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A Kallégiumak Főigazsaíójónak 8/2014. sz hatdrozaía
a hallgatói vendéglfogadós rendjéróT és a vendégfogadáshoz kapaolódó kötelezettségekrű

A Kollégiumok F'őigazgatójának 812014. sz.határozata a hallgatóí vendégfogadás rendjéről és a

vendégfogadáshoz kapcsolódó kötelezettségekről
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(1) A hallgatóhoz érkező vendég köteles személyi adatait a kollégiumi recepciónál arcképes

igazolvánnyal igazolni. A porta szolgálat ezt követöen a vendég nevét a Látogatő Könyvbe
köteles beírni, megjelölve az érkezés és a távozás idópontját, továbbá a vendéglátó nevét és

szobaszámát.

(2) Vendég a hallgatóhoz, csak abban az esetben mehet fel, ha a vendéglátó hallgató ót fogadja és ezt
a porta szolgálatnakjelzi. Vendég a kollégiumban csak a vendéglátó tudtával tartózkodhat.

(3) Vendéglátó hallgató köteles felhívni a vendége figyelmét a kollégium rendjére vonatkozó
hatarozatok szigoru betaftására, köteles őt megakadályozni minden olyan cselekedet
végrehajtásában, mellyel a kollégiumban lakókat, a kollégium biáonságát, értékeit,
vagyontárgyait veszélyezteti.

(4) A vendéglátó kollégista teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik a vendége által a
kollégiumnak jogellenesen okozott kárért, továbbá azon magatartásért, mellyel a kollégium
rendjére vonatkozó határozatot, valamint a kollégium belsó szabályzatait megsérti.

(5) A kollégiumből24 óra után távoző vendég illetve vendéglátója vendégdíjat köteles f,rzetni. 00 óra
és 06 óra között vendéget hallgató nem fogadhat. Nem kell rnegfizetnie a dfiakat annak, aki előre
egyeztetett rendezvényen vesz résú., és a kollégium épületót a rendezvény egyeztetett zárását
követő 30 percen belül elhagyja. Erre a kollégium vezetőjelnevelőtanára adhat engedélyt

(6) A vendég, amennyiben az éjszakát a kollégiumban a vendéglátó hallgatónál tölti, köteles
legkésőbb másnap reggel a porta szolgálatnál a hallgatói vendégelhelyezésre megállapított
vendégdíjat megfizetni, és a fizetés tényét aláirásával igazolni. Köteles továbbá a fizetéskor
kapott nyugtát megörizni és azt, az ellenőtzés során az e\lenőrzéssel megbízott személynek
megmutatni, ellenórzésre átadni.

(7) Mentesül a megállapított térítési díj fizetése a|ől az a vendég, akinek az Egyetem más, a
Kollégiumok Főigazgatósága irányitása aIá tartoző kollégiumában érvényes kollégiumi tagsági
jogviszonya van, az adott hónapra a kollégiumi elhelyezésért fizetendó térítési díjat megftzette és

ezt az adott kollégium gazdasági ügyintézője erre rendszeresített formanyomtatványon igazolta.
Azigazolrást a vendég köteles a porta szolgálatnak bemutatni, aki ennek tényét rögzíteni köteles a
Látogató Könyvben.

(8) Amennyiben a hallgató vendége a vendégdíjat nem fizeti meg, annak összege a vendéglátó
kollégistít terheli és az a kollégistanak a kollégiummal szemben fennálló tartozásaként kerül
nyilvántartásba.

(9) Három napot egybefliggően meghaladó időre hallgató vendéget csak elózetes engedély alapján
fogadhat. A vendégfogadáshoz ki kell kérni a szobatársak véleményét. Az engedélyt a kollégium
gazdasági ügyintézője adja ki.

(10) Kiskorú vendéget a kollégista csak abban az esetben fogadhat, ha a vendég a vendéglátó
közvetlen hozzátartozója (testvére), és a vendégfogadáshoz a szülők vagy törvényes képviselők
írasban hozzájárultak A vendégfogadáshoz kiskoru esetében a kollégium vezetojének engedélye
és a szobatársak írásos honájáru|ő nyilatkozata is szükséges. A meglévő igazolások és
engedélyek mellett is kiskoru vendéget csak azonos nemű hallgatók által lakott szobában lehet
elhelyezri.


