HÁZIREND
A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM - EGYETEMI KOLLÉGIUMÁBAN

A DRHE - Egyetemi Kollégium a DRHE nevelési és oktatási munkájának szerves
részét képezve otthont, megfelelő tanulási feltételeket biztosít a hallgatók számára, és ápolja a
Református Kollégium hagyományait.
A Kollégium rendeltetése, hogy a lakók számára a lehető legjobb körülményeket
biztosítsa a tanuláshoz, a közösségi élethez, a keresztyén hitben és erkölcsben való
növekedéshez.
A kollégium szervezetét és működését (beleértve a felvételi és a fegyelmi eljárás
menetét) a DRHE- Egyetemi Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata határozza
meg.
A DRHE – Egyetemi Kollégium az alábbi telephelyeken működik:
DRHE – Egyetemi Kollégium – Teológiai internátus (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)
DRHE - Maróthi György Kollégium (4026 Debrecen, Blaháné u. 15.),
DETK – DRHE Kossuth Lajos III. Kollégium (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
A kollégium a hallgató számára egy tanévre terjedő időtartamra egy kollégiumi férőhely
használatát biztosítja. A hallgató a férőhelyét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat másnak
nem adhatja át. A hallgató a férőhely használatáért a kollégiumnak kollégiumi díjat fizet.
A férőhely használata magában foglalja a vonatkozó kormányrendelet által meghatározott
ingyenes kollégiumi alapszolgáltatásokat és a kollégium által térítésmentesen nyújtott
többletszolgáltatásokat, melyek listáját a kollégiumot fenntartó DRHE hirdetményben közzé
teszi.
1. A kollégium szolgáltatásai a 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet mellékletét is figyelembe
véve:
A szálláshoz ágy, asztal, szék, ruhásszekrény, fürdőhelyiségek, illemhelyek tartoznak, illetve
igény szerint ágynemű,évi két alkalommal az épület nagytakarítása, évente az egészségügyi
helyiségek higiéniai festése, legalább évente az épület rovar- és kártevő-mentesítése,
hűtőgéphasználat, hideg- és melegvíz használat, főzési- ételmelegítési lehetőség, elektromos
áram, fűtés, mosási, vasalási lehetőség, internet hozzáférés, éjjel-nappali portaszolgálat, közös
helyiségek, vizesblokkok takarítása, társalgó, az egyetem tantermei és a szakkönyvtár, mint a
tanulás helyszínei a saját szobán kívül.
1.1. A hallgatók napi életükhöz a Debreceni Református Kollégium szolgáltatásait igénybe
vehetik az egyes szervezeti egységeknél szabályozott módon. Ilyen szolgáltatások:




Sportolási lehetőség – tornaterem, sportpálya,
Könyvtár.
1.2. A hallgató saját tulajdonú elektromos berendezéseinek üzemeltetésére – a személyi
számítógép és a 300 W alatti teljesítményű szórakoztató elektronikai eszközök és háztartási
gépek, valamint a 100 W alatti teljesítményű fogyasztókkal ellátott világító eszközök
kivételével – a telephely igazgatójának vagy igazgatóhelyettesének engedélyével jogosult. A
használat engedélyezésekor figyelembe kell venni a tűz-, baleset- és érintésvédelmi
előírásokat. Az engedélyezett eszközök használatáért a kollégium a hallgató által fizetendő
elektromos fogyasztási díjat állapíthat meg.
1.3. Hősugárzó, rezsó, melegszendvics sütő, merülőforraló és mikrohullámú sütő
üzemeltetése szigorúan tilos! Tilos továbbá a szobákban és az így jelölt helyiségekben
dohányozni, a kollégium hallgatói által használt helyiségekben tűz és robbanás veszélyes
anyagokat (például benzin) tárolni és használni, a közös helyiségekből a berendezési
tárgyakat a szobákba bevinni.
1.4. A hallgató által a kollégium területére bevitt 50.000 Ft feletti értékű tárgyi eszközöket a
kollégium gondnokságán, vagy a Maróthi Kollégiumban a kollégiumi bizottságánál a
szobaleltárba fel kell vetetni, azon fel kell tüntetni, hogy az a kollégium leltárában nem
szerepel. A kollégiumban hagyott értéktárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal!
1.5. A lakószobák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni. A kollégiumban
állatot tartani tilos, kivéve az akváriumi díszhalakat.
1.6. A folyosókon, a lakószobákban és a kollégium közös használatú helyiségeiben (társalgó,
konyha, TV termek, zuhanyzók, WC, a kollégium főbejárata, Klub, tanulók, stb.) 23 órától
reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a pihenést lehetővé teszi. A kollégiumban,
vizsgaidőszakban – a nyugodt tanulás érdekében - lehetőleg egész nap fokozottan ügyelni kell
a csendre.
1.7. A kapunyitás 6 órakor, a kapuzárás 24 órakor történik. A kapuzárás után érkező
kollégistákat, a portás csengetésre köteles beengedni.
A kollégiumban 8-23 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a
kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik és hívásra
a portán megjelenik. A látogató nevét és igazolványszámát a portán feljegyzik.
1.8. Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül
minden olyan személy, aki nem a kollégium lakója, illetve bejelentkezett vendége. A
kollégium életének zavartalansága érdekében minden kollégista köteles felelősséget vállalni
látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.
1.9. 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.

1.9.1. A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók vendégeket
fogadhatnak. Ennek feltétele, hogy a hallgató a portán található „Szállásigénylő lapot” kitölti,
azon az érintett szoba lakói, írásos beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz, a lapot a
vendég érkezésekor a portán leadja, majd a vendég távozásakor a kollégiumi gondnoknál
leadva rendezi tartozását. Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni legfeljebb 3 egymást követő
éjszaka lehet. A vendégért a vendéglátó felelősséggel tartozik.
2. A hallgatói szobák lakói a szobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek állapotáért
egyetemlegesen felelősek. Beköltözéskor a szoba tartozékait (bútorok, paplan, párna, és egyéb
használati eszközök stb.) leltár szerint átveszik, illetve a szoba és tartozékainak esetleges
hiányait, hibáit azonnal beírják a portán található hibabejelentő füzetbe.
2.1. A kollégiumba behozott, tartott vagy tárolt hallgatói személyes használatban lévő dolgok
eltűnéséért, megrongálódásáért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem
terheli anyagi felelősség a kollégiumot olyan hallgatói károkért, amelyeket a kollégium
működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idéz elő.
2.2. A lakószobákat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket a lakók kötelesek tisztán tartani.
Kötelesek gondoskodni a lakóegységekből származó szemétnek a hulladéktárolóba való
kihordásáról is. A takarítás elmulasztásából származó többletkiadások, illetve
közegészségügyi hatósági bírságok a szobában lakó hallgatókat terhelik.
2.3. A Kollégiumi Igazgatóság megbízottja különleges esetekben (pl. kárenyhítés, életveszély
elhárítása, stb.) a hallgató előzetes értesítése nélkül, a hallgató távollétében is, másodmagával
bemehet a lakószobákba.
2.3.1. A fentieken kívül a fenntartó rendeltetésszerű használat ellenőrzése végett,
karbantartási és épület-felügyeleti okokból (pl. fűtés ellenőrzés és állítás, épületgépészeti
berendezések ellenőrzése, beszabályozása, javítási és karbantartási munkák, rovar- és kártevőmentesítés stb.) szükség szerint bemehet a lakószobákba. Amennyiben a hallgató a felsorolt
tevékenységek időpontjában nincsen a szobában, az fenntartó megbízottja csak a Kollégiumi
Igazgatóság egy dolgozója vagy egy diákmegbízott jelenlétében mehet be a szobába.
3. A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya nem jön létre:
a) ha a hallgató a Bentlakási Szerződés egy példányát beköltözésekor – saját kezűleg
aláírva – nem adja le a Kollégium Igazgatóságának,
b) ha a hallgató a beköltözésre meghatározott időpontokban férőhelyét nem foglalja el,
vagy a Bentlakási Szerződésben meghatározott hozzájárulást nem fizeti be,
c) vagy későbbi beköltözési szándékát előre nem jelzi.
3.1. A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik:
a) a kollégiumi felvételi időszak lejártakor
b) hallgatói jogviszonya megszűnésével; a megszűnés tényét a hallgató köteles a
telephely vezetőjének írásban bejelenteni és okirattal igazolni;
c) kizárás a kollégiumból fegyelmi büntetéssel az erről szóló határozat jogerőre
emelkedésének napján;

d) ha a hallgató jogviszonyát fizetési hátraléka miatt szűntetik meg, az erről szóló
határozat jogerőre emelkedésének napján;
3.3. A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya megszüntethető:
a) fegyelmi eljárásban hozott határozattal, ha férőhelyét indokolatlanul fenntartja, azaz
huzamos ideig nem veszi igénybe,
b) vagy a kollégiumigazgató határozatával, ha orvosi vélemény alapján megállapítható,
hogy a kollégista hallgató egészségi állapota miatt közösségi együttlakásra
alkalmatlanná vált.
4. A DRHE kollégista hallgatói a kollégiumi férőhelyet egy félévre veszik igénybe, azt
közben lemondani nem lehet, kivéve rendkívüli esetben (ösztöndíj, betegség).
4.1. A kollégiumi tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeit – különös tekintettel a
Bentlakási Szerződésben, a Házirendben és a tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályzatokban
szereplő kötelezettségekre – vétkesen megszegő hallgató a DRHE hallgatóinak fegyelmi és
kártérítési szabályzata alapján fegyelmi eljárás alá vonható.
A kollégium igazgatója és helyettesei rendszeresen ellenőrzik a házirend betartását. Eljárnak
mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a kollégium rendje ellen
vétenek. A házirend megtartásáért a kollégium közössége és a választott vezetőszervei és
személyei a felelősek.
4.2. A házirendet megsértőkkel szemben a Kollégium Szervezeti és működési szabályzatában
foglaltak szerint fegyelmi eljárást kell indítani. A kiróható fegyelmi büntetés a vétség
súlyosságától függően a fokozatosság figyelembe vétele nélkül is alkalmazható. Indokolt
esetben látogató fogadását illetve a vendég elszállásolást a kollégium vezetősége megtilthatja
4.3. A Bentlakási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a hatályos felsőoktatási
jogszabályok és egyetemi, illetve kollégiumi szabályzatok, valamint a Ptk. rendelkezései
irányadóak.

