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 A Kollégiumok Főigazgatójának 1/2014.sz. határozata a Nővérszálló 

Működési Rendjéről 
 
 
Az Illés utcai Nővérszálló működési rendjét az alábbiakban szabályozom: 
 
Elhelyezés a Nővérszállón 
 

(1) A Nővérszállóba beköltözni a pontosan kitöltött, aláírt, a munkáltatóval is ellenjegyzett és 
benyújtott Felvételi Kérelem elbírálását követően a gazdasági ügyintéző által megadott napon 
(időszakban) lehet. Az a felvételt nyert nővér, aki a beköltözés időpontjában kijelölt férőhelyét 
nem foglalja el, és azt előre telefonon vagy írásban nem jelzi a gazdasági ügyintéző felé, 
elhelyezési jogosultságát elveszti, és férőhelye feltöltésre kerül. 

(2) Beköltözés előtt a nővér elolvassa a Nővérszálló működésére vonatkozó szabályokat, 
határozatokat, majd kitölti az Elhelyezési Szerződést két példányban és azokat aláírja. Ezt 
követően átveszi a gazdasági ügyintézőtől a kijelölt férőhelyet, a Nővérszálló által az 
alapszolgáltatáson belül biztosított és a nővér által igényelt felszereléseket, melyeket tételesen 
rögzítenek az Egyéni Felszerelési Lapon.  

(3) Az elhelyezés a szerződésben meghatározott időtartamra, de maximum két évre szól. Ezt 
követően, a feltételek fennállása esetén újabb szerződés köthető. 

(4) Az elhelyezés megszűnik: 
 az Elhelyezési Szerződésben megjelölt napon, 
 az egyetemi közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napján, 
 a lakcímkártyán budapesti lakóhely bejegyzése napján, 
 a munkáltatónak az elhelyezés támogatását visszavonó határozatában megjelölt napon, 
 lemondással (ha a nővér az elhelyezésről írásban lemond) a nyilatkozat megtételének 

napján, 
(5) A nővér köteles az elhelyezése megszűnése napját követő napon a Nővérszállóról kiköltözni. 

Amennyiben ez hétvégére esik, úgy az elhelyezés megszűnésének napját követő első 
munkanapon köteles leszerelni és elhagyni a szállást. 

(6) A kiköltözés során az átvett felszerelési tárgyakat a nővér csak személyesen a gazdasági 
ügyintézőjénél vagy az ezzel a feladattal megbízott dolgozónál adhatja le. Minden, a nővér által 
okozott leltárhiányt azonnal jegyzőkönyvezni kell.  

(7) Az a nővér, aki az elhelyezés megszűnését követően az (5). pontban meghatározott időpontig a 
Nővérszállóról szabályszerűen nem költözik ki, az elhelyezésre jogosultság utolsó napjától a 
kiköltözésig eltelt időszakra a mindenkor érvényes napi vendégdíjat köteles megfizetni. Hasonló 
elbírálás alá esnek azok a nővérek is, akik jogosulatlanul veszik igénybe az elhelyezést (budapesti 
bejelentett lakóhely, megszűnt közalkalmazotti jogviszony stb.).  

(8) A Nővérszállón az elhelyezésért, a lakhatási feltételek biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a 
rendeltetésszerű használatot biztosító alapszolgáltatások igénybevételéért térítési díjat kell 
fizetni.  

(9) A térítési díj összegét a főigazgató határozatban állapítja meg minden év május 31-ig. A térítési 
díjat fél vagy egy hónapra kell megfizetni. Hónap 15-ig történő beköltözés esetében egész havi, 
hónap 15-e után történő beköltözés esetében félhavi térítési díjat kell fizetni. Ugyancsak hónap 
15-ig történő kiköltözés esetében félhavi, hónap 15-e után történő kiköltözés esetében egész havi 
térítési díjat kell fizetni. 

(10) A térítési díjat a nővér elhelyezését támogató és a megállapított térítési díjat vállaló szervezeti 
egység tárgyhónapot követő hónap 10-ig átkönyveléssel téríti meg. A szervezeti egység vezetője 
meghatározhatja a térítési díj nővért terhelő részét/összegét, amit a nővér által adott Nyilatkozat 
alapján illetményéből vagy táppénzéből levon. 
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(11) Az alapszolgáltatások körét jelen Határozat 1. számú melléklete tartalmazza. Az igénybe vehető 
többletszolgáltatások körét és azok igénybevételéért fizetendő térítési díjat a főigazgató 
határozatban állapítja meg. 

(12) A Nővérszállón jelen Határozat (1.) és (2.) pontjában leírtakon kívül minden más elhelyezés 
vendégelhelyezésnek minősül. A vendégelhelyezést a főigazgató külön határozatban szabályozza. 

 
Az elhelyezésből fakadó jogok és kötelezettségek 
 

(1) A Nővérszállón elhelyezést nyert nővér joga, hogy:  
a)  jogait tiszteletben tartsák; 
b)  teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást kapjon a személyét érintő kérdésekről, hozzájusson a 

jogai gyakorlásához szükséges információkhoz; 
c)  javaslattal éljen, kérdést intézzen a Nővérszálló 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 pihenhessen és élhessen; 
e)  a térítési díj ellenében igénybe vegye a Nővérszállón rendelkezésére álló 

alapszolgáltatásokat valamint térítési díj ellenében igénybe vegye az alapszolgáltatások 
körébe nem tartozó művelődési, szórakozási, sportolási lehetőségeket 
(többletszolgáltatásokat) az igénybevételt szabályozó határozatok szerint; 

f)  joga van, hogy érdeklődési körének és a Nővérszálló 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 Működési Rend és eljárási rend betartása mellett, azzal hogy a vendégfogadás 
rendjét súlyosan megsértő nővér elhelyezése megszüntethető; 

(2) A Nővérszállón elhelyezést nyert nővér kötelessége, hogy 
a)  megismerje és megtartsa a Nővérszálló működésére, az elhelyezésre vonatkozó 

jogszabályok, egyetemi szabályzatok és az azok rendelkezései alapján kiadott egyéb 
vonatkozó dokumentumok rendelkezéseit; 

b)  betartsa a Működési Rendben 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 a Nővérszálló helyiségei, a Nővérszállóhoz tartozó területek használati rendjét, a 
rábízott eszközöket az előírásoknak megfelelően kezelje, óvja a Nővérszálló létesítményeit, 
felszereléseit, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az 
egészségét és biztonságát védő ismereteket; 

e)  kötelessége a Nővérszálló tulajdonában lévő berendezési tárgyakban okozott kárt 
megtéríteni; 

f)  kiköltözéskor a leszerelését elintézni és a személyes felszerelési, illetve szobai leltárban 
szereplő hiányosságokat pótolni, köztartozásait rendezni. 
 

(3) A nővér az elhelyezéssel összefüggő jogait és kötelességeit személyesen gyakorolja. Fegyelmi 
felelősség terhe mellett az elhelyezés más személyre nem ruházható át. 
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Fegyelmi és kártérítési felelősség 
 

(1) Ha a nővér a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás 
kezdeményezhető és elhelyezése megszüntethető. 

(2) A nővér a Nővérszállónak jogellenesen okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 
(3) Jelen Határozat alkalmazásában a kár a Nővérszálló bárminemű vagyonában bekövetkezett 

csökkenés, amely a nővér jogellenesen felróható magatartásával (tevékenységével vagy 
mulasztásával) okozati összefüggésben következett be.  

(4) Gondatlan károkozás esetén a nővér felelőssége és a kártérítés mértéke korlátozott. (Gondatlanul 
az okoz kárt, aki magatartásának káros következményeit előre látta, azonban annak 
elmaradásában könnyelműen bízott, illetve aki azért nem látta előre magatartásának káros 
következményeit, mert az elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta.)  

(5) Szándékos károkozás esetén a nővér teljes kárt köteles megtéríteni. (Szándékosan az okoz kárt, 
aki magatartásának káros következményét kívánva, vagy abba belenyugodva hajtja végre 
cselekményét) 

(6) Ha több nővér közösen okoz kárt, felelősségük az egyetemmel szemben egyetemleges, egymással 
szemben pedig magatartásuk felróhatóságának arányában oszlik meg. 

(7) A nővér jegyzékkel (Egyéni Felszerelő Lap) vagy átvételi elismervénnyel - visszaszolgáltatási 
vagy elszámolási kötelezettséggel - átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, károkozásért, 
amelyeket állandóan őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy kezel teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő. 

 
 

Egyéb rendelkezések 
 
(1) A lakószoba rendjéért, tisztaságáért és állagának megóvásáért, berendezési és használati 

tárgyaiért a szobába beköltöző egyénileg felelős.  
(2) Lakószobából leltár szerint odatartozó bútort kivinni illetve a közös helyiségek felszerelését, 

berendezési tárgyait a lakószobába bevinni tilos. 
(3) A Nővérszállóról engedély nélkül az egyetem tulajdonát képező tárgyat kivinni tilos. 
(4) Tilos a lakószobákban, közös helyiségekben és azok felszerelési tárgyaiban engedély nélkül 

bárminemű átalakítás, javítás, szerelés. Tilos továbbá a bútorok és egyéb rögzített tárgyak 
helyükről történő elmozgatása, áthelyezése.  

(5) A szoba általános tartozékait a szobaleltár tartalmazza. Az általános tartozékokon kívül a 
szobában csak előzetes és kötelező bejelentés és engedély alapján üzemeltethetők nagy értékű és 
nagy fogyasztású elektromos berendezések. Kis értékű és kis fogyasztású háztartási eszközök 
(hajszárító, hajsütő, vasaló,) engedély nélkül használhatók. Az engedélyezés csak a tulajdonos 
felelősségére és a Nővérszálló mindennemű kárfelelősségének kizárásával történhet. A 
használónak a használatnál figyelembe kell vennie a tűz és munkavédelmi előírásokat. Az 
üzemeltetéshez szükséges bejegyzést, engedélyt a gazdasági ügyintéző állítja ki az 
érintésvédelmi felülvizsgálatot tanúsító bizonylat alapján, melynek beszerzése és költsége a 
nővért terheli.  

(6) A Nővérszállóra a nővér tulajdonát képező bútort, berendezési tárgyat, műszaki és egyéb értékes 
használati cikket behozni csak a gazdasági ügyintéző engedélyével lehet. Az ezekben a 
tárgyakban bekövetkezett hiányért, kárért az egyetem felelősséggel nem tartozik. 

(7) Nyitva hagyott lakószobából eltűnt értékekért, eszközökért a Nővérszálló a felelősséget kizárja.  
(8) A be és kilépés a Nővérszállóra kizárólag a belépőkártya használatával történhet. A 

belépőkártyával és a szobakulccsal való mindennemű visszaélés fegyelmi vétségnek számít. A 
szobakulcs és a belépőkártya másra át nem ruházható, kölcsön nem adható. 

(9) A nővérek kötelesek a káresemények bekövetkezésének megakadályozásában, illetve a 
veszélyhelyzetek elhárításában a tőlük elvárható módon és mértékben közreműködni.  
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(10) A nővérek kötelesek a műszaki hibákat azonnal jelenteni, munkaidőben a gazdasági 
ügyintézőnek , munkaidőn túl a vagyonvédelmi szolgálatnak. A tűz- és balesetveszélyt, illetve az 
esemény bekövetkeztét – a hely pontos megnevezésével, az esemény rövid ismertetésével – 
közvetlenül és haladéktalanul a vagyonvédelmi szolgálaton kell jelenteni.  

(11) Az Épületben tartózkodók kötelesek betartani a munkavédelmi, tűzvédelmi és emberi együttélési 
szabályokat, normákat, illetve az Épületben tartózkodó társaikat segíteni, ha sérülés, baleset 
alanyaivá válnak és értesíteni a vagyonvédelmi szolgálatot a szükséges beavatkozás megtételére.  

(12) Az épület területére állatokat behozni tilos.  
(13) A szobákba minden olyan eszköz bevitele tilos, amely zavarja vagy ellehetetleníti mások 

nyugodt bentlakását.  
(14) A szobák falának, bútorainak dekorálása csak az alábbiak szerint engedélyezett: 

– Képek, poszterek elhelyezése a falon, üvegen, szekrényajtón, polcokon vagy egyéb 
laminált felületen (ideértve a lakószobák ajtaját belülről) csak gyurmaragasztóval (Pritt 
Fix-it) történhet. Ha a gyurmaragasztó mégis sérülést vagy esztétikai hibát okoz a 
felületen, annak helyreállítási költsége a szobában lakókat terheli. 

– Mindennemű dekoráció elhelyezési mód, (festés, falfirka, furatok elhelyezése, stb.) amely 
a szoba eredeti állapotát megváltoztatja, szigorúan tilos. Ezek helyreállítását a 
Nővérszálló a szobában lakók költségére teszi meg. 

(15) A Nővérszálló felelős az Épület közös helyiségeinek karbantartásáért, takarításáért. A közös 
területeket mindenki köteles rendeltetésüknek megfelelően használni, úgy, hogy tevékenysége 
mások jogait ne sértse. A közlekedő folyosókon, lépcsőházakban bármilyen tárgyat elhelyezni, 
ami a szabad mozgást akadályozza tilos és balesetveszélyes. 

(16) A közösségi helyiségek falának, bútorainak dekorálására vonatkozó szabályok megegyeznek a 
szobák falának, bútorainak dekorálására vonatkozó szabályokkal, azzal a különbséggel, hogy a 
közös helyiségek dekorálásához minden esetben a gazdasági ügyintéző előzetes beleegyezése 
szükséges.  

(17) A közösségi helyiségekben bekövetkező bármilyen hiba javítását kizárólag a gazdasági ügyintéző 
által megbízott szakember végezheti el.  

(18) A lakószobákban illetve közös helyiségekben lévő hibákat a portán található Hibafüzetbe kell 
bejegyezni. A karbantartó ennek alapján végzi el a javításokat. A karbantartó a hibát 
munkaidőben 8.000 és 16.000 óra között végzi el. Amennyiben a hiba jellege indokolja 
(élet/balesetveszély, a hiba kiterjedésének megakadályozása, akut állagmegóvás stb.) a 
karbantartó a nővérrel történt külön egyeztetés nélkül köteles a jelzett munkaidőben a hibát 
kijavítani. A nővér köteles biztosítani a lakószobába történő bejutást.  

(19) Nővér a Nővérszállón vendéget csak az erre vonatkozó főigazgatói határozat alapján fogadhat. A 
vendégfogadás rendjét a főigazgató 3/2014.sz. határozata szabályozza. 

(20) A Nővérszálló épületében – a gangon is - tilos a dohányzás! A dohányzással kapcsolatos 
rendelkezéseket valamint a dohányzásra kijelölt területet a főigazgató 2/2014.sz. határozata 
tartalmazza. 

(21) A Nővérszállóra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a Nővérszálló Tűzvédelmi Szabályzata 
tartalmazza. 

(22) Elektromos jellegű munkát, szerelést csak szakember vagy ezzel a feladattal megbízott dolgozó 
végezhet. 

(23) A közös használatra szolgáló helyiségek, területek még ideiglenes jelleggel sem használhatók 
anyagtárolásra. 

(24) A közlekedési utakat, folyosókat, kijáratokat teljes szélességében szabadon kell hagyni, azokat 
leszűkíteni tilos. Tilos továbbá a lakószobákban a menekülés kijelölt útját elzárni, leszűkíteni. 

(25) Kerékpár tárolására engedélyt kell kérni és a kerékpárt tárolni kizárólag az udvaron lehet. 
(26) A Nővérszálló területére kábítószert - ideértve a kábítószernek minősülő és a veszélyes 

pszichotrop anyagokat, indiai vadkendert egyaránt - bármilyen módon bejuttatni, illetve a 
Nővérszálló területén ilyen anyagot birtokban tartani szigorúan tilos! Az előírás megszegőivel 
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szemben minden esetben a Semmelweis Egyetem Szenátusának 12/2011. (II. 24.) számú, a 
Semmelweis Egyetem Drogmegelőzési Szabályzatáról szóló határozatában foglaltak szerint kell 
eljárni. 

(27) A Nővérszállón rádiót, magnót, televíziót úgy működtetni, vagy olyan tevékenységet folytatni, 
amely a Nővérszálló nyugalmát, rendjét zavarja, nem lehet. 22 órától 07 óráig tilos mindennemű 
hangoskodás. Ettől eltérni a főigazgató engedélyével lehet. 

(28) A Nővérszállón rendezvényt tartani kizárólag a Rendezvények szervezéséről szóló főigazgatói 
határozat szerint lehet. A határozat a Nővérszálló minden egyes helyiségére, azaz a lakószobákra 
is vonatkozik. A rendezvények engedélyezése az erre rendszeresített formanyomtatványon 
történik. A rendezvény jellegétől és létszámától függően szükség lehet a Biztonságtechnikai, 
Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság előzetes engedélyére is.  

(29) A Nővérszálló épülete 05 és 23 óra között van nyitva. Ezt követően a vagyonvédelmi szolgálat 
kérhető meg a kapu nyitására. 

(30) A recepción nővér nem tartózkodhat, onnan önhatalmúlag sem kulcsot, sem egyéb tárgyat 
(vasaló, égő, kötszer stb), iratot (igazolvány, postakönyv, számlatömb, Látogató Könyv, 
hibafüzet stb.) el nem vihet, abba bele nem tekinthet. 

(31) A portai telefonkészülékről csak a főigazgató vagy gazdasági ügyintéző által engedélyezett 
hivatalos hívások illetve veszély esetén hatósági hívások bonyolíthatók le, melyek pontos 
regisztrálása a vagyonőr feladata.  

(32) Az emeleteken elhelyezett nyilvános készülékekről az egyetem intézményei korlátlanul, továbbá 
minden belföldi hívás - szolgáltatótól függetlenül - bizonyos korlátozásokkal térítésmentesen 
hívható.   

(33) Kötszereket, gyógyszereket a portán található egészségügyi dobozból lehet indokolt esetben 
kérni. Bármely megbetegedést a nővér köteles azonnal a gazdasági ügyintézőnek jelenteni. A 
betegek orvosi ellátása az Egészségvizsgáló Intézetben (Üllői u. 22.), az egyetem klinikáin illetve 
a területileg illetékes körzeti orvosi rendelőben történik. 

(34) A Nővérszálló Működési Rendjéről hozott határozat betartását a főigazgató ellenőrzi. Ezen 
túlmenően a gazdasági ügyintézőnek a feladata és kötelessége a Nővérszálló rendeltetésszerű 
használatának rendszeres és szúrópróbaszerű ellenőrzése, az épület állagának és állapotának a 
tényleges használókkal történő megőriztetése, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk 
feltárása, a felelősök megállapítása. Ennek érdekében a Nővérszállón – külön egyeztetés nélkül - 
ellenőrzést a következő személyek végezhetnek: 
 főigazgató 
 gazdasági ügyintéző 
 a kollégiumok biztonságtechnikai főelőadója 
 hatósági személyek  

 
 
 
Budapest, 2014. január 20. 
 
 
 
 
 

    
   Dr. Godó Ferenc     
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