyiségekbe hulladékot kfuakni tilos! Áz elktilönített szemétgyrijtéssel
kapcsolatban sziikség esetén a kollégium izemeItetőiétől kell tájékoztatast kémi.

IV. Szobakáwa. szobakulcs felvétele. leadása

1) Vendégkártya felvételére akkot van lehetőség, ha a kollégiumlakó a szobakártyáját
elveszíd', otthon felejti, eltöri, ellopják tőle, illetve a kattya működésképtelenné vá]ik'
A vendéglcáttya visszaadásának maximális ide1e 2 hét, amely időszak nem hosszabbítható
meg. A megadott leadási hatáttdőt követően a vendégkártyaletiltásta kedil. Ámennyiben
ez ídő alatt nem kerii{ elő a kollégiumi szobakáttya' úgy annak pőtJását köteles megfizetni
az iz emeltető aLtal tneghatáto zott ö s sz egb en.

2) Továbbá abban az esetben, ha a kollégíumlakó bűncselekmény sotán veszíti el
a kollégiumi szobakfutyájátt, (ellopják tőle ttatut és van tendőrségi beielentése) illetve
a szobakattya ekomlik és nincs tajta semmilyen kii{sételmi nyom (törés, tepedés), akkor
a kátty a pótlása ingyenes.

3) Á kottégiumi szobakártyátkta csak a Campus-Land Kft. által kiadott matnca ngaszthatő.
Minden más díszítés, tajzolás, mantcázás esetén, - legkésőbb kiköltözéskot- a kártya teljes
árának megfizetése kötelező.

4) A tanév kezdetén beköltözők a csopoÍtvezető 
^LIarL 

meghatátozott átköltözési határidőig
pótolhatják a megszemélyesítéshez szükséges fénykép megktildését. Az év közben
beköltözőnek 1 hete van a megszemélyesítés intézéséte. Hatálidő wtan fényképes
rnaúcával nem rendelkező kollégiumlakó, csak kiilön azonosítással léphetnek be a
kollégiumba.

5) Szobakulcs felvételéte csak akkor van lehetőség, ha a beléptetó rendszeren olyan
meghibásodás lép fe| amelyet azizemeltető munkaidőben nem twd ethántani. A kulcsokat
1 héq illetve maximum ah1ba elhántasa után le kelladni a kotlégiumi főpottfua. Az 1' hét
után le nem adott kulcsok, zátcsetét vonnak maguk után, melynek költsége a kulcsot
felvevő lakót terheli

6) A lakószobábat felejtett szobakáttya esetén lehetőség vaÍl atra, hogy a biztonsági
szolgalztot teljesítő kolléga kétésre, megfelelő dokumentálás után kinyissa az ajtőt. F;te
kétféle lehetőség van:

személyes nyitás, amikot abíztonságl őr elkíséd a kollégiumlakőt az adott szobához, és

,,i okef'' kfuty ájáv aL ki"ytg 
" 

az ajtőg

a kollégiumi főpotárőI a beléptető rendszer segítségével távoli nyitást kezdeményez
ablztonság} őt. Mindkét esetben megfelelő azonosítás után (akólista, neptunkód,
fénykép) csak azt az ajtőt nptja ki a bbtonság őt, alr'ol a lakő lakik. Személyes nyitás
esetén abiztonság1 őr bemutatásra elkéd a bent felejtett szobakatyát.

1..

2.
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V. Avendégfogadás

1) A kollégiumban Iakő vendéget (1 Íő) 7-23 őta között fogadhat, tovőbbá a vendég 18
őta .utáti időpontban tőténő étkezésekot köteles a kollégiumtakó személyesen fogadni a
kollégium főbejáraa potáján. A vendég étkezését a kollégiumi pottaszolggJatot teljesító
kolléga dokumentálja, melyet a vendégfogadó és a vendég aláttásávil tgazo\ ezlJtáfl a
vendég benntattőzkodása idej&e kfutyát kap, melyet távozáskot köteles leadni.
Lakőszobában vendég csak akkor tatőzkodhat, ha ezzeL valamennyi lakó egyetéÍt. Á
vendéget fogadó lakő avendégért etkölcsi és anyags felelősséggel tafiozik. A Háztend
előitásat a vendégte nézve is köteIezőek. Ámennyiben a vendég 23 őra utan távozik,ugy a
fétőhely-átadás jogcímén térítési többletdíjat köteles ftzetni. A tédtési díj befizetése
készpénzben, a 4-es épiilet rccepciőját történik.

2) A kollégiumban lakó vendéget fogadhat, amennyib en a lakőtÁtsa átadja a fétőhe\yet.
A férőhely-átadásí igényeket Lz 

^sztalos.katahn@,nye.hu 
e-mail címre kell elkiildeti a

vendég étkezése előtt két nappal. A bejelentett Íérőhe\yátadás esetén a verrdég szállÁsdtjat
köteles frzetti.

3) A Vendég, vagy Látogat szeméIy onkényes bent
esetben fegyelrni eljárás keretében felel sségte
rogzíteni

vr. Kollégiumi tendelkezések

2) A lak k nyugodt pihenése étdekében
csendrendelet vaÍl énrényben, amely a
napkozben is énrényes. Továbbá tilos
a kollégiumban lak k nyu galmát zavatja.

akása szigorran tiloS, 2 szoba lak i rninden
vonhat ak, a tényeket jegyz konyvben kell

23.00 tL 07.00 ráíg a kollégiurnban
vÍzsgatd szak, nyán száLLás td tattama aLatt
rninden olyan hangos tevékenység, arnely

1) A kollégium lak i az épiiletbe 78 n után kolléglumi szobakartya felmutatásáva|
léphetnek be.
A szobakártya megszemélyesít címkék elkészítését kovet en a kollégiumi
poftaszolgálatot teljesít kolléga koteles jegyz konyvet felvenni, amennyiben a
kollégiumlak nem megszemélyesített szobakattyávaI kozlekedik. A csoportvezet a
jegyz kony'v áwéteLét kovet en ításban figyelmezteti a kollégiumlak t a szobakártJz
megszemélyesítésicímkehasztáIatát l,p rJását l.

3) Á kollégiumban l<tzfu lag csak a kollégiumot énnt , 1lletve az egyetemi oktatással
kapcsolatos plakát, hirdetmény kertilhet kifiiggesztéste Lz lgazgatási és Humánpo[tikai
I(ozpont vezet jének j váhagyásávaI.

4) A kollégium épti{etében, kollégiumi szobákban és kozosségi helységekben TILOS
a dohányzás!

5) A kollégium éptiletébe, (a lak szobába is) sztgonilan TILOS alkoholtartalml italt,
kábít szett behozni, fogyasztari és értékesíteni!

6) A ko[égium tediletére tilos bevinni fegyvert, fegyrremek min stil tátgyat,valamjnta
175/2003. Q(28.) Kormányrendeletben felsorolt kozbiztonságta ktilonosen veszélyes
eszkozoket. A tilalom vonatkozik az onvédelmi, spoÍt, hobbi" lnagyomány rz , stb.

5
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céllal, engedéllyel taÍtott fegyvetekre, eszközökte is.

7) Fegyelmi vétség, vészhelyzet vagy egyéb rcndbontás gyanila esetén a csopoÍtv ezető
jogosult a lakőszobába belépni ott intézkedni. Távollétében a kollégiumi tgazgatási
ng1intéző, az épilletfelelős, illetve a pofiaszolgáIatot teljesítő kolléga intézkÉdhet. -

8)A kollégium gépi-, elektromos és egyéb betendezéseit, bűtotzatőt és valamennyi
felszetelését, a lakók saját nilajdonú eszközeiket személyes, és anyzLg feletősségüi
mellett hasznáLják. E felelősség ktilönösen érvényes a vagyonvédelemte, tűzrendész"J és
munkavédelmi előírás ok b etatúsáta, b etaftatas ata.

)A felmedilő veszéIyhelyzeteket, izemzavatt, meghibásodásta portán azonttzljelenteni kell.
Egyidejűleg tótekedni kell azok megsziintetéséte, a balesetves zéIy elhántásíta.

10) Á kollégium le\tárába tattoző eszközöket, felszetelési tátgyzkat az épi,iletből TIL9S
kivinni!

11) A lakók személyes gépi berendezéseik szakszetl üzemeltetés &ő\ pétzi:ú^, éttéktfugyatk
biztonságos megőrzésétől maguk gondoskodnak.

VII. Szolsáltatások

1) Á kollégium épii{etében ta]á|hatő közös helyiségek takaÁtasát, a szemét elszá17ítást
(naponta) a kollégium üzemeltetőj e v égzi.

2) A kollégiumi lakószobák évente kétszer történő vízkőtelenítése kötelezó éwényű,
fiiggetlentil attól, hogy kérik-e a szobábanlakók vagy sem. Á vízkőtelenités aztizemeltátő
fe|adata, melynek időpontiátóI az izemeltető legalább 3 munkanappal korábban köteles
étesíteni a csoportvezetőt és a szobalakóit.

3) A kollégium Lakői tészéte mosási és szántasi lehetőség biztosított az épi:letekalagsotában
talá]hatőmosodákban.AkulcsapoftánvehetőáttgazolványleadásávaI.

4) Főzéste a lakóegységenkénti, illetve emeletenkénti konyhákban vaÍa lehetőség. A fokozott
fettőzésveszéIy, a tömeges ételm&gezés lehetősége miatt mosatlan edényt, ételmatadékot
a konyhában, lakószob ában tattati, tátoltiTll,os!

5) A kollégiumbafL a rrap 24 őújában pottzszoIgáIat működik, amely a lakók napi életvitelével
kapcsolatos szolglLtatasokat is végzi. A portaszolgálatot teijesítő ,""'riély felelós a
kollégium tendiéért, biztonságáért' logosult a kollégiumba étkező és onnan távoző
személyek ellenőrzéséte.

6) A kollégiumban lakók tészéte étkező postai kiildeményeket a kolléglumi potán lehet
átvenni.

7) A kottégium a kollégistáktészéte orvosi ellőtástbiztosít kiírt tendelésiidőben.

8) A beköltózők tészére (gé"y szerint) az územeltető paplant, pőtnát és ágynemű huzatot
biztosít térítés ellenében.

9) Minden szobábaningyenes TV csatlakozás ésintemet htozzáfétésvan kiépíwe.
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VIII. A Kollégium nviwa tartási rendie

1) A kollégium posta fel li bejátata, az élelmiszet bolt melletti bejátata'
a rnozgáskorlátozott támpa fel li bejátata' valamint a Bessenyei Hotel (4. épiilet
el tt) beifuatahétkozn^p 6'o tát l1800 6táig, szombati napokon 600 tát l7600 rat[van
nyitva. Mrrnkasztineti napokon az éptiletbe tortén belépés csak a kollégiumi
f bejáraton Iehetséges.

A kollégiumi Házkend el ltásunakbetattását,betattatasát a csopoÍtvezet Íeligyeli, a kollégiumi
igazgatasi ngrÍLtéz ellen tzí az épiLetÍelel sok egyiittrnrikodésével.

A Háztend bármely pontiának megszegése esetén a kollégium lak ja fegyelmi eljfuással
l<tzárhat a kollégiumb l a Nyíregybázi Egyetem Fegyelmi Albizotts gánakbatatozata alapján.

J eIen Hánttend 20 1 6. julius 28-án Iép hatáJyba'

IYírrsylrá<o, 20'l 6. j lius 26. L
kancellár
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