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Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Bartók Béla Kollégiumának

HÁZIRENDJE
I. Általános rendelkezések
Jelen Házirend hatálya kiterjed a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla
Kollégium (továbbiakban: Kollégium) hallgatójára, munkavállalójára, valamint a
Kollégium területére lépő személyre (továbbiakban: Vendég). A Házirend hatályos
a Kollégium teljes területén, betartása kötelező minden a Kollégium területén
tartózkodó személy számára. A Házirend hatályos, elfogadott szövege
megtalálható kifüggesztve a Kollégium hirdetőtábláján és a Kollégium weboldalán
(http://lfze.hu/hu/bartok-bela-kollegium) elektronikus formában.
A Házirend rendelkezéseinek ismeretét és tudomásulvételét minden kollégiumi
hallgatónak aláírásával kell igazolnia a beköltözés előtt. Az aláírás elmaradása nem
mentesíti a Házirend betartásának kötelezettsége alól.
II. A Kollégium célja és feladata
A Kollégium lakhatási, tanulási- gyakorlási és pihenési lehetőséget biztosít azon
egyetemi hallgatók számára, akik Budapest közigazgatási határán belül lakással
vagy megfelelő szálláslehetőséggel nem rendelkeznek, viszont tanulmányaik
folytatásához a lakhelyükről történő egyetemi óralátogatás nem megoldható.
III. Felvétel a Kollégiumba
1.) A kollégiumi elhelyezést minden évben pályázat útján, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának Felvételi Szabályzata
(továbbiakban: Kollégiumi Felvételi Szabályzat) alapján lehet kérelmezni.
2.) Megszűnik a kollégiumi jogviszony:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

mindenkori tanév végén (a ’Belépőpapíron’ megjelölt határidővel),
a hallgató jogviszonyának megszűnésével,
kizáró fegyelmi határozat jogerejével,
kollégiumi hallgató lemond a kollégiumi férőhelyéről,
kéthavi kollégiumi díj befizetésének elmulasztása, továbbá a fizetési
felszólításban megjelölt fizetési határidő figyelmen kívül hagyása esetén
f.) aktív hallgatói jogviszony megszűntével,
g.) önköltséges képzésre történő átsorolás esetén,
h.) a kollégiumi tag halálával.
A kollégiumi jogviszony megszűnése után a kollégiumból 48 órán belül ki kell
költözni, miután a hallgató a ’Kilépőpapíron’ foglalt igazolásokhoz kapcsolódó
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aláírásokat (1. LFZE Pénzügy- és Számviteli Osztály, 2. Kollégiumigazgató, 3.
Porta) beszerezte és bemutatta.
3.) A férőhelyek elosztása:
A kollégiumi igazgató vagy annak helyettese végzi kizárólagos hatáskörben
lehetőleg az egyéni igények figyelembevételével. Az egyedi igényeket a
Kollégiumi Bizottság gyűjti.
A szobák beosztásán változtatni a kollégiumi igazgató írásos és előzetes
engedélyével lehet. Egyedi szobabeosztás kérvényét az előre meghatározott
formanyomtatványon lehet, melyből nyomtatott példányok a portán
találhatóak.
4.) Tartós (tanulmányi) távollét:
Azon Kollégiumi hallgató, akik egy tanévre felvételt nyernek a kollégiumba, ám
tanulmányaikat külföldön folytatják (pl. Erasmus-ösztöndíj), lehetőségük van az
ösztöndíj
időtartamára
szüneteltetni
kollégiumi
jogviszonyukat.
A
kollégiumigazgató a kollégiumi hallgató távollétének idejére a várólistán soron
következő hallgató felvételével feltölteni az ideiglenesen felszabadult helyet,
ezzel viszont a tartósan távol lévő kollégiumi hallgató nem veszíti el kollégiumi
helyét, ugyanis a várólistáról történő feltöltés csak a kollégiumi hallgató
határozott idejű távollétének időtartamára szólhat!
5.) Szálláshelyek igénylése:
A Kollégiumban szálláshelyet csak az Egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatói igényelhetnek akkor, ha a kért időpontban van üres hely.
Ennek módjáról a 16/2014. (X. 9.) sz. rektori utasítás rendelkezik.
Szálláshelyigénylést csak olyan hallgató részére engedélyezhető, akinek a
Kollégiummal szembeni tartozása nem áll fent.
IV. Gyakorlás a Kollégiumban
1.) Az alagsori gyakorlóhelyiségekben reggel 7:00 órától 22:00 óráig van lehetőség
gyakorlásra. A zongoristáknak, zeneszerzés szakosoknak a Kollégiumi Bizottság
gyakorlási rendet állít össze az egyéni beosztások figyelembevételével. Az
egyenletesebb igénybevétel elérése érdekében a maximális gyakorlási idő 2 óra
lehet egy teremben.
2.) Az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) nem
kollégista hallgatói valamint oktatói is használhatják az alagsori
gyakorlótermeket, de csak akkor, ha a gyakorlóterem üres, illetve arra
kollégiumi hallgató nem tart igényt. A Kollégium portaszolgálatánál a
gyakorlótermet használni szándékozó egyetemi polgárnak igazolnia kell az
Egyetemmel való aktív jogviszonyát, belépéskor arcképes igazolványát le kell
adnia a portán, melyet távozáskor vissza kap.
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3.) Gyakorlásra a lakószobák csak akkor használhatók, ha a gyakorlószobák mind
foglaltak, valamint a lakótársak és szomszéd szobák lakói beleegyezésüket
adták. A lakószobák gyakorlásra kizárólag 9:00 órától 22:00 óráig
használhatóak.
4.) A gyakorlószobákban magántanítás csak az érintett kollégista beosztás szerinti
gyakorlóidejében folyhat.
5.) A rádiószoba kamarapróbák és házi hangversenyek megtartására alkalmas
helyiség, amelynek használatát kérvényezni kell a kollégium igazgatójánál.
V. Biztonsági előírások
1.) Orvosi ellátás, rendőri intézkedés szükségessége vagy tűzeset észlelése esetén
a központi segélyhívó telefonszámok és az elsősegélynyújtáshoz szükséges
eszközöket tartalmazó elsősegélyláda a portán található. Minden ilyen esemény
észleléséről azonnal értesíteni kell a portaszolgálatot.
2.) A tűzvédelmi előírások szerint a szobákban a szabad közlekedést akadályozó
nagyméretű tárgyakat tárolni, valamint dohányozni, hősugárzót, elektromos
főzőlapot, grillsütőt, kenyérpirítót, ”merülő forralót” használni tilos. A
közlekedési útvonalakon (ajtók előtti terek, előterek, folyosók, lépcsőfordulók)
a szabad közlekedést akadályozó nagyméretű tárgyakat, virágcserepeket tárolni
vagy raktározni tilos. Tiltott továbbá állatot tartani a Kollégium területén
belül.
3.) A Kollégium épületében tilos a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, valamint
az alkoholt tartalmazó italok vagy üres italosüvegek tárolása. A
konyhahelyiségeket és az ott fellelhető eszközöket mindenki saját
felelősségére, kellő óvatossággal és gondossággal használhatja. A
hűtőszekrényekben romlott ételt és alkoholt tartani tilos.
4.) A Kollégium udvarán a kollégiumi hallgató és vendége csak saját felelősségre
tartózkodhat. Az épület erkélyeit, teraszait használni, illetve azokon
tartózkodni tilos és életveszélyes.
5.) Vasalót a portaszolgálatnál (aláírást követően) lehet átvenni, amit a használat
végeztével a portára vissza kell szolgáltatni. A vasalódeszkák állandó helye az
emeleti társalgókban van, azokat onnan elvinni csak a vasalás időtartamára
szabad.
6.) Kerékpárt, rollert és segédmotor-kerékpárt csak az udvari, arra kijelölt helyen
szabad tárolni. A tároló nem őrzött, az ott elhelyezett értékekért az Egyetem
valamint a Kollégium felelősséget nem vállal.
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VI. Az együttélés további szabályai
1.) A szobákat tanév közben a kollégiumi hallgatók takarítják. Napi takarítási
feladatok: megágyazni, rendet rakni, szellőztetni, a romlott ételt kidobni, a
használt edényeket elmosni. Heti minimum egyszeri feladatok: porszívózás,
felmosás, melyekhez eszköz minden emeleten rendelkezésre áll. A használaton
kívüli személyes tárgyak tartósabb távollét idejére a rendelkezésre álló
éjjeliszekrényekben tárolandók.
2.) A Kollégium igazgatója és/vagy helyettese a szobákban bármikor szobaszemlét
tarthat, s amennyiben a szobát rendetlennek ítéli, írásbeli figyelmeztetésben
részesíti a szoba lakóit. Amennyiben a szoba a második írásbeli figyelmeztetést
követően is rendetlen, a kollégiumi hallgató(k) jogviszonyának megszüntetését
kezdeményezheti.
3.) Nem kollégiumi hallgatók az épületben csak portaszolgálati regisztrációt
követően tartózkodhatnak akkor, ha a portaszolgálaton letétbe helyezik
valamely arcképes igazolványukat, (arcképes igazolványát a vendég távozáskor
visszakapja), valamint a kollégiumi hallgató a portán fogadta vendégét, akiért
anyagi felelősséget vállal, valamint vendége látogatási naplóbejegyzése mellett
saját kezűleg feltünteti saját nevét és szobaszámát. A látogatóknak a
Kollégiumot legkésőbb 22:00 óráig el kell hagyniuk.
4.) A közös helyiségeket (gyakorlók, társalgók, rádió- és tanulószoba, edzőterem és
a fürdőszoba, WC-k) csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni,
figyelembe véve mások igényeit is, szem előtt tartva a rend és a tisztaság
követelményeit. (Használat után a helyiség eredeti rendje és tisztasága
visszaállítandó!) A fürdőszobák takarítása 8:00 és 9:00 között történik,
lehetőség szerint a kollégiumi hallgatók mellőzzék ezen időszakban a
fürdőszobák használatát. A három épületszint fürdőszoba elosztását a nemek
szerinti szintbeosztás határozza meg, azokat ellenkező nemű kollégiumi
hallgató nem használhatja.
5.) Az edzőterem és annak eszközei csak saját felelősségre használhatók, a
teremből eszközt kivinni tilos! Az edzőtermet használó köteles az eszközök
használatbavétele előtt meggyőződni a gépek működéséről, esetleges
sérüléseiről. Működési hiba vagy látható sérülés esetén a portaszolgálatot kell
értesíteni, a hibát a ’Hibafüzetbe’ kell bevezetni. Ebben az esetben a gépek
használatát nem szabad megkezdeni.
6.) A gyakorlótermekbe ételt- és italt bevinni tilos. A Kollégium épületében,
berendezésében, felszerelésében bekövetkezett károkat és meghibásodásokat a
portán elhelyezett ’Hibafüzetben’ kell felvezetni. A Kollégium javaiban
szándékosan kárt okozó kollégiumi hallgatót kártérítési kötelezettség terheli a
hatályos Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat rendelkezései szerint.
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7.) 22:00 és 7:00 óra között az épületben tilos zajos tevékenységet folytatni
(gyakorlás, hangos zenehallgatás vagy tévénézés, ajtók becsukása, stb.). 22:00
és 9:00 óra között a társalgókban, a mellékhelyiségekben és az előtérben
tartózkodók kötelesek ügyelni alvó társaik nyugalmára.
8.) A Kollégiumban bármiféle összejövetel (tanfolyam, szakkör, előadás,
magánrendezvény, ’diplomabuli’ stb.) a kollégiumigazgató engedélyével
rendezhető. Erről az igazgatót legalább 7 nappal korábban értesíteni kell. Erre
a célra kizárólag a földszinti társalgóhelyiségben van lehetőség. Mind a belső,
mind a külső környezet nyugalmának érdekében a rendezvény szervezője
köteles a meghívottak névsorát és arcképes igazolványának számát leadni a
portán, valamint tudomásul venni, hogy a leadott listán szereplő vendégeken
kívül más nem vehet részt a rendezvényen. Rendezvény csak 22:00 óráig és
hangosító berendezés használata nélkül engedélyezhető.
Rendezvény tartása csak kollégiumi hallgató részére engedélyezhető.
VII. Egyetemi Szabályzatok Kollégiumra, Kollégiumi hallgatókra vonatkozó
rendelkezései
A számítástechnikai eszközök- és internethasználatáról a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Informatikai Szabályzatának rendelkezései az irányadók
azzal a kiemeléssel, hogy a Kollégiumi Wi-Fi hálózat elsősorban a kollégiumi
hallgatók elektronikus levelezésével, tanulmányaival kapcsolatos ügyintézés céljára
áll rendelkezésre.
Károkozással, fegyelmi vétségekkel kapcsolatban a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési
Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
Jelen Házirend 2015. december hó 01. napján a 4/2015.12.01. sz. Kollégiumi
Közgyűlési határozattal lépett hatályba.

Budapest, 2015. december 01.

Dr. Zelena András s.k.
kollégiumigazgató
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