Károlyi Mihály Kollégium

HÁZIREND

1. A kollégiumba felvételt nyert hallgatók az intézmény írásbeli tájékoztatójában leírt módon és
időben költözhetnek be a kollégiumba.
2. A kollégista köteles a Kollégiumi Bizottság által kijelölt szobában lakni. Az év eleji
szobabeosztásoknál a KB a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi a hallgatók kérését. Év közben
csak a KB titkár tudomásával és engedélyével, a tanév elején kihirdetett módon lehet szobát cserélni,
és minden szobacsere előtt kötelezõ a titkárságot és a raktárt személyesen értesíteni.
3. A kollégista a beköltözéstől számított három napon belül, és a kiköltözés előtt 24 órával köteles beés kijelentkezni a Szegedi Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában.
4. A személyes használatra szóló tárgyakat a kollégista a raktárban aláírásával veszi át, és azokért
anyagi felelősséggel tartozik. A közös helyiségekben lévő egyéb vagyontárgyakat a társadalmi
tulajdonra vonatkozó szabályok betartásával jogosult a kollégista használni. Ha ezek bárminemű
károsodását, eltűnését észleli, ezt köteles a portán azonnal jelenteni.
5. Vagyontárgyakat a kollégium területéről csak az igazgató írásbeli engedélyével lehet kivinni. A
közös helyiségekben lévő leltári tárgyakat (hűtők, fotelok, TV, függöny,...) nem lehet más helyiségbe
átvinni!
6. A kollégium "Tűzvédelmi utasítás"-át és a "Számítógépes felhasználói szabályzat"-át minden
kollégistának kötelessége ismerni, betartani és betartatni.
7. Higiéniai szempontból élelmiszert csak a hűtőkben szabad tárolni. Főzésre, ételmelegítésre csak a
konyhákban van lehetőség!
8. Szigorúan tilos az elektromos szerelvényeket, készülékeket és a hálózatot javítani, átalakítani,
toldani, valamint az elektromos szekrénybe nyúlni!
9. A kollégisták kötelesek szobájukat rendszeresen takarítani, tisztán tartani!
10. A kollégisták egymást munkájukban, pihenésükben nem zavarhatják! Dohányozni csak az arra
kijelölt helyeken lehet. 23 óra után a lakószobák világítását már egy lakó kérésére is le kell kapcsolni.
11. A kollégisták látogatókat 8-tól 23 óráig fogadhatnak. A vendég köteles a "Vendégkönyvet"
kitölteni és egy arcképes igazolványt a portán leadni! Vendég a kollégiumban csak vendéglátója
társaságában tartózkodhat.
12. A házirend betartásáért és betartatásáért minden kollégista felelősséggel tartozik. Bárminemű
rendzavarás esetén mindenki köteles teljesíteni a kollégium vezetőinek utasítását!
13. A házirend megtekinthető a Kollégiumi Bizottság hirdetőtábláján.
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