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1. A diákotthon - mint a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő intézmény
- minden lakójától elvárja a keresztény, evangélikus etikai normák követését.
2. A diákotthon elvárja, hogy lakói az egymáshoz való szeretetteljes alkalmazkodásra
törekedjenek.
3. A diákotthon vállalja, hogy a hallgató felvételi kérelmének elfogadásával az adott tanévre
diákotthoni férőhelyet biztosít a hallgatónak.
4. A hallgató a diákotthonba való jelentkezésével hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
5. A férőhely biztosítása magában foglalja a lakhatás alapvető feltételeit: ágy, szekrény,
íróasztal, szék, hűtőszekrény, vizesblokk, teakonyha, továbbá könyvtár, számítógépterem,
internet, konditerem, sportpálya használatát.
6. A diákotthonba történő beköltözés legkorábbi időpontjáról a felvételt nyert hallgató a felvételi
értesítőben kap tájékoztatást.
7. A szabadidő kulturált eltöltéséhez szabadtéri sportpályát, konditermet, számítógéptermet,
könyvtárat, illetve társalgót vehet ingyenesen igénybe a hallgató. A középiskolások számára
rendezett programokon részt vehetnek.
8. A diákotthon lehetőséget biztosít a hallgatónak, hogy menzán étkezzen térítési díj ellenében.
A reggelit, ebédet és vacsorát tetszés szerinti összetételben igényelheti. Az étkezésre előfizetni
a konyhát üzemeltetővállalkozó megbízottjánál, az ebédlőben lehetséges.
9. A hallgatónak lehetősége van a raktárból bizonyos eszközök felvételére (pl. asztali lámpa,
elosztó, stb.). Ezek felvételét aláírásával igazolja és anyagi felelősséget vállal értük.
10. Az egyetemi hallgatói jogviszonyt dokumentáló igazolást kötelező a diákotthon vezetőjének
haladéktalanul (a félév/tanév kezdetétől számított 1 hónapon belül) leadni!
11. A diákotthoni jogviszony a beköltözéstől június 30-ig tart.
12. A diákotthoni térítési díjat minden hónap után be kell fizetni, legkésőbb a hónap utolsó
napjáig.
13. A férőhelyről való lemondást írásban kell bejelenteni a diákotthon vezetőjének az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon. A lemondó nyilatkozat a portáról kérhető.
14. Minden megkezdett hónapot ki kell teljes egészében fizetni.
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15. A diákotthon fenntartja a jogot arra, hogy – amennyiben a felvételt nyert hallgató
finanszírozási formája költségtérítésesre változik – a diákotthoni jogviszonyt felülbírálja.
16. A diákotthon minden hallgatójának kötelessége betartani a tűzvédelmi szabályzatban, az
SZMSZ-ben és a házirendben foglaltakat. E szabályok megsértése fegyelmi vétségnek számít,
ami fegyelmi eljárást vonhat maga után.
17. A házirendben és az egyéb szabályzatokban foglaltak nem ismerete nem mentesít a
következmények alól.
18. A következő eszközöket tilos behozni a diákotthonba: nagy teljesítményű villamos és/vagy
palackos főzőlap, hősugárzó, rezsó, olajsütő, merülőforraló, kenyérpirító, mikró, egyéb sütőfőző berendezés.
19. Tilos az elektromos berendezéseket házilag javítani, szétszerelni. A meghibásodásokat a
hallgató köteles jelenteni.
20. A diákotthon tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket csak az intézményvezető engedélyével
szabad az épületből kivinni.
21. Az élelmiszereket csak a hűtőben lehet tarolni. Ez alól csak a megfelelően csomagolt, tartós
élelmiszerek képeznek kivételt.
22. Az egész épületben ingyenes vezeték nélküli internetes hozzáférés biztosított. Külön router
használata tilos!
23. Az ágynemű cseréjéről a hallgató köteles gondoskodni. Mosási lehetőséget a diákotthon
biztosít.
24. Ideiglenes lakcím be- és kijelentésről egyénileg kell gondoskodni.
25. A hallgató 0800 – 2200 óra között fogadhat vendégeket a földszinti folyosón, illetve ha a
szobatársak beleegyeznek akkor a szobában is, amennyiben a látogató leadta a portán
személyi igazolványát, diákigazolványát vagy más arcképes igazolványát, és a portás az
adatait felírta.
26. A vendég köteles betartani a kollégium házirendjét, ezért a vendégfogadó kollégista felel,
ugyanúgy, ahogy a vendég által okozott anyagi károkért is.
27. A hallgató általános kimenője 2400 óráig tart. A portás a főbejáratot 2400 órakor bezárja. A
beérkezés lehetőleg történjen meg 2400 óráig, illetve 430 óra után.
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28. A szobát a hallgató köteles tisztán tartani, a szemétgyűjtő tartályok kiürítéséről gondoskodni.
Az intézmény részéről a takarító heti egy alkalommal takarít.
29. A hallgató a diákotthonba való belépésekor a portás kérésére köteles igazolnia magát.
30. A diákotthon egész épületében tilos dohányozni.
31. A diákotthonban a szeszesital behozatala és fogyasztása nem megengedett.
32. Az üresen hagyott szobát zárni kell, a kulcsot a portán kell elhelyezni. A behozott értékekért
(ékszerek, kerékpár, mobiltelefonok, pénz stb.) a hallgató egyénileg felel.
33. A szobák dekorálása azok állagának megőrzése mellett lehetséges.
34. Az esti középiskolai körletrendhez igazodva az emeleti tusolókat 2300 óráig lehet igénybe
venni.
35. A hallgató köteles napi tevékenységét úgy megszervezni, hogy az ne zavarja a
diákotthon/kollégium kialakult rendjét.
36. Amennyiben a hallgató olyan magatartást tanúsít, amely egyetemi hallgatói minőségével
összeegyeztethetetlen, illetve megszegi a diákotthon szabályait, vagy egyéb módon fegyelmi
vétséget követ el, ellene fegyelmi eljárást kell lefolytatni. A fegyelmi eljárás rendjét az
SZMSZ tartalmazza.
37. A hallgató a diákotthon tulajdonát képező tárgyakért, eszközökért, valamint a helyiségekben
okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozik.
38. A szándékos károkozás kizárás büntetését vonhatja maga után.
39. A hallgató vállalja, hogy a diákotthonból való kiköltözési szándékát az intézményvezetőnek
írásban bejelenti, valamint az általa átvett és használt eszközökkel, berendezésekkel elszámol.
40. Július 1-től a diákotthonban való tartózkodásra megfelelő indokoltsággal (pl. szakmai
gyakorlat) korlátozott számban van lehetőség, az intézményvezetőnek benyújtott írásbeli
kérvény alapján.
41. Személygépkocsit kizárólag intézményvezetői engedéllyel lehet a diákotthon zárt udvarán
elhelyezni.
42. A diákotthonban tilos az illegális tudatmódosító szerek használata, termesztése és terjesztése.
A tiltás megszegése azonnali kizárást, valamint illegális tudatmódosító szerek esetében
rendőrségi feljelentést von maga után.
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43. A diákotthonban pénzben szerencsejátékot játszani és üzleti tevékenységet folytatni tilos.
44. A behozott értékekért a diákotthon nem vállal felelősséget.
45. A folyosókon és a közös helyiségekben elhelyezett tárgyakat, berendezéseket tilos a
lakószobába bevinni. A társalgókban, folyosókon található bútorokat engedély nélkül tilos
kihozni, és azokat más helyiségekbe átvinni, szobákba bevinni. Tilos a folyosókra és a közös
helyiségekbe bútort, vagy bútordarabokat elhelyezni.
46. A diákotthon területén a menekülési útvonalat kötelező szabadon hagyni. A menekülési
útvonalakon semmilyen tárgyat nem lehet tárolni (pl.: cipő, lábtörlő, ruhaszárító,
szemeteszsák stb.).
47. Minden kollégista köteles a saját és mások testi épségét megóvni! Amennyiben a saját vagy
mások testi épségét sérti vagy veszélyezteti, az fegyelmi eljárást vonhat maga után.
48. A diákotthon épületébe élő állatot behozni és tartani tilos.
49. A diákotthon épületébe közbiztonságra veszélyes tárgyat (pl. fegyver, lőfegyver, kard,
rugóskés, vadászkés, stb.) behozni szigorúan tilos.
50. A kollégista a közösségi tereket (társalgó, tanuló, konyha, közösségi WC, folyosó, előtér, stb.)
használat után köteles maga után rendezett, tiszta állapotban hagyni.
51. Az a kollégista, akinek külsős személy beszöktetéséről, jogosulatlan benntartózkodásáról
tudomása van, köteles jelezni a portaszolgálat felé.
52. Az a kollégiumi lakó, aki beszöktetésben valamilyen módon részt vesz, vagy azt elősegíti,
fegyelmi eljárásban részesül.
53. A nem engedélyezett, vagy be nem jelentett átköltözés (egyik szobából a másikba) fegyelmi
eljárást vonhat maga után.
54. A szobából utoljára távozó kollégista biztonsági- és vagyonvédelmi okokból köteles a villanyt
lekapcsolni, a csapokat elzárni, és az ablakokat becsukni.
55. Amennyiben a szobában károkozás vagy rendbontás történik, és az nem volt bezárva, akkor
az okozott kárért a szoba lakói felelnek.
56. A diákotthonban másokat tanulásban és pihenésben akadályozni, hangoskodni, nyugalmat
zavaró eszközöket használni tilos.
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MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
NEVELÉSI - OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

Jegyzőkönyvi kivonat

A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bizottsága 2021. szeptember 15én tartott ülésén a következő határozatot hozta:

133/2021. (IX.15) nevelési-oktatási bizottsági határozat
a Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon intézmény
alapdokumentumainak módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bizottsága az egyház szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 137. § (1) bekezdése alapján – utalva az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 7. § (1) bekezdésére – a Szegedi Evangélikus
Felsőoktatási Diákotthon intézmény szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének módosítását jóváhagyja.

Budapest, 2021. szeptember 16.

A kiadmány hiteles.

Varga Márta
osztályvezető

