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I. Általános rendelkezések 
1. A Házirend alapelve a szakkollégisták kölcsönös tapintata és figyelmessége egymás iránt, különös 
tekintettel a nyugodt tanulásra, az éjszakai pihenésre, illetve az elmélkedéshez és az imához szükséges 
csendre! 
2. A Házirend célja, hogy a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium a 
jogszabályoknak, a szervezeti és működési szabályzatoknak, továbbá a Katolikus Egyházhoz 
kapcsolódó intézményként az Egyház szellemiségéhez illően működjön. A Házirend szakkollégiumi 
szabályzat, amelynek érvényre juttatása érdekében az SZMSZ-ben foglaltak szerint a szakkollégium 
Diákbizottsága, vezetősége és fenntartója jogosult eljárni. 
3. A Házirend személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a II. János Pál Katolikus Kollégium és 
Szakkollégiummal jogviszonyban vannak, valamint mindazokra, akik a Kollégium épületében 
ideiglenesen, vagy az intézménnyel kapcsolatos ügyek intézése ideje alatt tartózkodnak. 
4. Időbeli hatálya kiterjed a Házirend és módosításainak kihirdetése napjától a visszavonásig. 
 

II. Különös rendelkezések 
5. 22:00 - 07:00 óra között törekedj a csendre!  
6. Kollégiumi és baráti körben tartott összejövetelek, vendégek fogadása az erre kijelölt közösségi 
tereken valósítható meg! A lakószobában csak szakkollégista diák tartózkodhat! Vendégeket 22.00 
óráig tartózkodhatnak a Szakkollégiumban! Ha egy vendég a Kollégiumban kíván aludni, akkor ezt a 
szándékot három nappal korábban előre be kell jelenteni a Titkárnak vagy az Igazgatónak, akik az erre 
kijelölt helyen (ha van szabad férőhely-kapacitás a vendégszobában szállásdíj ellenében) engedélyezi. 
A tornaterem 23 óráig használható. 
A Szakkollégium igazgatóját lakásán 23 óráig lehet zavarni. Azonnali, halasztást nem tűrő, súlyos 
esetekben azonban ez a korlátozás nem érvényes. 
7. Saját szobádon és a vizesblokkokon kívül tarts rendet és tisztaságot az étkezőben, a folyosókon, a 
lépcsőházban és minden közösségi területen is! A lakószobákban és annak vizesblokkjában, a 
konyhában és a közösségi terekben a tisztaságot, a rendet az Igazgatóság jogosult ellenőrizni. 
Azokban a lakásokban, ahol az Igazgatóság ellenőrzése során rendetlenséget talált, ott a lakást újra ki 
kell takarítani. Az ismételt kitakarítást az igazgatóság 48 órán belül ellenőrzi. Ha ismét rendetlenséget 
talál, akkor a Szakkollégium saját költségére kitakarítatja a lakást és a takarítás költségét a lakás 
lakóira egyenlő arányban áthárítja. 
A kurzusok helyszíneinek rendjéért a kurzusfelelős köteles helytállni.  
8. A lakáson kívül tárolt személyes dolgokat az Igazgatóság egyszeri figyelmeztetés után eltávolítja! 
9. Bármilyen meghibásodást, hibát, kárt azonnal, dátummal, névvel és szobaszámmal be kell jegyezni 
a gondnoki füzetbe! 
10. Étkezni csak a konyhában és étkezőben, illetve az erre kijelölt helyen lehet! Romlandó élelmiszert 
a szobában tartani tilos! 
11. A Kollégium tulajdonában lévő konyhai és más közös helységekbe tartozó eszközöket ne tartsd a 
szobában! 
12. Kerékpárokat csak a kijelölt helyen lehet tartani! 
13. A napilapokat és folyóiratokat az erre kijelölt folyóirat-olvasóhelyről tilos elvinni! 
14. Szelektív hulladékgyűjtésre a kijelölt helyen van lehetőség. A szemetes edényekben szemetes zsák 
használata kötelező! 
15. Hivatkozva 1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényre a Kollégiumban és közvetlen környékén 
dohányozni, szeszes italt, drogot fogyasztani és azok hatása alatt megjelenni szigorúan tilos! 
16. Amennyiben a Kollégiumban okozott károk felelőse nem jelentkezik, abban az esetben a 
károkozás összege egyenlő arányban terheli a Kollégistákat. 
17. A közös helységek kulcsait az arra kijelölt helyen kell tárolni!  
18. A Padlásterem építés alatt áll, ezért mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat a teremben! 
 

Záró rendelkezések 
19. A Házirend megsértői ellen a Diákbizottság, az Igazgatóság jogosult fellépni. 
20. A Házirendben nem szabályozott kérdésekre a szakkollégiumi Tagsági Szerződés kapcsolódó 
pontjai az irányadók. 
21. A konyha használatát a Konyharend szabályozza. 
 
Az Igazgatóság és a Közgyűlés által jóváhagyva: 

Szombathely, 2016. február 10. 


