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TVSZ 7. számú melléklete 
Házirend 

 
1.§ Alapvetés 
A teológiai hallgatók arra készülnek, hogy a magyar reformátusság közösségében élethivatásként szolgál-
ják Isten ügyét. Ennek érdekében szükséges, hogy a tanulmányi idő alatt olyan közösséget alkossanak, 
amelyre a krisztusi szeretet, a megbocsátás, egymás segítése, a szolgálatra való közös felkészülés a jel-
lemző. A teológiai hallgatók kötelesek a hivatásukhoz, református egyháztaghoz és lelkészjelölthöz méltó 
magatartást tanúsítani nemcsak az intézményen belül, de azon kívül is. 
 
2.§ Az internátusban lakás feltételei. Az elszállásolás feltételei. A tartózkodás feltételei. 
(1) Nappali tagozatos hallgatók az internátusban laknak, melyért térítési díjat fizetnek. A levelezős hallga-
tók igény esetén a képzési hétvégéken és vizsgáik idején a számukra fenntartott szobákat vehetik igénybe. 
Az erre a célra fenntartott szobákat vendégek is igénybe vehetik max. 5 napig, velük szemben azonban 
előnyt élveznek a beiratkozott hallgatók. 
(2) Levelezős hallgatók szállásának szervezése a diákvezetők feladata. A szállásért a levelezős hallgatók 
kötelesek térítési díjat fizetni.  
(3) Vendégek fogadásához megfelelő bejelentkező lap kitöltése szükséges, melyet valamelyik internátus-
vezetővel kell aláíratni, és a Tanulmányi Osztályon leadni. A Tanulmányi Osztály kéri ezután a diákveze-
tőket a továbbiak lebonyolítására. A szállásért a vendégek kötelesek térítési díjat fizetni.  
(4) A térítési díjakról a TJSz rendelkezik. 
(5) A férfi és női hallgatók időkorlát nélkül használhatják a két Internátus kijelölt közösségi tereit, konyhá-
it. Egyéb területeken egymás internátusaiban nem tartózkodhatnak.  
(6) A kollégiumi be- és kiköltözésnél a meghatározott időpontok betartása kötelező, ettől eltérni kizárólag 
a rektor vagy az internátusvezetők engedélyével lehet. 
 
3.§ Az együttélés módjának megállapítása 
(1) Az Internátusok teljes területén tilos a dohányzás. Amennyiben a dohányzás miatt a tűzjelző működés-
be lép, és a tűzoltóság kivonulása költségeket eredményez, ez a költség a szabályt megszegő hallgatót 
terheli.  
(2) 23 órától kötelező minden épületben a csend. 
 
4.§ Hallgatói felelősségek 
(1) A hallgatók internátusuk bejáratához és lakószobájukhoz kulcsot kapnak. A helyiségek csak abban az 
esetben zárhatók kulccsal, ha abban senki sem tartózkodik. Tilos a használatra kapott kulcsokat másolni, 
másnak átadni, illetve a zárakat lecserélni.  
(2) A hallgatók kötelesek a berendezésekre, eszközökre, bútorokra a legnagyobb gonddal vigyázni. Tilos a 
falakra, bútorokra, ajtókra, ablakkeretekre írni, ragasztani, bármit felszegezni, továbbá bútorokat, berende-
zési tárgyakat más helyiségbe engedély nélkül elvinni. A maga által okozott kárért mindenki személyes 
felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. A közösségi helyiségekben keletkezett károkért a 
HÖK felel, az okozott károk megfizetésének módjáról maga dönt. 
(3) A hallgatók kötelesek személyes dolgaikat és a környezetüket, a lakószobákat, az internátusban levő 
konyhákat rendben tartani, takarítani, a szemeteseket kiüríteni. Elégtelen higiéniai feltételek kialakulása 
esetén külön takaríttatást rendelhetnek el az internátusvezetők, melynek díja lakószobák esetében egyenlő 
mértékben terheli az érintett szoba lakóit. A közösségi terek esetében a HÖK felelős, az elrendelt takarítási 
díj megfizetésének módjáról maga dönt.  
(4) Amennyiben a konyhai eszközök nem megfelelő használatából eredően a füstjelző működésbe lép, és a 
tűzoltóság kivonulása költségeket eredményez, az az érintett hallgatót terheli, több hallgató esetében pedig 
egyenlő arányban viselik a felelősséget. 
(5) Az internátus házirendjének ellenőrzése az internátusvezetők, a senior és az esküdtfelügyelő joga és 
kötelessége, a higiénés feltételek és rongálások esetében SRTA gondnokának bejelentési kötelezettsége 
van az internátusvezetők felé.   
(6) A hallgatóknak lehetőségük van kisebb elektronikus eszközök használatára. Nem használható azonban 
saját hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, és semmilyen tűzveszélyes eszköz. 
(7) A hallgatóknak a két Internátus közötti zárt téren parkolni balesetveszély miatt nincs lehetőségük.  
(8) Kerékpárok az Internátusok folyosóin és a lakószobákban nem tárolhatók, kizárólag az arra kijelölt 
helyiségben helyezhetők el.  
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(9) A házirend minden hallgatóra kötelezően érvényes, ennek tudomásul vételét köteles minden sze-
meszter kezdetén aláírásával megerősíteni. A házirend megszegése fegyelmi vétség. 
 
5.§ Záró rendelkezések 
(1) Jelen szabályzat 2016. szeptember 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


