
 

A Semmelweis Egyetem 

Szenátusának 

 

156/2015 (XII.17.) számú határozata 

 

a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról 

 

 

Az SZMSZ 21. § (14) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi döntést hozta: 

 

 

1. § A Semmelweis Egyetem Szenátusa elfogadta a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és 

Működési Rendjéről szóló szabályzatot, az alábbi módosítással: 

 

A 12. § (2)-(8) bekezdése helyett az alábbi (2) bekezdés került elfogadásra: 

 

„(2) Hallgatói jogviszony alapján a kollégiumban elhelyezett hallgatók fizetési kötelezettségével 

kapcsolatban a Térítési és Juttatási Szabályzat rendelkezik.” 

 

2. § Jelen határozat és azzal a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendjéről 

szóló szabályzat a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő 

napon lép hatályba. 

 

3. § Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a 23/b/2014. 

(II.27.) számú szenátusi határozattal elfogadott Kollégiumok Főigazgatósága Szervezeti és 

Működési Rendje című szabályzat. 

 

 

Budapest, 2015.december 23.    Budapest, 2015.december 22. 

 

Dr. Bagdy György      Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna 

tudományos rektorhelyettes     gazdasági főigazgató 

 

Dr. Szél Ágoston      Dr. Szász Károly 

rektor h.       kancellár h. 
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I. RÉSZ 
 

Szervezeti és működési rend 

 

I. fejezet 

 

Alapelvek 

 

1. §  
 

(1) Kollégiumok Igazgatósága az egyetem decentralizált gazdálkodásában önálló gazdálkodási 

jogkörrel rendelkező funkcionális szervezeti egysége, mely ellátja a jelen szabályzat 1. § (4) 

bekezdésében, valamint 1. § (6) bekezdésében meghatározott kollégiumok, szakkollégium, 

valamint az 1.§ (8) bekezdésében meghatározott Nővérszálló (továbbiakban: egységek) 

üzemeltetésével, gazdálkodásával, igazgatásával, adminisztrációjával kapcsolatos 

feladatokat, továbbá biztosítja a megfelelő kapcsolattartást és információáramlást az 

Egyetem oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató, valamint funkcionális szervezeti 

egységei és az egyes kollégiumok, Nővérszálló között.  

(2) A Kollégiumok Igazgatósága felett a törvényességi felügyeletet a Semmelweis Egyetem 

Kancellárja gyakorolja. 

(3) A Kollégiumok Igazgatósága székhelye:  1083 Budapest, Tömő u. 35-37. 

(4) A Kollégiumok Igazgatósága alá tartozó kollégiumok és azok telephelyei: 

 Balassa János kollégium   1083 Budapest, Tömő u. 35-37. 

 id. Bókay János kollégium   1046 Budapest, Erkel u. 26. 

 Kátai Gábor kollégium   1131 Budapest, Hajdú u. 44. 

 Markusovszky Lajos kollégium  1089 Budapest, Rezső tér 16. 

 Selye János kollégium   1085 Budapest, Üllői út 22. 

(5) Az Egyetem az általános kollégiumi alapelvekre építve, humánusan és etikusan gondolkodó, 

stabil szakmai alapokon nyugvó értelmiség képzésének elősegítése, az Egyetem oktatói, 

kutatói utánpótlásának biztosítása érdekében a kiemelkedő szakmai, tanulmányi eredményt 

elért hallgatók elhelyezésére minősített Szakkollégiumot működtet.  

(6) A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épülő 

tehetséggondozó szervezet. A Kollégiumok Igazgatósága alá tartozó szakkollégium és 

telephelye: 

 Korányi Frigyes Szakkollégium  1074 Budapest Hársfa u. 59/b. 

(7) A jelen szabályzat alkalmazásában a jelen szakasz (4) bekezdésében, valamint (6) 

bekezdésében meghatározott kollégiumok, szakkollégium a továbbiakban együtt: 

kollégiumok. 

(8) A Kollégiumok Igazgatósága alá tartozó Nővérszálló és telephelye: 

 Központi Nővérszálló    1089 Budapest, Illés u. 15. 
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2. §  
 

(1) A kollégiumok és nővérszálló az igazgató irányítása alatt álló szolgáltató egységek, 

amelyek a közösség életére kiterjedő önkormányzati vezetéssel, képviselettel működnek. 

(2) A kollégiumok az alábbi elvek megtartásával működnek: 

a) demokratikus keretek között a kollégiumi közösség életére kiterjedően önkormányzat 

működik;  

b) biztosítottak a tanulás támogatásához szükséges infrastrukturális feltételek; 

c) szakmai, közösségi életre kiterjedően öntevékeny csoportok, körök működnek; 

d) aktív kulturális, sport és szabadidős élet zajlik. 

(3) A kollégiumok közösségi életében – belső szabályzataikban meghatározott módon – nem ott 

lakó hallgatók is részt vehetnek. 

(4) A kollégiumok működésük során az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének 

betartásával járnak el. 

(5) A kollégiumoknak figyelmet kell fordítaniuk a hátrányos és fogyatékkal élő hallgatókra, 

segíteniük kell a tanulmányaikban, és egyéb a kollégiummal kapcsolatos életviteli 

dolgaikban, ezzel is könnyebbé tenni számukra a közösségi életbe való beilleszkedést. 

(6) A Kollégiumok Igazgatósága az egyetem költségvetésében előirányzott kollégiumi 

normatíva, a lakhatási támogatás, az egyetem költségvetéséből származó vezetői 

költségvetés, valamint bevételei felhasználásával látja el feladatait. Feladatainak ellátására, 

működésére, fejlesztésére szolgáló költségek fedezetét az egyetem a költségvetésében 

irányozza elő. 

 

A kollégiumok célja és feladata 

 

3. §  
 

(1) A kollégium a felsőoktatási intézmény oktatási-nevelési céljainak megvalósításában 

speciális feladatot lát el. Egyrészről szociális szolgáltató funkciója révén lakhatást biztosít, 

megteremtve az esélyegyenlőséget a hallgatók számára, másfelől segíti az értelmiségivé 

válás folyamatát, az értékteremtő, alkotó létforma kialakulását, vagyis az egyetemen belüli 

olyan szakmai és kulturális egység, melynek feladata a kollégisták képzésének, 

személyiségfejlődésének elősegítése. A kollégium a demokratikus önszerveződés 

hagyományainak integrálásával az értelmiségi szocializáció legfontosabb és leghatékonyabb 

helye.  

(2) A kollégiumok alapvető célja, hogy térítés ellenében elhelyezést nyújtsanak és megfelelő 

tanulási feltételeket teremtsenek a képzési idő alatt, a felsőoktatási szakképzésben, 

alapképzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók részére, 

akiknek megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek, és családi, szociális körülményeik miatt 

a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nem biztosítottak, illetve szakmai, 

tanulmányi eredményük és közösségi aktivitásuk alapján erre érdemesek. 

(3) A kollégiumok az alapszolgáltatáson túl lehetőségeikhez mérten segítik a hallgatókat 

tanulmányaik végzésében, hozzájárulnak tehetségük kibontakoztatásához, önképzésükhöz, 

művelődésükhöz, testedzésükhöz, esélyerősítésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas 

eltöltéséhez. 

(4) A kollégiumok ápolják és fejlesztik a kollégiumi hagyományokat. A hallgatói közösség 

életére kiterjedő, önkormányzatra épülő irányítási rendjével, a hallgatói öntevékenységre 

támaszkodva, önállóságra, konfliktus- és problémamegoldásra, demokratikus magatartásra 
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nevelnek és felkészítenek a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges 

igényeket, készségeket.  

(5) A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi 

szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, 

közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi 

feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes 

értelmiség nevelését. 

 

A kollégiumok alaptevékenysége és más tevékenységei 

 

4. §  
 

(1) A kollégiumok alaptevékenysége a hallgatók elhelyezése és a tanulási feltételek biztosítása. 

A kollégiumok a szabad férőhelyeiket a Kollégiumok Igazgatóságának felügyelete mellett, a 

Kollégiumok Igazgatósága előzetes írásos engedélyével a Semmelweis Egyetem Alapító 

Okiratában (továbbiakban: Alapító Okirat) meghatározott, felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók részére biztosított kollégiumi szálláshelynyújtás szakfeladat sérelme nélkül a 

szálláshely-szolgáltatás szakfeladat szerint hasznosíthatják. 

(2) A hallgatók elhelyezése alaptevékenység, ami magába foglalja a 87/2015. (IV. 9.) 

Kormányrendeletben meghatározott (kötelező) feltételek teljesítését. 

(3) A tanulási feltételek biztosítása alaptevékenység, ami magába foglalja a 87/2015. (IV. 9.) 

Kormányrendeletben meghatározott (kötelező) feltételek teljesítésével a tanuláshoz 

szükséges infrastruktúra és eszközpark biztosítását. 

(4) A szakkollégium alaptevékenysége a kiemelt képességű hallgatók tehetséggondozása, 

szakmai képzés és önképzés lehetőség nyújtása tagjainak, a társadalom iránt elkötelezett 

értelmiségi réteg nevelése és az autonómia biztosítása. Feladatait a Kollégiumok 

Igazgatósága költségvetésében külön meghatározott keretek között látja el. 

 

 

 

A nővérszálló célja, feladat 

 

5. § 

 

(1) A nővérszálló alapvető célja, hogy térítés ellenében kulturált elhelyezést nyújtson az 

egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, rászoruló, budapesti lakóhellyel nem 

rendelkező egyetemi dolgozók részére saját fenntartású vagy bérelt munkavállalói 

hotelekben. 

(2) A nővérszálló a szabad férőhelyeit a Kollégiumok Igazgatóságának felügyelete mellett, a 

Kollégiumok Igazgatósága előzetes írásos engedélyével a szálláshelynyújtás szakfeladat 

sérelme nélkül a szálláshely-szolgáltatás szakfeladat szerint hasznosíthatják. 
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II. fejezet 

 

A Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és működési rendje 

 

 

A Kollégiumok Igazgatósága vezetési szerkezete 

 

5. §  
 

(1) Az igazgató vezeti és irányítja a Kollégiumok Igazgatóságát e jogkörben eljár mindazokban 

az ügyekben, amelyeket jogszabály, a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata, a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje, valamint a 

Kollégiumok Igazgatósága Ügyrendje nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. 

(2) Az igazgató felel különösen 

a) a Kollégiumok Igazgatósága működéséért, az egységek és egységek vagyonának 

rendeltetésszerű igénybevételéért; 

b) az Alapító Okiratban, jogszabályban, rendeletben előírt tevékenységek, szolgáltatások 

meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; 

c) a Kollégiumok Igazgatósága gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért; 

d) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért; 

e) az Egyetemi szabályzatokban meghatározottak szerinti vezetői ellenőrzés 

megszervezéséért és hatékony működéséért; 

f) a Kollégiumok Igazgatósága minőségirányítási rendszerének hatékony működéséért. 

 

Az igazgató feladatai, hatásköre, intézkedési és utasítási jogai 

 

6. §  
 

- Feladata a törvényesség, a hatékonyság, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, az 

egyenlő bánásmód elvének és a felelősség együttes biztosítása, a jogszabályok 

megtartása, a vezetői ellenőrzési feladatok ellátása és a mulasztás jogkövetkezményeinek 

érvényesítése. 

- Az igazgató – teendőinek ellátása során – intézkedési és utasítási jogkörrel rendelkezik az 

egységek tekintetében. Utasításadási joga nem terjed ki a kollégiumi önkormányzati és 

öntevékeny szervezetekre. 

- Az igazgató ellátja a kollégiumok és nővérszálló képviseletét, felügyeli az egységek 

szakszerű és törvényes működését, annak érdekében, hogy a jogszabályoknak és az 

egyetem szabályzatainak megfelelően működjenek. 

- Az igazgató a Kollégiumok Igazgatóságán keresztül irányítja az egységek igazgatási, 

adminisztratív és gazdálkodási tevékenységét, rendelkezik a pénzügyi keretekkel. 

- Kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik a rendelkezésre álló pénzügyi 

keretek tekintetében. 

- Az igazgató gondoskodik a hatályos jogszabályok és az egyetemi szabályzatok 

betartásáról és végrehajtásáról. 

- Feladata a költségvetési keret, az előirányzatok betartása, a kötelezettségvállalás 

nyilvántartásának kialakítása.  

- Munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó egységek dolgozói felett az 

SZMSZ-ben foglaltak szerint. 
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- Elkészíti a közvetlen hatáskörébe tartozó közalkalmazottak munkaköri leírását. 

- Gondoskodik távollét esetén a dolgozó helyettesítéséről. 

- Elkészíti az egységek hosszú-, közép és rövidtávú műszaki fejlesztési terveit, előkészíti és 

lebonyolítja a beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat. 

- Megtervezi, megszervezi, valamint végrehajtja az egységek üzemfenntartási, 

vagyongazdálkodási, energiagazdálkodási feladatait a gazdaságossági szempontok 

érvényesítése emellett. 

- Ellenőrzi a munkavédelmi és hatósági előírások betartását. 

- Ellenőrzi a megkötendő szerződések műszaki tartalmát, annak szakszerűségét. 

- Szervezi, irányítja és ellenőrzi az egységek hasznosításával kapcsolatos munkát, 

szabályozza a vendégelhelyezések rendjét, megállapítja az elhelyezésért fizetendő térítési 

díjat, szabályozza a vendégek jogait és kötelezettségeit. 

- Összefogja és koordinálja az elhelyezéseket, ellátja a külföldi hallgatók elhelyezésével 

kapcsolatos feladatokat. 

- Kiadja a Kollégiumok Működési Rendjét (Házirend) és a Nővérszálló Házirendjét. 

- Kezdeményezi, illetve elindítja fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatását. 

- Irányítja a munka,- tűz és környezetvédelmi tevékenységet. 

- Meghatározott nevelési, oktatási, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, 

javaslatok kidolgozására és döntések előkészítésére, kollégiumi folyamatok ellenőrzésére 

megfelelő összetételű bizottságokat hozhat létre, melyekben biztosítja a kollégisták 

részvételét. 

- Irányítja az egységek szolgáltató tevékenységét. 

- Intézkedési és utasítási jogkörrel rendelkezik az Igazgatóság valamennyi dolgozója és 

egysége felé. 

- Felelős továbbá a Kollégiumok Igazgatósága működési feltételeinek biztosításáért, a 

rendszeres adatszolgáltatásért, felettese tájékoztatásáért, munkatársai továbbképzéséért.  

- Az igazgató kapcsolatot tart a Hallgatói Önkormányzattal, valamint a kollégiumi 

önkormányzatokkal és Nővérszálló lakóinak képviselőivel. 

 

 

A kollégiumi egységvezetők 

 

7. §  
 

 

- A kollégiumi egység vezetője (továbbiakban: egységvezető) vezeti és ellenőrzi a 

kollégium gazdálkodását, gondoskodik a kollégium üzemszerű és biztonságos 

működéséről, a kollégium alapfeladatai között felsorolt feltételek biztosításáról. 

- Az egységvezető felel különösen: 

 a kollégiumokat érintő igazgatói határozatok, körlevelek, utasítások 

megvalósításáért, betartásáért; 

 gazdasági, pénzügyi, munkaerő, valamint műszaki kérdések összehangolt 

együttműködéséért az igazgatósággal;  

 az általa elkészített statisztikai és egyéb adatszolgáltatások, jelentések 

hitelességéért, határidőre történő elkészítéséért; 

 a feladatkörébe tartozó feladatok megbízható, pontos, színvonalas elvégzéséért, a 

munkafegyelem, a jogszabályok és a határidők betartásáért; 

- Ellátja a kollégium adminisztratív feladatait, irányítja a kollégiumban folyó 

nevelőmunkát. 
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- Az egységvezető  

 közvetlen kapcsolatot tart fenn a kollégium lakóival, segíti a kollégisták 

beilleszkedését, problémáinak megoldását; 

 segíti a kollégisták önképzését, különös figyelmet fordítva a kiváló képességű, 

valamint a hátrányos helyzetű kollégistákra; 

 segíti a kollégisták személyiségfejlődést, esélyerősítését; 

 aktívan közreműködik a kollégium közösségi életének tervezésében, 

szervezésében, a szabadidő tartalmas eltöltésében; 

 munkájával hozzájárul az Egyetem oktatási-nevelési céljainak megvalósulásához; 

 feladatainak ellátása során köteles a hallgató emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartani. 

- Feladata a törvényesség, a hatékonyság, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, és a 

felelősség együttes biztosítása, a jogszabályok megtartása. 

- Az egységvezető – teendőinek ellátása során – intézkedési és utasítási jogkörrel 

rendelkezik a kollégium tekintetében. Utasításadási joga nem terjed ki a kollégium 

önkormányzati testületére. 

- Az egységvezető ellátja a kollégium képviseletét, biztosítja a kollégium szakszerű és 

törvényes működését, gondoskodik a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, határozatok, 

utasítások betartásáról és végrehajtásáról. 

- Feladata gondoskodni a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendjében 

megfogalmazott alapelvek és célok megvalósításáról. 

- A jogszabályok, valamint az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint irányítja és 

ellenőrzi a kollégium munka-, tűz- és környezetvédelemmel összefüggő feladatok 

ellátását, a szabályok betartását. 

- Biztosítja, hogy a kollégium az Egyetem oktatási-nevelési céljaival, szabályzataival 

összhangban működjön. 

- Irányítja a kollégiumban folyó oktató- nevelő munkát. 

- Felelős továbbá a kollégiumi alapszolgáltatás feltételeinek biztosításáért, a rendszeres 

adatszolgáltatásért, felettese tájékoztatásáért.  

- Fegyelmi vétség esetén kezdeményezi fegyelmi eljárás megindítását. 

- Szervezi, irányítja és ellenőrzi a kollégium hasznosításával kapcsolatos munkát.  

- Irányítja a kollégiumi be és kiköltözés megszervezését. 

- Együttműködik a kollégium önkormányzatának vezetőjével, kollégiumi testületek 

képviselőivel. 

- Segíti és támogatja a kollégiumi önkormányzat kezdeményezéseit, céljainak 

megvalósulását, feladatainak ellátását. 

- Felügyeli a kollégiumban működő öntevékeny csoportok, körök, tevékenységét. 

- Ellenőrzi a Kollégiumi Önkormányzat gazdálkodásának jogszerűségét. 

- Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az egyetemi szabályzatok valamint az 

igazgatói határozatok hatáskörébe utalnak, munkaköri leírásában megfogalmazásra 

kerülnek. 

- Véleményt nyilváníthat a kollégiumot érintő valamennyi kérdésben, javaslataival ilyen 

tartalmú döntéseket kezdeményezhet. 

- A kollégium önkormányzatának meghallgatásával javaslatot tesz az igazgató felé: 

 a kollégium beruházási, felújítási és fejlesztési terveire; 

 a kollégiumi létesítmények, helyiségek rendeltetésszerű használatának 

megváltoztatására, megszüntetésére és hasznosítására; 

 a többletszolgáltatásokra, valamint a kollégiumi alapfeladatok ellátásához nem 

kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra és azok díjának megállapítására; 
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 kollégiumi jogviszonyon alapuló további jogok és kötelezettségek körének 

meghatározásáról; 

 a kollégiumi önkormányzat működésének biztosítására rendelkezésre bocsájtott 

helyiségekről, eszközökről; 

 öntevékeny csoportok működési feltételeiről 

 

 

 

III. fejezet 

 

Elhelyezés, jogok és kötelességek 

 

Kollégiumi elhelyezés és elhelyezés megszűnése 

 

8. §  
 

(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés iránti 

kérelmekről, a kérelmek elbírálásának rendjéről és szabályairól a Semmelweis Egyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) III. rész IV. fejezetében A 

Térítési és Juttatási Szabályzat rendelkezik.  

(2) A Kollégiumok Igazgatósága a kollégiumi elhelyezésről hozott döntés alapján helyezi el a 

hallgatókat. Tanév közben, amennyiben a rendelkezésre álló szabad férőhelyek száma 

meghaladja a jelentkezők számát a kollégiumi felvételről a kollégium igazgatója dönt. 

(3) Nem magyar állampolgárságú, államközi szerződéssel vagy ösztöndíjjal magyar nyelven 

tanulmányokat folytató hallgatók kollégiumi tagsági jogviszonya létesítése esetén a 

vonatkozó államközi szerződésben és/vagy ösztöndíjszerződésben foglaltak az irányadóak. 

(4) A Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a szakkollégium további 

feltételeket állíthat, melyet a szakkollégiumi önkormányzat szervezeti és működési 

rendjében kell rögzíteni.  

(5) A kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól függetlenül a jogviszony létrejöttének napjától. Az 

elhelyezés alapfeltétele az elhelyezésről szóló Határozat, továbbá az Elhelyezési 

Megállapodás aláírása. 

(6) A kollégiumi elhelyezés a hallgatói jogviszony megszűnésével automatikusan, külön 

intézkedés nélkül megszűnik.  

(7) A tanév során kollégiumi elhelyezéssel rendelkező hallgató jogosult kollégiumi elhelyezésre 

a tanrendben meghatározott és Budapesten töltött tanrendben meghatározott szakmai 

(famulusi) gyakorlat idejére.    

(8) Nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben a passzív tanulmányi státuszú hallgató, továbbá 

az a hallgató, akinek a kollégiummal szemben bárminemű tartozása van, vagy akit jogerős 

fegyelmi büntetéssel eltiltottak a tanulmányai folytatásától. 

(9) Nem kerül sor kollégiumi elhelyezésre, amennyiben a hallgató a kollégiumi felvételről szóló 

döntésben meghatározott beköltözési határidő lejártakor nem foglalja el férőhelyét, és 

akadályoztatásáról írásban nem értesíti a kollégiumot. 

(10) A kollégiumi elhelyezés megszűnik: 

a)  a tanrendben meghatározott vizsgaidőszak utolsó napján; 

b)  a hallgatói jogviszony megszűnésével illetve szüneteltetésével; 

c)  lemondással (ha a hallgató a kollégiumi elhelyezésről írásban lemond) a nyilatkozatában 

megjelölt napon; 

d)  ha a hallgató kollégiumi elhelyezését fizetési hátralék miatt – a hallgató eredménytelen 

felszólítása után – az igazgató megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés 
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jogerőre emelkedésének napján, azzal, hogy a fizetési hátralék miatti elhelyezés-

megszüntetésről az illetékes Kar dékánját az igazgató haladéktalanul írásban értesíti; 

e)  ha a hallgatót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

 

Elhelyezés a nővérszállón 

 

9.§ 

 

(1) Az elhelyezést és az elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat a Kollégiumok Igazgatósága látja 

el. A közalkalmazottak elhelyezési kérelmüket a szervezeti egység vezetőjénél igényelhetik. 

Amennyiben a szervezeti egység támogatja az igényt, a szálláshelyet a Nővérszálló Felvételi 

Kérelem lapon kell az ott megjelölt módon benyújtani.  Az elhelyezést igénylővel a 

Kollégiumok Igazgatósága Elhelyezési Szerződést köt, mely szerződés tartalmazza az 

elhelyezés feltételeit, az elhelyezett jogait és kötelezettségeit. 

(2) Az elhelyezés során az igénybevevő köteles betartani a Nővérszálló Működési Rendjét.  A 

Működési Rend szabályozza az elhelyezés megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos 

feltételeket, feladatokat, az elhelyezésből fakadó jogokat és kötelezettségeket, a fegyelmi és 

kártérítés felelősségét, valamint az együttélés normáit. 

(3) A Kollégiumok Igazgatósága jogosult akár költségkímélés címén az át/összeköltöztetésre, 

illetve karbantartás, vagy felújítás címen átköltöztetésre. 

 

Az elhelyezésből származó jogok és kötelezettségek 
 

10.§ 
 

(1) Az elhelyezést nyert hallgató/dolgozó joga, hogy:  

a)  jogait tiszteletben tartsák; 

b)  az egység működéséről, teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást kapjon a személyét 

érintő kérdésekről, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz; 

c)  javaslattal éljen, kérdést intézzen a kollégium vezetőihez és arra legkésőbb 30 napon 

belül érdemi választ kapjon; 

d)  joga van a számára kijelölt férőhely zavartalan használatához és ahhoz, hogy az 

együttélésből eredő szükségszerű kötöttségeken túl, zavartalanul tanulhasson és 

élhessen; 

e)  az elhelyezésért fizetet díj ellenében igénybe vegye az egység rendelkezésére álló 

alapszolgáltatásokat valamint az alapszolgáltatások körébe nem tartozó tanulmányi, 

művelődési, szórakozási, sportolási lehetőségeket (többletszolgáltatásokat) az adott 

egységre vonatkozóan meghatározottak szerint. 

f)  joga van, hogy érdeklődési körének és az egység lehetőségeinek megfelelően, 

különböző tevékenységi körök szerveződését kezdeményezze; 

g)  személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában,  

h)  az elhelyezésével kapcsolatban elszenvedett sérelmeire megfelelő jogorvoslást kapjon, 

illetve hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz; 

i)  joga van vendéget fogadni, előzetes bejelentés alapján kérni vendége éjszakai 

elhelyezését, a vonatkozó Házirend és eljárási rend betartása mellett, azzal hogy a 

vendégfogadás rendjét súlyosan megsértő határozott időre a vendégfogadásban 

korlátozható, vagy határozott időre attól eltiltható. 

(2) Az elhelyezést nyert hallgató/dolgozó kötelessége, hogy 

a)  megismerje és megtartsa az egység működésére, az elhelyezésre vonatkozó 
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jogszabályok, egyetemi szabályzatok és az azok rendelkezései alapján kiadott egyéb 

vonatkozó dokumentumok rendelkezéseit; 

b)  betartsa a Házirendben előírt kötelezettségeket, valamint az együttélés írott és íratlan 

szabályait; 

c)  mások jogait tiszteletben tartsa, magatartása a mások iránti tiszteleten és megbecsülésen, 

valamint a közösség érdekeinek előtérbe állításán alapuljon;  

d)  megtartsa az egység helyiségei, egyéb területei használati rendjét, a rábízott eszközöket 

az előírásoknak megfelelően kezelje, óvja az egység vagyontárgyait, saját és társai testi 

épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket; 

e)  kötelessége az egyetem tulajdonában lévő berendezési tárgyakban okozott kárt 

megtéríteni; 

f)  kötelessége az egység valamennyi dolgozójának személye és munkája iránt tiszteletet 

tanúsítani, társait becsülni, emberi méltóságukat tiszteletben tartani, alkalmazkodó 

magatartásával beilleszkedni a közösségi életbe; 

g)  az egységből való kiköltözésre és az elhelyezés megszüntetésére vonatkozó kérelmet 

írásban időben benyújtani; 

h)  kiköltözéskor a leszerelését elintézni és a személyes felszerelési, illetve szobai leltárban 

szereplő hiányosságokat pótolni, köztartozásait rendezni. 

 

(3) A kollégista/dolgozó az elhelyezéssel összefüggő jogait és kötelességeit személyesen 

gyakorolja. Fegyelmi felelősség terhe mellett az elhelyezés más személyre nem ruházható át. 

(4) A hallgatói/dolgozói jogviszonyhoz fűződő további jogosítványokat és kötelezettségeket a 

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

 

 Fegyelmi és kártérítési felelősség 

 

11.§ 

 

(1) Ha a kollégista/dolgozó az elhelyezésből eredő kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 

fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben részesíthető. 

(2) Az elhelyezett a jogellenesen okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A fegyelmi, 

valamint kártérítési eljárásra a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. 

rész V. fejezetének, A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a 

fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a 

mentesítés szabályairól szóló szabályzat illetve dolgozó esetében a Közalkalmazottak 

Jogállásáról szóló Törvény vonatkozó paragrafusai, rendelkezései az irányadók. 

 

 

Kollégiumban fizetendő díjak 
 

12.§ 
 

(1) A kollégiumban elhelyezett hallgató az elhelyezésért, a lakhatási feltételek biztosításáért és 

az ahhoz kapcsolódó, a rendeltetésszerű használatot biztosító alapszolgáltatások 

igénybevételéért kollégiumi díjat fizet.  

(2) Hallgatói jogviszony alapján a kollégiumban elhelyezett hallgatók fizetési kötelezettségével 

kapcsolatban a Térítési és Juttatási Szabályzat rendelkezik. 
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Nővérszállón fizetendő díjak 

 

13.§ 

 

(1) A nővérszállón elhelyezett dolgozó az elhelyezésért, a lakhatási feltételek biztosításáért és az 

ahhoz kapcsolódó, a rendeltetésszerű használatot biztosító alapszolgáltatások 

igénybevételéért térítési díjat fizet. 

(2) A következő év elhelyezésének térítési díját a Kollégiumok Igazgatója minden év november 

30-ig állapítja meg. 

(3) Az elhelyezésből származó költségek (térítési díj) a munkáltató felé az SAP rendszeren 

keresztül havonta kerülnek kiterhelésre.  

(4) A térítési díj munkavállalót terhelő része közalkalmazotti nyilatkozat alapján kerül levonásra 

a munkavállaló munkabéréből. Ennek megállapítása és adminisztrációja a munkáltató 

szervezeti egység feladata. 

 

 

Az adatkezelés és adattovábbítás rendszere 

 

14.§ 

 

(1) A Kollégiumok Igazgatósága azokat az adatokat tartja nyilván, amelyek a rendeltetésszerű 

működéshez nélkülözhetetlenek, továbbá amelyek a vonatkozó jogszabályokban és a 

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a biztosított 

kedvezményekre, kollégiumi elhelyezésre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. Ez utóbbi célból a Kollégiumok Igazgatósága azokat az adatokat 

kezeli, amelyből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

(2) A Kollégiumok Igazgatósága nyilvántartja a kollégiumban és nővérszállón elhelyezett 

hallgatók, dolgozók adatait. A Kollégiumok Igazgatósága a kollégistákról kollégiumi 

törzslapot állít ki a hallgatói információs rendszer [NEPTUN-EFTR] kollégiumi elhelyezés 

moduljában, amelyen feltüntetésre kerülnek a kollégista személyes adatai, így különösen a 

kollégiumi elhelyezés, mint hallgatói juttatás adatai, az arra való jogosultság elbírálásához 

szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok), továbbá a 

képzésére vonatkozó adatok (Kar, évfolyam, munkarend) és NEPTUN-kódja, 

(3) A Kollégiumok Igazgatósága a kollégiumban, nővérszállón elhelyezett hallgatók, dolgozók 

személyes adatait csak az elhelyezés, kedvezmények, köztelezettségek megállapításával és 

teljesítésével kapcsolatosan, a célnak megfelelő mértékben és célhoz kötötten kezeli. A 

Kollégiumok Igazgatósága az elhelyezettek adatait az elhelyezés megszűnésétől számított 20 

évig köteles megőrizni. 

 

IV. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

 

 

(1) A jelen szabályzat 2016. január 1-én lép hatályba.  

(2) Jelen szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti 23/b/2014. (II.27.) számú szenátusi 

határozattal elfogadott Kollégiumok Főigazgatósága Szervezeti és Működési Rendje című 

szabályzat. 

 


