
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc 

Szakkollégiumának belső szabályzata 

Általános rendelkezések 

1. Jelen dokumentum meghatározza a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai magyar Főiskola Kölcsey 

Ferenc kollégiumának belső szabályzatát. A tanulmányi időszakra a más településekről érkező 

hallgatók, doktoranduszok (a továbbiakban: lakók), valamint árva és szülői gondozás nélkül maradt 

hallgatók beköltöztetése (amennyiben nem rendelkeznek más lakhellyel) a felsőoktatási intézmény 

vezetőjének a határozata értelmében történik, egyeztetve a hallgatói önkormányzattal és az 

elsődleges hallgatói szakszervezettel, a megfelelő dokumentumok szerint, Ukrajna lakhatási jogi 

törvénykönyvével összhangban. A beköltözéskor megtörténik a lakhatási szerződés megkötése is. 

2. A kollégiumba beköltöző hallgató köteles felmutatni személyigazolványát, valamint átadni a 

kollégium igazgatójának a beköltözéshez való jogot igazoló dokumentumot, a lakhatás legalább 

egy hónapra előre történő megfizetésével. A hallgatónak meg kell kapnia a tűzvédelmi 

tájékoztatást, az elektromos háztartási készülékek, rádió berendezések, gázüzemű berendezések, 

valamint személyfelvonók (amennyiben van ilyen az épületben) üzemeltetéséről szóló 

tájékoztatást, valamit meg kell ismernie a kollégium belső szabályzatát, beleértve a kiköltözés 

szabályait is. A tájékoztatást a kollégium igazgatója végzi, majd a hallgató aláírásával igazolja egy 

speciális nyilvántartó füzetben. 

A lakhatás feltételei 

3. A kollégium lakói számára a kollégiumba való belépést engedélyező belépőt állítanak ki. 

4. A kollégiumba történő belépés kizárólag a lakók számára engedélyezett, 24:00 óra előtt 

szabadon, 24:00 és 6:00 között pedig a késés okának speciális füzetben történő bejegyzése után. 

5. Látogatók 8:00 és 23:00 között tartózkodhatnak a kollégiumban. Belépéskor a látogató 

felmutatja az ügyeletes portásnak a személyigazolványát és beírja adatait a látogatói nyilvántartó 

füzetbe. A kollégiumban élő hallgató köteles személyesen bekísérni a látogatót, ideiglenesen az 

ügyeletes portásnál hagyni saját belépőjét, majd távozáskor kikísérni a látogatót a kollégiumból. 

A látogatók időben történő távozásáért és a belső szabályzat betartásáért az őket meghívó 

személyek felelnek. 



6. A kollégiumban megrendezendő kulturális események a hallgatói önkormányzat által 

kidolgozott tervek szerint valósulnak meg, a Főiskola vezetőségével történő egyeztetés mellett. 

Minden rendezvénynek 23:00 előtt kell véget érnie 

7. Minden szekcióban (szobában) az ott lakó hallgatók közül egy vezetőt választanak ki. 

8. A kollégiumban lakó valamennyi személy részt vesz az alapvető önkiszolgáló tevékenységekben 

(a rend és a tisztaság fenntartása a lakó- és a közös használatú helyiségekben). 

A kollégiumi lakók jogai és kötelezettségei 

9. A kollégium lakóinak jogában áll: 

- használni az oktatási, kulturális, orvosi és sportcélú helyiségeket, raktárakat, egyéb 

berendezéseket és a kollégium vagyonát; 

- követelni a berendezések, bútorok, ágyneműk időben történő javítását vagy cseréjét, valamint az 

életkörülmények hiányosságainak a megszüntetését; 

- megválasztani a kollégium hallgatói önkormányzati szerveit és szavazás által bekerülni azok 

tagjai közé; 

- a kollégium hallgatói önkormányzati testületein keresztül részt venni az életkörülmények 

javításával, a kulturális és oktatási munka és a szabadidős tevékenységek megszervezésével, a 

kollégiumi alkalmazottak munkájával stb. kapcsolatos kérdések megoldásában; 

- Ukrajna „Az állampolgárok beadványairól” szóló törvénye értelmében panaszt benyújtani a 

felsőoktatási intézmény vezetőségéhez, valamint más intézményekhez a kollégiumi alkalmazottak 

munkájára és olyan életkörülményekre vonatkozóan, amelyek nem felelnek meg a hallgatói 

kollégiumokra vonatkozó előírásoknak és a kollégiumok felszerelésére és karbantartására 

vonatkozó szabványoknak. 

10. A kollégium lakói kötelesek: 

- ismerni és betartani a kollégium belső szabályzatát; 

- időben fizetni az általuk igénybe vett szállásért és a további fizetett szolgáltatásokért; 

- fenntartani a tisztaságot és rendet szobáikban és a közös helyiségekben, részt venni az 

önkiszolgáláshoz kapcsolódó minden tevékenységben; 

- vigyázni a kollégiumi vagyonra, takarékosan használni a hőt, az áramot, a gázt és a vizet; 

- gondoskodni a szobakulcsok másolatainak rendelkezésre állásáról a kollégium vezetőjénél, és az 

ajtóban lévő zár cseréje esetén – átadni neki a megfelelő kulcsmásolatokat; 

- időben benyújtani kérelmeiket a meghibásodott elektromos, szaniter berendezések és bútorok 

javítására; 

- haladéktalanul tájékoztatni a kollégium vezetőjét és a kollégium hallgatói önkormányzati szerveit 

a kollégiumban előforduló minden rendkívüli eseményről; 



- megtéríteni az okozott anyagi károkat a hatályos jogszabályokkal összhangban; 

- betartani a biztonsági és a tűzvédelmi előírásokat; 

- regisztrálni az új elektromos készülékeket a kollégiumvezetőnél; 

- figyelmeztetni a kollégium vezetőjét (igazgatót) a kollégiumból hosszú időre (több mint 5 napra) 

történő távozás esetén; 

- a tanulmányok befejezése vagy a kollégiumban való tartózkodás jogának korai megvonása után 

megfelelő állapotban átadni a használatában lévő kollégiumi vagyont, valamint a helyiséget és két 

héten belüli kiköltözni a kollégiumból.  

11. A kollégium lakóinak tilos: 

- egyik szobából a másikba költözni a kollégiumvezető beleegyezése nélkül; 

- a berendezéseket és bútorokat áthelyezni egyik szobából a másikba, vagy azokat kivinni a 

kollégiumból a kollégiumvezető engedélye nélkül; 

- villamos munkálatokat végezni a helyiségekben és a kollégiumban, elektromos berendezéseket 

átépíteni és javítani; 

- elektromos fűtőtesteket és elektromos kályhákat használni a lakóhelyiségekben; 

- tömegrendezvényeket tartani a kollégiumban a kollégiumvezető írásos engedélye nélkül; 

- 23:00 után idegeneket vendégül látni a kollégiumvezető írásos engedélye nélkül; 

- dohányozni, alkoholt, kábítószereket vagy mérgező anyagokat fogyasztani és tárolni, alkohol, 

mérgező anyagok vagy kábítószer hatása alatt tartózkodni kollégiumban; 

- megtörni a csendet 22:00 és 07:00 között; 

- zajt csapni, TV készüléket, számítógépet és audio berendezéseket olyan hangerőre kapcsolni, 

amely meghaladja a helyiség hangszigetelését; 

- állatokat tartani a kollégiumban. 

Ösztönző és büntető intézkedések 

12. A kulturális tevékenységekben való aktív részvételért, az életkörülmények, a kollégium és a 

környék állapotának javítása érdekében végzett munkáért a kollégiumban élő hallgatók ösztönző 

juttatásokban, jutalomban részesülhetnek. 

A kollégium házirendjének megsértése esetén a kollégiumban élő hallgatók a következő 

büntetésekkel sújthatók: 

- figyelmeztetés; 

- megrovás; 

- a kollégiumba történő beköltözés megtagadása a következő tanévre; 

- a lakhatási megállapodás felmondása. 

13. A kollégium lakóival szembeni ösztönző és büntető intézkedéseket a Főiskola teszi meg a 

hallgatói önkormányzat és a hallgatók elsődleges szakszervezetének kérelmére. 


