Az SZTE Herman Ottó Kollégiumának
HÁZIRENDJE

1. A kollégista -kérésének figyelembevételével- köteles a Kollégiumi Bizottság által
kijelölt szobában lakni.
2. Beköltözéskor minden kollégista kollégiumi igazolványt kap, melyet a portán
kérés nélkül is fel kell mutatni. Kiköltözéskor a kollégiumi igazolványt az
igazgatói irodában le kell adni.
3. A kollégium kapuja éjjel 23 órától reggel 6 óráig zárva van, ez idő alatt
éjszakai portaügyeletet tartanak.
4. A kollégium lakói az I. emeleti vendéglakások előtti folyosót nem használhatják !
5. A kollégiumban bármilyen
engedélyével tartható.
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6. A hallgatók vendégei a kollégiumban 8-23 óráig tartózkodhatnak. A vendégeknek a
portán be kell iratkozniuk a vendégkönyvbe és fényképes igazolványukat le
kell adni, csak utána mehetnek fel az épületbe.
7. A kollégiumban idegen 23 óra után csak engedéllyel tatózkodhat! Szállásengedély az
i g a z g a t ótól, a k o l l é g i u m i t a n á rtól, vagy az ügyel etes seniortól – a
seinori ügyelet ideje alatt 18-tól 23-ig – igényelhető.
A hallgatói szobákban szállás csak az ottlakók engedélyével adható.
8. Leltári tárgyak az épületből csak az igazgató írásbeli engedélyével vihetők ki! A
közös helyiségek felszerelési tárgyait a lakószobákba bevinni tilos! Az
otthonról hozott tárgyakat (hűtő, számítógép, tv, HIFI-torony stb.) gyári számmal
együtt be kell jelenteni a gondnoki irodában.
9. Kerékpárt az épületbe behozni nem szabad!
10. A nyári szünetre a lakószobákban és közös helyiségekben személyes holmit
hagyni nem lehet. A raktárból és a könyvtárból személyesen felvett felszerelési
tárgyakat és könyveket a kiköltözéskor személyesen kell leadni.
11. Aki elmulasztja a kollégiumi díj befizetését, a könyvtári könyvek leadását, a
raktári tartozás rendezését, 200 -Ft késedelmi díjat köteles fizetni naponta.
12. A közösségi élet és a higiénia általános normáinak betartása mindenkire
nézve kötelező! (Rendszeres ágyneműcsere, beágyazás, ruházat rendbentartása,
rendszeres tisztálkodás, szoba takarítása stb.)
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