Az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ Házirendjének Kőrösi Csoma Sándor
Tagkollégiumára vonatkozó különös rendelkezések
Preambulum
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kollégiumi Szolgáltató Központ
Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiuma (továbbiakban: a Kollégium) valamint az ELTE Kollégiumi
Hallgatói Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumi Hallgatói Részegysége (a
továbbiakban: Diákbizottság) a Kancellária ügyrendjéről szóló 6/2015. (IV.15.) számú kancellári
utasítás 10. számú mellékletének (17) pontja alapján, valamint a Kollégiumi Szolgáltató Központ
Házirendjének 9-10. § alapján az alábbi, a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumra vonatkozó különös
rendelkezéseket hozza:
1.§
(1) A Házirend 2§ (9) pontja alapján a Kollégium hivatalos fórumai az alábbiak:
a) a kollégium hivatalos honlapja: www.csoma.elte.hu
b) a kollégium hivatalos intézményi honlapja: www.elte.hu/kollegiumok/korosi
c) a kollégium hivatalos közösségi oldala: www.facebook.com/groups/kcssk/
d) a kollégium hivatalos hirdetőtábláján kihelyezett hirdetmények
e) az egységes tanulmányi rendszerben a kollégium lakóinak küldött üzenet.
2.§
A kollégiumból történő adminisztratív kiköltözés rendje
(1) A kollégiumból csak az a kollégista tekinthető kiköltözöttnek, aki a Kollégium honlapján
közzétett módon a szükséges adminisztrációt elvégezte. Ennek során a kollégista köteles:
a) elszámolni a szobaleltárral, melyet kollégiumi nevelő hitelesít az arra rendszeresített
leszerelő lapon,
b) elszámolni a kollégiumi könyvtári tartozásaival, melyet a könyvtáros igazol a leszerelő
lapon,
c) a nevelő és a könyvtáros által hitelesített leszerelő lapot valamint a szobához tartozó
kulcsokat a kollégium gazdasági hivatalában, nyitvatartási időben leadni,
d) az esetleges leltári hiányt, károkozást megtéríteni.
(2) Azon hallgatók, akik a kollégiumból a kollégiumi felvételi határozatban megjelölt időpontig
nem költöznek ki, és nem jogosultak kollégiumi férőhelyre, napi 900 Ft-os díjat kötelesek
fizetni. A szobában hagyott tárgyaikat a Kollégium ezt követően raktárba helyezi. Ettől eltérni
csak a kollégium vezető előzetes, írásos engedélye alapján lehetséges.
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3.§
A szobacserére és a szobabeosztásra vonatkozó szabályok
Szobacserét lehet kérvényezni abban az esetben, ha két kollégista egymással, vagy ha egy
kollégista üres férőhelyre szeretne átköltözni. A szobacsere engedélyezése és adminisztrálása
minden esetben a Gazdasági Hivatalban történik, annak nyitvatartási idejében.
Üres férőhelyre történő szobacsere esetén, az átköltözést megelőző nap 17 és 22 óra között az
ügyeletes kollégiumi nevelővel ellenőriztetni kell a volt szoba leltárát. A kitöltött és a nevelő
által aláírt leszerelési lapot az átköltözés napján a gazdasági hivatalban adminisztrálják.
Kollégisták egymás közötti szobacseréje esetén mindkét szoba leltárát ellenőriztetni kell a
kollégiumi nevelővel, továbbá mindkét kollégistának egy időben, személyesen kell megjelenni a
Gazdasági Hivatalban az átköltözés adminisztrálásakor.
Szobacsere esetén leszerelési lapon könyvtári igazolás nem szükséges.
A Kollégiumnak a Diákbizottság egyetértésével jogában áll a szobacserét megtagadni, illetve
bármikor új férőhelyet kijelölni.

(6) A kollégiumi szobabeosztásra a Diákbizottság tesz javaslatot és a Kollégium vezetője hagyja
jóvá. A kollégisták szobajelentkezésről és annak pontos menetéről a Diákbizottság ad
tájékoztatást.
4.§
A kulcsfelvétel rendje
(1) A Kollégiumban a kollégisták a számukra kijelölt lakószobákhoz és szobához tartozó
szekrényhez saját kulccsal rendelkeznek, melyet a kollégiumba történő beköltözés során
vesznek át és a kiköltözéskor adnak le.
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5.§
A takarítás rendje
A takarítószolgálat által végzett szobatakarítás a kollégium minden szobájára kötelező, az nem
választható opció. Minden kollégistának kötelező beengedni a takarító személyzetet a
szobájába.
A szoba takarításától csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a szoba kitakarított, rendezett
állapotban van. Ezt a takarítószolgálat helyszínen lévő kollégája ítéli meg.
Minden kollégistának kötelező a Kollégium hivatalos fórumain közzétett ütemterv szerint
esedékes napra a szobáját takarításra alkalmas állapotba hozni, vagyis a padlót és a fürdőszobát
hozzáférhetővé tenni, a padlóról minden elpakolni.
A szobatakarítás indokolatlan megtagadását a kollégistának aláírásával kell igazolnia

6.§
A postai küldemények fogadásának rendje
(1) A kollégisták számára érkező levélküldeményeket és postai értesítéseket a portaszolgálat az erre
a célra szolgáló levélszekrénybe helyezi.
(2) A kollégisták számára érkező csomag küldemények a Kollégium A-épületi portáján vehetők át.
A csomag átvételét a kollégisták a portán vezetett postai kézbesítő könyvben, aláírásukkal
igazolják.
(3) Az át nem vett levélküldeményeket, csomagokat és postai értesítőket a kollégium a kézbesítéstől
számított hat naptári hónapig őrzi meg.
7.§
A parkolás rendje
(1) A Kollégium területére gépkocsival történő behajtásra, parkolásra kizárólag a kollégium vezető
engedélye alapján, vagy parkolási díj ellenében van lehetőség. Az engedély nélkül bent parkoló
gépkocsikat a Kollégium a gépjármű tulajdonos költségére, és kárveszélyére elszállíttatja.
(2) A Kollégiumban a parkolási díj összege 2.000 Ft/hó, melyet a kollégium gazdasági hivatalában
kell befizetni minden naptári hónapra.
(3) A Kollégium a területén parkoló gépjárművekért semmilyen felelősséget nem vállal.
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8.§
A kondi és tornatermek használatára vonatkozó szabályok
A kondi és tornatermek eszközeit mindenki saját felelősségre használhatja.
A kondi, valamint tornaterem minden használója köteles megőrizni a terem rendjét és
tisztaságát.
Belépéskor ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát. Amennyiben bármilyen
rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell a portással, hogy
az előző használó felelősségét tisztázni lehessen.
Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók. A használt
eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére.

(5) A kondi és tornatermekben csak sportfelszerelésben, csere sportcipőben szabad tartózkodni ill.
edzeni. Fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törülköző használata kötelező.
(6) Tilos a teremben:
a) alkoholos befolyásoltság alatt tartózkodni
b) hangoskodni
c) a teremből eszközöket kivinni
d) a súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni
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9.§
A sportpályák használatára vonatkozó szabályok
A kollégium udvarán műfüves labdarúgó pálya valamint rekortán borítású sportpálya található,
melyeket bármely kollégista térítésmentesen saját felelősségre használhat.
Amennyiben bármilyen rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul jelezni
kell a kollégiumi hibabejelentőben.
A sportpályák kulcsát a kollégisták fényképes igazolvány valamint kollégiumi belépő ellenében
vehetik fel a kollégium B portáján.
Sportpályák használata 22 és 6 óra között szigorúan tilos. Ettől eltérni csak a kollégium vezető
engedélyével lehetséges.
A sportpályák használatában elsőbbséget élveznek a kollégium vezető és a Diákbizottság által
engedélyezett bajnokságok, sportrendezvények.
10.§
A zeneszoba használatára vonatkozó szabályok
A zeneszoba eszközeit mindenki saját felelősségre használhatja.
A zeneszoba minden használója köteles megőrizni a terem rendjét és tisztaságát.
Belépéskor ellenőrizni kell az eszközök és a felszerelések állapotát. Amennyiben bármilyen
rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell a Diákbizottság
mindenkori zeneszoba felelősével, hogy az előző használó felelősségét tisztázni lehessen.
Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók. A használt
eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére.
Dob és más nagyhangú hangszer használata 22 és 9 óra között szigorúan tilos.
Tilos a teremben:
a) engedély nélkül ott hosszútávon bármely eszközt tárolni
b) a teremből eszközöket kivinni.
11.§
A konyha használatára vonatkozó szabályok
Valamennyi kollégista köteles a konyhai használati tárgyak tisztántartásáról gondoskodni, a
higiéniai szabályokat betartani, használatot követően maga után eltakarítani.
A konyhában főzőlapon, mikrohullámú sütőben készített ételt az elkészítés időtartama alatt
őrizetlenül hagyni szigorúan tilos, a főzés ideje alatt konyha ajtaját csukva kell tartani.
A konyhákban használt főzőolaj gyűjtése csak az arra rendszeresített kihelyezett tárolókban
lehetséges.
A főzést követően a konyhában hagyott olajos serpenyők fokozottan tűz és balesetveszélyesek,
ezért azokat a Kollégium azonnal eltávolítja.

12.§
A mosókonyha használatára vonatkozó szabályok
(1) A mosókonyhák és az azokban található mosó, szárító eszközök használatára kizárólag időpont
foglalást követően van lehetőség. Időpontot foglalni a mosókonyhákban kihelyezett
tájékoztatók útmutatása alapján lehetséges.

(2) A mosókonyhai eszközöket használat után köteles tisztított, szennyeződéstől mentes
állapotban hagyni.
(3) Az esetleges technikai hibákat a kollégiumi hibabejelentő füzetbe haladéktalanul jelezni kell.
(4) Nedves ruhák szárítása a kollégium folyosóin, menekülési útvonalain szigorúan tilos!
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13.§
A könyvtár használatára vonatkozó szabályok
A Kollégium könyvtári állománnyal rendelkezik, mely bármely kollégista számára külön
regisztráció vagy beiratkozás nélkül hozzáférhető/kölcsönözhető.
A kikölcsönzött könyvekért a kollégisták anyagi felelősséggel tartoznak. Amennyiben a
kikölcsönzött könyv rongálódik, elveszik. A kollégista köteles a könyv pótlására, vagy az
okozott kár megtérítésére.
A kikölcsönzött könyvtári könyveket legkésőbb a kollégiumból történő kiköltözés napjáig
vissza kell vinni.
A könyvtárban tilos hangoskodni, másokat a tanulásban, munkában zavarni.
14.§
A kollégium közösségi tereinek használatára vonatkozó szabályok
A kollégium közösségi tereit kizárólag rendeltetésük szerint lehet használni. Az ettől eltérő
használat szigorúan tilos.
A közösségi helyiségekben található közös használatban lévő eszközöket az adott helyiségből
kivinni tilos.
A kollégiumban működő klubok a Kollégium által rendelkezésükre bocsájtott helyiségekért
felelősséggel tartoznak.
A kollégium lakószintjein található tanuló helyiségekben kizárólag tanulmányi tevékenység
folytatható. A tanulószobákban hangoskodás, mások zavarása szigorúan tilos.
A kollégium udvarán szemetelni, állatot behozni valamint 23 és 7 óra között zajjal járó
tevékenységet folytatni tilos.
A kollégium udvarán tüzet gyújtani csak az arra kijelölt helyen, az ügyeletes nevelő előzetes
engedélyével lehet.
A közös használatú helyiségekben távozáskor az elektromos eszközöket és a világítást ki kell
kapcsolni.
15.§
Záró rendelkezések
A Házirend Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumra vonatkozó különös rendelkezések és azoknak
módosításai a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumi Hallgatói
Részegység Küldöttgyűlésének elfogadásával és a Kollégium Vezetőjének aláírásával lépnek
hatályba.
A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumi Hallgatói Részegység
Küldöttgyűlésének 2017. március 1.-i ülésén jelen szabályzatot elfogadta.
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Dátum:
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Varholik Máté
A Diákbizottság elnöke
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Ribling Tamás
Kollégiumvezető

