ETO Házirend

AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGUS OTTHON RENDJE

1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) szerves részeként működő Evangélikus Teológus
Otthon (ETO) az egyetem hallgatóinak kollégiuma, mely a felsőoktatásban tanuló evangélikus fiatalok
számára rendezett és nyugodt szállást, tanulási és művelődési lehetőséget és keresztyén szellemű
közösséget kíván biztosítani.
2)
Az ETO bentlakónak felveszi az EHE vidéki és külföldi hallgatóit, a doktori képzésben
résztvevőket és – lehetőség szerint – a budapesti hallgatókat is. A szabad férőhelyekre jelentkezhetnek
olyan evangélikus fiatalok, akik valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói. A szabad
férőhelyekről az egyetem lelkésze ad felvilágosítást.
A felvételt minden tanévben a tájékoztatóban megadott határidőig írásban kell kérni. Aki a jelzett
határidőig jelentkezését nem küldi el, nem nyerhet elhelyezést az Otthonban. Az ETOba való felvételről
az egyetemi lelkész, vitás esetben – helyszűke stb. esetén – a Teológus Otthon Tanácsa (TOT) dönt.
3)
Az Otthon lakói betartják az Otthon rendjét, a kollégium területén is kötelesek az Evangélikus
Hittudományi Egyetem hallgatóira vonatkozó erkölcsi szabályoknak megfelelően viselkedni. A
kollégisták kötelesek betartani a kulturált együttélés szabályait, tiszteletben tartani mások jogát a
munkára, tanulásra, pihenésre.
4)
Beköltözéskor a hallgatók a beléptető kártyát, a kollégiumi szoba kulcsát és berendezési tárgyait
leltár szerint átveszik, azokért anyagi felelősséggel tartoznak. A beköltözés alkalmával az Otthon lakói
3.000 Ft kulcs letéti díjat fizetnek. Ezt az összeget kamat nélkül visszakapják kiköltözéskor, ha a
beléptető kártyát és a kulcsot leadják.
A letéti díj fejében kapott beléptető kártya, illetőleg szobakulcs nem a kollégista tulajdona. A hallgató
csak addig jogosult ezen tárgyak használatára, ameddig az Otthon lakójaként, kötelezettségeit teljesítve,
az ETO rendjét betartva lakik a kollégiumban.
A kialakult szobabeosztáson csak az egyetemi lelkésszel egyeztetve lehetséges változtatni.
5)
Kiköltözés során a beköltözéskor kötelező regisztrációs feladatokat kell elvégezni (ezek
elhanyagolása esetén a kiköltözés meg nem történtnek tekintendő, tehát a kollégiumi díjak befizetésének
kötelezettsége továbbra is fennáll).
Kiköltözéskor a szobát és a szekrényeket ki kell üríteni, a beköltözéskor átvett állapotban kell elhagyni.
Év közbeni kiköltözésre csak a tanév I. félévének végén, illetve a II. félév végén van lehetőség (23
hónap bentlakás nem lehetséges). A beléptető kártya és a szobakulcs átvételével a hallgató elismeri,
hogy a kollégium lakója, férőhelyét legalább az adott félév végéig igénybe veszi és terheit vállalja.
Beköltözés: az adott félév (szeptember, illetve február) első két munkanapja.
Kiköltözés: az adott félév (január, illetve június) utolsó két munkanapja.
6)
Leltár szerinti tárgyakat a szobákból kivinni nem szabad, s ugyancsak tilos a közös használatú
területekről bútorzatot, felszerelést a szobákba bevinni.
A lakószobákat illetően nem megengedett a falak, a berendezés és egyéb felszerelési tárgyak maradandó
„díszítése”.
A szobák rendjéért és tisztaságáért a szobák lakói együtt és különkülön is felelősek. A Gazdasági Iroda
és a Gondnokság munkatársának joga van előzetesen kiírt időpontban a szobák állapotát ellenőrizni.
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A közösségi helyiségek (kápolna, ebédlő, tornaterem, TVszoba, számítógépterem, fürdők, I.
és II. emeleti teakonyhák) rendjének fenntartása minden bentlakó kötelessége.
Az Otthon épületére és berendezésére fokozottan vigyázni kell. Az előforduló meghibásodásokat és
káreseteket az Otthon lakói kötelesek az ETO arra illetékes munkatársának haladéktalanul, írásban
bejelenteni, és amennyiben a kár az Otthon lakójának vagy vendégének hibájából következett be, azt
megtéríteni. Abban az esetben, ha a károkozó személye ismeretlen marad, a kárt az Otthon lakói
egyetemlegesen térítik.
7)
Az Otthon lakói az otthondíjat beköltözéskor, illetve a félév elején egy összegben fizethetik vagy
havi részletekben, de legkésőbb az adott hónap végéig a Gazdasági Iroda pénztárában. Az otthondíjat
a pénztárban készpénzzel illetve bankszámláról banki átutalással lehet teljesíteni. A kollégiumi díj
befizetésében egy hónapot meghaladó késedelem esetén a hallgató köteles írásos magyarázatot adni.
Kéthónapos elmaradás a kollégiumi jogosultság megvonásával járhat.
8)
Az Otthon külön térítés fejében hétfőtől péntekig reggelit és ebédet biztosít. Az esti és hétvégi
étkezéseket önállóan kell megoldani. Erre a célra állnak rendelkezésre a teakonyhák az Otthon I. és II.
emeletén.
Az étkezések térítési díját minden hónapban előre kell kifizetni, de legkésőbb a hó végéig rendezni kell.
Az étkezést előzetesen egyeztetni kell az élelmezésvezetővel. Ebédjegy lemondására legkésőbb az előző
munkanapon 14 óráig, a Gazdasági Irodában van mód. Ebédjegy utólagos visszamondására és
visszatérítésére nincs lehetőség. Az esetenként adódó szombati étkezésekről a Gazdasági Iroda ad
információt.
Az otthondíj és az étkezési térítési díj mértékét az EHE gazdasági bizottsága az általa meghatározott
szempontok szerint rögzíti és hirdeti ki.
9)
Az Otthon lakói a lakószobákban közegészségügyi okok miatt élelmiszert nem tárolhatnak.
Romlandó élelmiszer elhelyezésére a teakonyhákban lévő hűtőszekrények szolgálnak. Az élelmiszereket
a hűtőkben névvel ellátott dobozokban kell elhelyezni.
A szünetekben a hűtőkben hagyott élelmiszerekért az Otthon nem felel, azok kidobásra
kerülnek.
10)
Az EHE egész területén tilos a dohányzás. A lakószobákban füstölő, gyertya használata
tűzrendészeti okokból nem megengedett. Az épület helyiségeiben füstjelző rendszer működik.
Amennyiben a rendszer az Otthon lakója vagy annak vendége hibájából indul be, a tűzoltóság kiszállási
költségei az Otthon lakóját terhelik.
A tűzvédelmi oktatáson minden bentlakónak kötelező részt venni.
11)
A lakószobákban a hallgatók által üzemeltetett elektromos készülékek bejelentése
beköltözéskor, illetve a beszerzés alkalmával történik a Gazdasági Iroda és a Gondnokság felé. A
lakószobákban tűzrendészeti okokból nem engedélyezhető villanymelegítő (hősugárzó), villanyrezsó,
merülő forraló vagy más fokozottan tűzveszélyes készülék használata. Szintén nem megengedett a TV és
a hűtőszekrény szobai használata. A számítógép, valamint egyéb elektromos eszközök (Hifi, vízmelegítő,
hajszárító stb.) használatáért, illetve a használatuk közben keletkezett károkért a tulajdonos és a használó
felel. A használat utáni áramtalanítás a használó kötelessége. A hallgatók saját tulajdonú tárgyaiért az
Otthon felelősséget nem vállal.
12)
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13)
A Kollégium lakói szobájukban külső látogatót fogadhatnak. A látogatóért a vendéglátó tartozik
kártérítési felelősséggel. Este 11ig a látogatóknak az Otthonból távozniuk kell, az épületben csendnek
kell lennie. Minden látogatónak be kell írnia az ETO előterében elhelyezett vendégkönyvbe a nevét, a
meglátogatott hallgató nevét, és érkezése, távozása időpontját.
A Kollégium lakói vendéget csak a szobatárs előzetes hozzájárulásával fogadhatnak. Szobánként 1
vendég tartózkodása engedélyezett. Minden kollégista havonta 5 alkalommal fogadhat éjszakára
vendéget. A bejelentés és befizetés nélkül benn alvó látogató után a vendéglátó hallgató visszamenőleg
háromszoros díjat köteles fizetni.
Az egyetem által szervezett képzésben résztvevők elsőbbséget élveznek a kollégiumi szobákban való
elhelyezésben.
A Kollégium lakói szállásdíj fizetése nélkül 23 óráig fogadhatnak vendéget. A szállásdíj befizetése  az
érvényes Juttatási és Térítési Szabályzat szerint , az Egyetem Recepcióján történik.
A kollégiumi rendezvényeken az Evangélikus Hittudományi Egyetem kinn lakó hallgatóinak akkor nem
kell szállásdíjat fizetniük, ha az egyetemi lelkész ezt egyes alkalmakkor engedélyezi azoknak, akik ezt
kérik.
14)
Az Otthonban könyvtár működik. A kölcsönzési időszakokról és a működési szabályokról a
könyvtárban kifüggesztett rend található. A működési szabályzat betartása mindenkinek saját felelőssége.
15)
Az egyetem vezetősége az oktatási és vizsgaidőszakon kívül, a szobákkal való rendelkezés jogát
fenntartja.
16)
A fentiek ellen vétőket az alábbi következmények sújthatják: megrovás, írásbeli megrovás,
pénzbüntetés, kizárás az Otthonból.
Elfogadta a TOT 2014. szeptember 19én.
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