
A Kollégiumok lgaxgatójdnak 2/2016, sn határozata a Kollégiumok Igazgatósdga egységeiben a hallgatókhoz érkező
vendégek dltal igénybe vehető kollégiumi szolgdltatísokról és azok módjdról

A Kollégiumok Igazgatójának 21201,6. sz.határozata a Kollégiumok Igazgatősága
egységeiben a hallgatókhoz érkező vendégek által igénybe vehető kollégiumi

szo|gáltatásokról és azok módj áról

A kollégistához érkező vendég a Kollégiumok Igazgatősága á|tal a kollégiumi közösség részére
térítésmentesen biztosított szakmai,-tanulmdnyi, szabadidős szolgdltatásokközil az alábbiakat veheti
igénybe az adott helyiség használatára vonatkozó belső szabályzat, működési rend szigorú megtartása
mellett:

o tanulóhelyiség tanulás céljára;
. számítígépterem góphasználattal;
r stúdió, TV szoba (pl. filmnézésre);
. klubhelyiség (kulturális, szabadidős tevékenység folytatására);
. torna és konditerem;

A vendég ezen helyiségeket és eszközöket kizárólag a vendéglátó kollégista
igénybe, használhatja, úgy, hogy az ígénybevétel,használat során a - helyiségek
eszközök hasznáIaíának szabályait betarlva - elsőbbséget kell biztosítani a
hallgatóknak.

jelenlétében veheti
működési rendjét és
kollégiumban lakó

A helyiségek és eszközök használatának rendjét a kollégiumi Diák Bizottságok (Választmányok)
készítik el és a kollégium igazgatőja hagyjajóvá.

A szabályok és működési rend megtatását a koliégiumi Diák Bizottságok (Választmányok) ellenőrzik
és a kollégiumok (egység) vezetői is ellenőrizhetik.

Vendéglátó kollégista köteles felhívni a vendége figyelmét a kollégium rendjére vonatkozó szabályok
betartására, köteles őt megakadályozni minden olyan cselekedet végrehajtásában, mellyel a
kollógiumban lakókat, a kollégium biztonságát, értékeit, vagyontárgyaitveszéIyezteti.

Vendéglátó kollégista teljes köni anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik a vendége áItal a
kollégiumnak jogellenesen okozott kárért, továbbá azon magatartásért, mellyel a kollégium rendjére
vonatkozó szabályokat megsérti.

A vendég figyelmét az alábbi szabályok fokozott betartására kell felhívni:

l A Kollé?iumok lgazgatójának 8/2015. sz. határozata a Kollégiumok Igazgatósága alá tartozó
Kollégiumok ÁItalános Működési Rendj érőt (Házirend)

o A Kollé?iumok Igazgatójának 9/2015. sz. határozata a kollégiumokban szeszes italok drusítcísdról és

fogyasztdsóról
l A Kollé7iumok Igazgatójának 1 1/2015. sz. határozata az Intetnet használat rendjérőI a kollégiumokban

. . ,4 Ko!,!égiltwok Igezgo.tójűtak 1/20]6. sz. hc.tározatc s Kc!!lgiumok !sszgatósá,ga egy.ségeiben
elhelyezett vaqy ott ideiglenes jelleggel tartózkodók tűzvédelmi kötelezettségeiről
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