A DEBRECENI EGYETEM TEK ZK WEINER LEÓ KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE
A kollégista hallgatónak ismernie kell a Kollégium Működési Rendjéről Szóló
Szabályzatot, be kell tartania a házirend szabályait és az emberi együttélés normáit.
A kollégiumi szolgáltatások és juttatások, valamint a kollégiumi tagsággal járó jogok
nem ruházhatók át.
A kollégium közösségének érdekét, valamint a kollégiumra vonatkozó előírásokat
figyelembe véve az alábbiakat kell hallgatóinknak betartani:
1. A kollégiumba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell
tennie lakásbejelentési kötelezettségének. Kollégiumi státuszának megszűnésekor köteles a
kollégiumból kijelentkezni.
2. A használatra átvett felszerelésért és berendezésért a hallgató anyagilag felelős. A
kollégium berendezésében, felszerelésében okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni.
Tilos a kollégium szobáiban, folyosóin, közös helységeiben a falakat rongálni, azokra az
adott helyiség leltárában nem található tárgyakat a Kollégiumi Igazgatóság engedélye
nélkül elhelyezni. Ennek megszegése esetén a Kollégiumi Igazgatóság kari fegyelmi
eljárást kezdeményezhet a vétkes hallgató ellen.
3. A kollégiumba való beköltözéskor minden hallgató kollégiumi igazolványt kap, amely – a
kártya leadása mellett- feljogosítja a Tisza István és a Vámospércsi Úti Kollégiumba való
belépésre. Az igazolvány felmutatása a portás kérésére minden alkalommal kötelező.
4. Lakószobáik rendjéről, tisztaságáról az ott lakók kötelesek gondoskodni. A kollégiumba
melegvérű állatot, kerékpárt bevinni tilos! Tilos a kollégiumban kormányrendeletben
meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt használni, tárolni.
5. A folyosókon és a lakószobákban 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani,
amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.
6. A Zeneművészeti Kar épületében hétköznapokon 22 órakor, hétvégén 20 órakor van
kapuzárás, reggel hat órakor pedig kapunyitás.
7. Idegenek csak a portásoknál történt jelentkezés és személyi vagy diákigazolványuk leadása
után tartózkodhatnak a kollégiumban, abban az esetben, ha az általuk keresett személy a
kollégiumban található. Éjfélkor az idegeneknek el kell távozniuk. Idegennek minősül
minden olyan személy, aki nem a kollégium lakója, illetve bejelentkezett vendége.

8. A kollégium vendégszobái – előzetes bejelentés mellett – a vendégszobákra előírt térítési
díj ellenében vehetők igénybe. Vendégszobai elhelyezés szempontjából mindenki
vendégnek számít, aki nem a kollégium lakója.
9. A lakószobákban a távollévők üres helyein kedvezményes térítési díj ellenében a hallgatók
vendégeket fogadhatnak. A vendégnek bejelentőlapot kell kitöltenie a portán. A vendégért
a vendéglátó felelősséggel tartozik!
10. A kollégium közös helyiségeit minden kollégista használhatja az ott érvényes szabályok
szerint.
11. A tűzrendészeti és munkavédelmi szabályokat, előírásokat minden kollégistának be kell
tartania! Ezek megszegése esetén fegyelmi eljárást lehet kezdeményezni.
12. A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat – szék, stb. – a lakószobába bevinni
TILOS!
13. Dohányozni kizárólag a kollégium területén kívül lehetséges. Dohányzásra kijelölt hely:
az épület terasza.
A házirend betartása kollégiumunk minden tagjára nézve kötelező!

