
1.sz. melléklet Egységesített Kollégiumi Házirend

Megjegyzés 1. 2. 3. 

1.1 Tűz okozása Szándékosságtól függetlenül fegyelmi eljárást von maga után. 30 - -

1.2 Téves tűzriadó okozása szándékosan A tűzvédelmi szabály megsértésének célja: indokolatlan tűzriadó okozása. 30 - -

1.3 Füst- és tűzjelző berendezések letakarása, eltávolítása, rongálása 30 - -

1.4 Kézi tűzjelző berendezések indokolatlan használata, rongálása 30 - -

1.5 Menekülést segítő berendezések szándékos rongálása Ide tartoznak a menkülési útvonalat jelző táblák, fények. 30 - -

1.6

Tűz- és robbanásveszélyes eszközök engedély nélkül a kollégium 

épületébe, illetve a kollégiumhoz tartozó épületen kívüli területekre 

történő behozatala és tárolása

Pirotechnikai eszközök, gázpalack, töltöt üzemanyagtartály/kanna, egyéb robbanóeszközök, petárdák, 

tűzjáték rakéták … etc.
30 - -

1.7 Engedélyköteles tűzveszélyes munkavégzés, szerelés engedély nélkül 30 - -

1.8 Menekülési útvonalak eltorlaszolása A menekülési útvonal teljes keresztmetszetében akadályozott az áthaladás 10 20 -

1.9 A kiürítési gyakorlatok alkalmával az együttműködés megtagadása Nem hagyja el az épületet, az utasításoknak nem tesz eleget, stb. 30 - -

1.10 Hordozható tűzoltó készülék indokolatlan kifújása, rongálása Ide tartozik a plomba eltávolítása is. 30 - -

1.11 Fali tűzcsapok, benne lévő eszközök  indokolatlan használata, rongálása 30 - -

1.12 Téves tűzriadó okozása nem szándékosan, a házirend megszegésével.

Pl.: Dohányzás, engedély nélkül, vagy nem kijelölt helyen, vagy felügyelet nélkül hagyott eszközzel (Pl.: 

főzés során), stb.
5 10 15

1.13 Téves tűzriadó okozása nem szándékosan, a házirend betartása mellett. Pl.: Melegétel gőz, kozmetikumok, spray, tisztítószer, stb. 2 4 8

1.14 Tűzriadó menekülési útvonal matrica letakarása, eltávolítása, rongálása 4 8 16

1.15 Egyéb tűzvédelmi eszközök rongálása Tömlőtároló szekrény rongálása, tűzgátló ajtók rongálása, kitámasztása stb. 10 20 -

1.16

Tiltott, nem kijelölt helyen való dohányzás, vagy bizonyíthatóan ráutaló 

magatartás Ráutaló magatartás pl.: csikk/cigaretta maradvány, használatban lévő hamutál, füst, stb.
10 20 -

1.17 Hő fejlesztő konyhai berendezések nem konyhai használata Házirend szerint 4 8 16

1.18 Tűz-, vagy érintésvédelmileg nem megfelelő eszközök használata 4 8 16

1.19 Menekülési útvonal szűkítése A menekülési útvonal nem használható teljes szélességében. 4 8 16

1.20 Tűzjelzés figyelmen kívül hagyása Tűzjelzést észlelve nem teszi meg a szükséges lépéseket. 4 8 16

2.1 Állat behozatala, tartása 10 20 -

2.2 Rovar (főleg ágyi poloska), kártevő be nem jelentése 4 8 16

2.3 Felszólítás ellenére takarítás elmulasztása A szoba legalább egyik lakójának írásbeli felszólítását követő 24 órán túl. 5 10 15

2.4

Élelemiszerek nem megfelelő tárolása, ételmaradékok, romlott ételek 

nem megfelelő kezelése

A szabály a szobában és a konyhában egyaránt betartandó. Ide értjük a hűtőben, vagy azon kívül tartott 

romlott élelmiszereket is.
4 8 16

2.5

Konyhák, étkezők, mosókonyhák, közösségi terek tisztán és 

rendezetten tartásának megsértése

A főzést, étkezést követően az átlagost meghaladó szennyezettség el nem távolítása , főzés és/vagy 

étkezés utáni rendezett állapot vissza nem állítása (mosogatás, elpakolás)  stb.
4 8 16

2.6 WC-k, mosdók, mosókonyhák nem rendeltetésszerű használata 5 10 15

3.1 Csendrendelet be nem tartása A házirend előírásait figyelmbe véve. 4 8 16

3.2 Agresszív fellépés

Kollégiumi alkalmazottakkal, portással, takarítókkal, karbantartókkal, seniorokkal, lakókkal szembeni 

tetlegesség, nyílt fenyegetés.
30 - -

3.3

Udvariatlan (egyetemistához nem méltó), az egyetemi Etikai Kódexszel 

nem összeegyeztethető viselkedés

Kollégiumi alkalmazottakkal, portással, takarítókkal, karbantartókkal, seniorokkal, lakókkal szembeni nem 

megfelelő viselkedés.
4 8 16

3.4 Kollégium alkalmazottainak munkájának akadályoztatása Akadályoztatás szobaellenőrzés, karbantartás, leltározás, takarítás, adminisztáció, stb. alkalmával. 4 8 16

3.5 Azonosítás megtagadása Kiemelten: beléptetés, valamint házirend megsértés ügyek során. 30 - -

3.6 Közösségi helyiségekben rendetlenség okozás, szemételés Amennyiben nincs meg az elkövető, a helyiség felelőse kapja a fegyelmi pontot. 4 8 16

3.7 Parkolási, biciklitárolási szabályzatok megsértése 4 8 16

3.8 Engedély nélküli zárcsere, kulcsmásolás Tűz-, és vagyonbiztonság miatt 30 - -

3.9 Engedély nélküli átalakítás, beépítés 10 20 -

3.10 Engedélyhez kötött eszközök engedély nélküli behozatala Egyéb, tűzvédelmi szabályzatot nem sértő engedélyköteles eszköz esetén. 4 8 16

3.11

Engedélyhez kötött gazdasági, kereskedelmi tevékenység engedély 

nélküli folytatatása (árusítás, stb.)

Nem kell engedély: saját használatú jegyzetek, tankönyvek eladásához, személyes eszközök (pl. használt 

TV, számítógép, stb.) eladásához, stb.
10 20 -

3.12

Kollégium eszközeinek egyéb nem rendeltetésszerű használata/nem 

szobaleltár szerinti tárolása

Közös használatú eszközök (szék, asztal, tűzhely, mikro, mosógép stb.) használatának indokolatlan 

korlátozása (nem a leltár szerinti helyén van az odatartozó eszköz, stb.).
4 8 16

3.13 Kár/meghibásodás bejelentésének elmulasztása Olyan esetekben, amikor javításra, cserére van szükség. 2 4 8

3.14

Engedélyköteles helyiség engedély nélküli és/vagy nem 

rendeltetésszerű használata
5 10 15

3.15 Közösségi helyiség szabálytalan használata Kiemelten: tanulószoba, közösségi helyiség (TV-szoba stb.), edzőterem stb. 4 8 16

4.1 A kiköltözési adminisztráció elmulasztása 15 30 -

4.2 A ki- és beköltözésre nem a jelentkezett időpontban történő 5 10 15

4.3 Engedély nélküli átköltözés 10 20 -

4.4 Kollégiumi felvételinél valótlan adatok megadása 30 - -

5.1 Belépő kártya átruházása 10 20 -
5.2 Vendégfogadási szabályok megsértése 5 10 15
5.3 Beléptető rendszer megkerülése 10 20 -

6.1 Szándékosan okozott nagyértékű rongálás, károkozás 30 - -

6.2

Gondatlanságból és/vagy kisértékű szándékosan okozott rongálás, 

károkozás
5 10 15

7.1 Szemetelés 10 20 -
7.2 Vészhelyzetet, sérülést idéz elő, vagy rongálással, károkozással jár 30 - -

8.1 Saját wifi hotspot/router engedély nélküli üzembe helyezése 5 10 15

9.1

Ablakpárkányra, radiátorra, csak vészhelyzet esetén használható 

menekülési lépcsőre, előtetőre történő kiállás, kimászás.
10 20 -

9.2 Más megszemélyesítése Különös tekintettel a más nevében küldött emailekre. 10 20 -
9.3 Bármilyen más, törvénysértő magatartás 30 - -
9.4 Tetlegesség nélküli önbíráskodás 5 10 15

9.5

Mások megbotránkoztatására alkalmas öltözékben megjelenés a 

kollégium közösségi tereiben. Szeméremsértő hiányos öltözet
4 8 16

9.6 Önkényuralmi jelképek használata a kollégium területén.
Mind a szobában, közösségi terekben kihelyezett, mind az öltözéken használt önkényuralmi jelkép, 

valamint minden egyéb kommunikációs felületen
5 10 15

9.7 Nem kijelölt helyen történő vasalás. 2 4 8
9.8 Elzárt/üzemi területre történő illetéktelen belépés. 4 8 16
9.9 Késedelmi díj kiírása (tételenként 1 pont). Havonta maximum 4 pont. (ezzel együtt a vizsgára bocsáthatóság korlátozása él) 1 - -

Tárgyak ablakon való kidobása

Kollégiumi internethálózat használatával kapcsolatos főbb fegyelmi vétségek

Egyéb

FEGYELMI ESETEK és BÜNTETŐPONTOK

Közegészségügyi szabályok megsértése

Általános együttélési szabályok megsértése

Ki- és beköltözési szabályok be nem tartása

Beléptetéssel kapcsolatos fegyelmi vétségek

Rongálás, károkozás

Fegyelmi/büntetés oka

Tűzvédelmi szabályzat súlyos megsértése

Tűzvédelmi szabályzat megszegése


