A Szent Pál Akadémia Kollégiumának Házirendje
A Szent Pál Akadémia a Kharisz Diákotthonban (Budapest, X., Szent László tér 16) és a Hit
Park területén a Gyömrői út 65. sz. alatt kollégiumot üzemeltet. A portáson a Hit Park
diszpécserét is érteni kell.
A Szent Pál Akadémia Szabályzatának és a SZPA Kollégium Házirendjének megtartásán kívül
a Kharisz Diákotthon területén a diákotthon üzemeltetési, házirendjét és egyéb szabályit, a Hit
Park területén annak Házirendjét és egyéb szabályait is meg kell tartani.
I. Általános szabályok
1. A Kollégium a Szent Pál Akadémia részeként, annak egyházi, szellemi-erkölcsi rendjét
megtartva működik. A kollégistákra ugyanazok a jogszabályok, belső, egyházi, szellemierkölcsi szabályok vonatkoznak, mint tanulmányaikat illetően. A kollégista köteles a kollégium
Házirendjét, a Szent Pál Akadémia Szabályzatát és működési rendjét megtartani, a Szent Pál
Akadémia hallgatójához méltó magatartást, életvitelt folytatni. A kollégistát a Szent Pál
Akadémia hallgatójaként tett hűségnyilatkozata kollégiumi jogviszonyában is kötelezi. Ezek
megszegése, elmulasztása esetén a Szent Pál Akadémia fegyelmi szabályzatában foglaltak
szerint felelősségre vonható.
A Kollégium működését az intézmény által megbízott kollégiumvezető felügyeli.
A Kollégium minden tagja köteles betartani a kulturált együttélés szabályait, tiszteletben tartani
mások jogát a munkára és a pihenésre, és megóvni a Kollégium épületének és berendezéseinek
az állagát. A Kollégium valamennyi tagjával szemben elvárás, hogy arányosan vegye ki részét
azokból a munkákból, amelyek a Kollégium rendje, a környezet rendezettsége érdekében a
kollégisták közösségére hárulnak.
2. A kollégiumi tagság és elhelyezés személyre szól, másra át nem ruházható. A kollégiumi
szobabeosztásra az intézmény jogosult.
3. A nevelőtanár felügyeli a kollégiumi életet. A nevelőtanár jelzi a felmerült fizikai, anyagi
jellegű problémákat a Titkárságnak, illetve a Gondnokságnak, szellemi-erkölcsi problémák
esetén közvetlenül a kollégiumvezetőhöz fordul.
4. Amennyiben bentlakó nevelőtanár nincs, funkcióját mentori rendszerben a bentlakó
kollégisták látják el.
II. Elhelyezés a Kollégiumban
1. A Kollégiumban elhelyezést nyerhetnek:
a) A Szent Pál Akadémia beiratkozott/bejelentkezett nappali tagozatos hallgatói a főiskola által
megállapított kollégiumi térítési díj ellenében, egész évben.
b) A Kollégium Szenátus által meghívott vendégei, meghívásuk időtartamára, térítésmentesen.
1a. Az adott tanévre vonatkozóan a felvételről szóló döntés a tanévet megelőzően, június
30-ig történik. A kollégiumban bentlakók május 31-ig adhatják be felvételi kérelmüket a
soron következő tanévre. Aki eddig az időpontig nem nyújt be kérelmet, annak augusztus
31-ig ki kell költöznie a kollégiumból.
2. Akinek a kollégiumi tagsága megszűnik, az köteles a lejárat időpontját követő második napon
kiköltözni. A hallgatói jogviszony fegyelmi okból történő megszűnése vagy felfüggesztése
esetén azonnal ki kell költözni.
3. A kollégista részére biztosított eszközök átvétele az átadás-átvételi lapon történik. A leltári
tárgyakkal, kulcsokkal, ill. a kollégiumi díjakkal, tartozásokkal köteles kiköltözés előtt
elszámolni.
A Kollégium állapotában és vagyonában okozott kárt az azt okozónak teljes egészében meg
kell térítenie. A közösségi helyiségek állapotáért a bentlakók teljes körű anyagi felelősséggel

tartoznak. A kárt legkésőbb a soron következő díjfizetéskor kell megtéríteni. A kiköltözés előtt
el kell számolni az esetleges károkkal, kollégiumi díjtartozással.
A Kollégiumból való kiköltözéskor a szobát a beköltözéskor átvett állapotban kell átadni.
III. A Házirend megtartása
1. A Házirend betartatása és a kisebb konfliktusok kezelése első fokon a nevelőtanár, illetve a
mentorok illetékességi körébe tartozik, amely felett a kollégium vezetője felügyeletet gyakorol.
2. A Házirend súlyosabb megsértése esetén a nevelőtanár és a kollégium vezetője egyaránt
kezdeményezheti az SZMSZ-ben leírt fegyelmi eljárást.
IV. Az épület helyiségeinek használati szabályai
A lakószobák és a közös helyiségek takarítása, a hűtő rendszeres leolvasztása a takarítási
beosztás szerint a kollégisták feladata. Ezek elmulasztása esetén három írásos figyelmeztetés a
bentlakási megállapodás azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.
1. A szobák használatának szabályai:
A szobáknak a Kollégium leltárába tartozó berendezési tárgyait szobaleltár sorolja fel. A
leltárban szereplő tárgyakat a szoba lakói beköltözéskor átveszik, azok meglétét és leltár
szerinti állapotát aláírásukkal igazolják. A leltári lista egy példányát a szobában, esetleges
ellenőrzés számára elérhető helyen kell tárolni. Kiköltözéskor a leltári lista szerint kell a szobát
átadni, a használat során keletkezett sérüléseket a leltárba fel kell vezetni.
A lakószoba általános tartozékain túl a szobában nem üzemeltethetők nagy fogyasztású
elektromos berendezések. A lakószobában tilos elektromos fűtőtest, vízforraló, kenyérpirító,
rezsó, vasaló, mikrohullámú sütő és más tűzveszélyes anyagok és készülékek, valamint
mindennemű nyílt láng használata. A személyes használati tárgyakon kívüli nagyobb dolgok,
berendezések behozatalához a Kollégium igazgatójának engedélye, továbbá a lakótársak
hozzájárulása szükséges.
a) A szobákból leltári tárgyat tartósan áthelyezni csak a Kollégium igazgatójának engedélyével
és a változtatásnak a leltári listában történő felvezetésével lehetséges.
b) A szobákban megóvandó a fal, ezért csak olyan dekorációt lehet elhelyezni, ami nem hagy
maradandó nyomot.
c) A szobákban nem fogyasztható, valamint nem tárolható olyan élelmiszer, mely rovarok és
egyéb kártevők megjelenését idézheti elő.
d) A szobákat a szoba lakóinak rendszeresen takarítaniuk kell, amit a nevelőtanár vagy a mentor
kollégista ellenőrizhet.
e) A szobákba ellenőrzés céljából a Szenátus tagjai, a főtitkár, a hivatalvezető, a kollégium
vezetője, illetve a Szent Pál Akadémia ezzel esetenként megbízott dolgozói léphetnek be. A
látogatásról rendellenesség feltárása esetén írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, és arról - a
rendkívüli intézkedést igénylő eseteket kivéve - a lakókat előre kell értesíteni. A fenti
személyek a munkakörükből eredően tudomásukra jutott bizalmas információkat, a hatályos
jogszabályoknak és az etikai normáknak megfelelően, diszkréten kezelik.
f) A szobák berendezésében a nem megfelelő használattal okozott károkért a kár okozója felel,
ennek ismerete hiányában a szobatársak, illetve lakótársak egyenlő arányban, a javíttatás teljes
költségéig terjedő anyagi felelősséget viselnek.
2. A közös helyiségek használatának szabályai
A közös helyiségek takarításában minden kollégista részt vesz, rendjéért mindenki felelős.
A közösségi helyiségekben található közös használatban lévő eszközök használata e
helyiségekre korlátozódik, a konyhákban levő eszközök szintén a konyhában kell, hogy
legyenek, használható állapotban.

Az épület közös helyiségeiben és eszközeiben keletkezett károkért a kár okozója, ha ennek
személye ismeretlen, akkor a kollégiumi közösség egésze (a tagok egyenlő arányban) felelős.
A konyhai eszközökben keletkezett hiányt a kár okozójának kell pótolnia. A kárt legkésőbb a
soron következő díjfizetéskor kell megtéríteni.
a)Fürdőszobák, WC-k
A fürdőszobákat, WC-ket mindennap kell takarítani a nevelőtanár/a mentor által megállapított
rendben. A helyiségek takarítását a nevelőtanár vagy a mentor ellenőrzi. Ezeknek a
helyiségeknek a tisztasága az állandó takarítás mellett sem tartható fenn a használók kulturált
együttműködése nélkül. A követendő elv: mindenki olyan állapotokat hagyjon maga után,
amilyeneket belépéskor találni szeretne.
b) Mosókonyha
A mosógép, szárítógép csak a használati utasításban foglaltak szerint használhatók.
Különösen ügyelni kell arra, hogy a mosandó ruhák zsebében semmi ne maradjon. A
meghibásodást azonnal jelenteni kell a nevelőtanárnak, a mentornak, illetve az SZPA
Gondnokságon. A mosógépek használata 23 órától reggel 7-ig tilos.
A vasaló használat utáni kikapcsolására fokozottan kell ügyelni!
A mosókonyhát minden mosás után rendben kell hagyni, és hetente kell takarítani.
c) Konyha és étkező
A hűtőszekrényekben és a konyhaszekrényben minden lakó számára áll hely rendelkezésre az
élelmiszerek tárolására, amit a kollégistáknak egymás között kell elosztani.
Használat után a villany tűzhelyet és a sütőt ki kell kapcsolni, különben a fűtőszál kiég. A
mikrohullámú sütőbe fémből vagy hőre lágyuló műanyagból készült tárgy nem helyezhető.
Étkezés után a konyhában és az étkezőben el kell pakolni, mosogatni, a keletkezett
szennyeződést letisztítani. A konyhát a következő használó számára használható állapotban kell
hagyni.
A konyhát egyszer egy héten a takarítási rend szerint alaposan ki kell takarítani, amit a
nevelőtanár vagy a mentor ellenőriz.
3. Kerékpártároló
A kerékpárokat a Kharisz Diákotthon épülete előtt található kerékpártárolókban lehet
elhelyezni.
V. A Kollégiumba való bejutás és vendégek a Kollégiumban
1. Idegenek az épületben csak az engedélyezett rendezvények alkalmával, illetve az e pontban
leírt feltételek mellett tartózkodhatnak.
A portás belépéskor bárkit igazoltathat. Az e célra rendszeresített füzetbe a portás feljegyezheti,
hogy az illető vendég kihez jött, és meddig tartózkodott a Hit Park területén.
A férfi és a női kollégiumi részek elválasztottan működnek, az ellenkező nem képviselője a
másik területére nem léphet (kivétel a vezetőségi ellenőrzés /ld. IV.1.e) pont/, illetve az erre
meghatalmazott dolgozók, szakemberek).
2. A kollégista vendégeként hozzátartozók és a Szent Pál Akadémia hallgatói, dolgozói
léphetnek a Kollégium területére. A férfi, illetve a női részre csak azonos nemű vendégek
érkezhetnek, ideértve a Kollégium másnemű lakóit is. A többi hozzátartozó fogadása a (nem az
elkülönített területeken lévő) közös helyiségekben lehetséges. A kollégisták hozzátartozóikon
kívül ellenkező nemű vendéget nem fogadhatnak. Vendég, kívülálló a kollégiumban szállásban
a Tanulmányi osztályon leadott engedélykérelem alapján, 3000.- díjfizetés ellenében
részesülhet. A vendégért a vendégfogadó kollégista teljes körű fegyelmi, erkölcsi és anyagi

felelősséggel tartozik. A lakók szobatársuk hozzájárulásával vendéget a szobájukban is
fogadhatják.
3. Az épület területén a látogatók – az engedélyezett szállás kivételével - 8-tól 22 óráig
tartózkodhatnak. Amennyiben az épületet nem hagyják el időben, a portás, a nevelőtanár, illetve
a mentor felszólítja őket a távozásra.
VI. Térítési díjak fizetése
A bentlakó kollégisták a Szent Pál Akadémia Térítési és juttatási szabályzatában meghatározott
kollégiumi díjat és más térítési díjakat (a nem az alapszolgáltatások körébe tartozó
szolgáltatásokért) havonta előre fizetik a Szent Pál Akadémia székhelyén található pénztárába,
postai csekken vagy banki átutalással a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-0116540500100003 számú bankszámlára. Az átutalásnál fel kell tüntetni, hogy kollégiumi díjról van szó.
A fizetés határideje minden hónap 5. napja. Az azt követő 5 napos türelmi idő lejártával a
hátralék nagyságától független összegű késedelmi díj (200 Ft/nap a késedelem első napjától a
befizetést megelőző napig) fizetendő.
Ha a kollégista a kollégiumi díjat a fenti időpontig nem fizeti be és az ezt követő felszólításnak
15 napon belül nem tesz eleget, akkor az intézmény a kollégiumi jogviszonyt a tárgyhónap
végére felmondhatja. Ezzel a kollégista nem mentesül fizetési kötelezettsége alól. Minden
megkezdett hónapra teljes havi kollégiumi díjat kell fizetni, kivéve beköltözéskor és azokat az
eseteket, amikor a VII. pont másképp rendelkezik.
Ez az eljárás követendő az egyéb díjak, esetleges károk befizetése kapcsán keletkező elmaradás
esetében is.
A Térítési és juttatási szabályzat rendelkezése a kollégiumi térítési díjról:
Kollégiumi díjak államilag támogatott (állami ösztöndíjas) hallgatók részére a Kharisz
diákotthon 3. emeletén található diákotthonban (1105 Budapest, Szent László tér 16.):
- Egyágyas szobában (14m2) való elhelyezés: 28.000 forint/hó/fő
- Kétágyas nagyobb szobában (21m2) való elhelyezés: 19.000 forint/hó/fő
- Kétágyas kisebb szobában (14m2) való elhelyezés: 15.000 forint/hó/fő
A fizetendő díj az önköltséges (költségtérítéses) hallgatók számára:
- Egyágyas szobában (14m2) való elhelyezés: 39.000 forint/hó/fő
- Kétágyas nagyobb szobában (21m2) való elhelyezés: 30.000 forint/hó/fő
- Kétágyas kisebb szobában (14m2) való elhelyezés: 26.000 forint/hó/fő
Kollégiumi díjak a Hit Parkban (1103 Budapest, Gyömrői út 65.) található kollégiumi
telephelyen:
Állami ösztöndíjas hallgatók számára:
1 ágyas (28 000 Ft/hó/fő)
2 ágyas kisebb szobában (15 000 Ft/hó/fő)
3 ágyas szobában (13 000Ft/hó/fő)
Önköltséges (és levelezős vagy passzív) hallgatók számára:
1 ágyas (39 000 Ft/hó/fő)
2 ágyas kisebb szobában (26 000 Ft/hó/fő)
3 ágyas szobában (23 000Ft/hó/fő)
A kollégiumba csak nyárra beköltözők az önköltséges hallgatók számára megállapított díjat
fizetik.
A kollégiumi díj magában foglalja a szállás, a rezsi és egyéb kollégiumi alapszolgáltatások
költségét.
VII. A kollégiumi tagság megszüntetése, megszűnése
1. A kollégista kollégiumi jogviszonya megszűnik, illetve megszüntethető:

- a kollégiumi bentlakási szerződés lejártakor,
- a kollégiumi díj nem fizetése miatt (a VI. pont szerint);
- ha a megállapodást bármelyik fél felmondja, a felmondási idő elteltével a 2A és 2B pontokban
részletezett módon;
- a szabályok vétkes és súlyos, illetve folytatólagos megszegése miatti megszüntetés esetén
azonnali hatállyal a 2C pont szerint, illetve a IV. pont bevezető része szerint,
- a hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve szünetelés és tagozatváltás esetén a 3. pontban
foglaltak szerint; ekkor a hallgatói jogviszony megszűnéséről, a tagozatváltásról, illetve a
szünetelés engedélyezéséről szóló határozatban rendelkezni kell a kollégiumból való kiköltözés
határidejéről és a díjfizetésről,
- kizárás, eltiltás fegyelmi büntetés esetén; más fegyelmi büntetés esetén, ha a fegyelmi
határozat úgy rendelkezik.
2. A kollégiumi tagságot bármelyik fél egyhavi felmondási idővel írásban felmondhatja.
2A. A kollégiumi tagsági viszony felmondása a hallgató részéről.
Amennyiben a hallgató mondja fel a kollégiumi szerződést, a felmondás bejelentésének, illetve
a kiköltözésnek a határideje a következő:
A felmondás bejelentésének határideje:
Kifizetendő hónap, illetve a kiköltözés határideje:
szeptember 30.
október 31.
október 31.
november 30.
november 30.
december 22.
december 22.
január 31.
január 31.
február 28.
február 28.
március 31.
március 31.
április 30.
április 30.
május 31.
május 31.
június 30.
június 30.
július 31.
július 31.
augusztus 31.
augusztus 31.
szeptember 30.
2B. Amennyiben az intézmény mondja fel a szerződést, az egy havi felmondási idő a felmondás
napjától számít, és időarányos díjat kell fizetni, illetve a már befizetett havi díj arányos része
visszajár. A szerződés felmondható egy hónapnál későbbi határidő tűzésével is. Amennyiben a
határidő nem hónap végére esik, ugyancsak időarányosan kell a díjat számítani.
2C. A kollégiumi tagságot az intézmény egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja,
amennyiben a hallgató a szerződés, a Házirend, a Szent Pál Akadémia hallgatói
követelményrendszerében foglalt, illetve az együttélés írott és íratlan szabályait vétkesen és
súlyosan, illetve folytatólagosan megszegi. Folytatólagos megszegés esetében a hallgatót
legalább kétszer írásban vagy szóban figyelmeztetni kell magatartásának a következményeire.
A figyelmeztetés származhat a Szent Pál Akadémia, a Szent Pál Akadémia oktatóitól, a
kollégiumi nevelőtanártól. A mentorok és a SZPA hallgatói önkormányzat jelzi a
kollégiumvezetőnek, a nevelőtanárnak amennyiben a Házirend megszegését tapasztalja.
3. Ha a kollégiumi tartózkodás időtartama alatt a kollégista hallgatói jogviszonya megszűnik,
szünetel, nappali tagozatról levelező tagozatra vált, kollégiumi tagsága azonnali hatállyal
megszűnik, de az erre vonatkozó engedély alapján, férőhely rendelkezésre állása esetén
kollégiumi jogviszonya fennmaradhat, vagy későbbi kiköltözési határidő is megszabható,

arányos díjfizetés mellett. A bennmaradási engedély akkor is megtagadható, ha rendelkezésre
áll férőhely.
Ha a kollégista kikerül az államilag támogatott képzésből, férőhely rendelkezésre állása esetén
kollégista maradhat, amennyiben vállalja a magasabb összegű (költségtérítéses hallgatók által
fizetendő) díj fizetését. A férőhely rendelkezésre állása azt is magába foglalja, hogy nincs a
helyre pályázó aktív, nappali tagozatos államilag támogatott hallgató.
Amennyiben a kollégista hallgatói jogviszonya abszolutórium-, illetve oklevélszerzéssel szűnik
meg, a kiköltözés határideje az oklevél, illetve az abszolutórium megszerzése hónapjának
utolsó napja; ha nincs a helyre más pályázó, a hallgató kérelmezheti, hogy a költségtérítéses
hallgatók által fizetendő díj ellenében a következő tanévig a kollégiumban maradhasson.
VIII. Vegyes rendelkezések
a.) Az épületben talált gazdátlan tárgyakat a portán kell leadni, ahol 3 napig kell azokat őrizni,
majd át kell adni azokat – további megőrzésre – a Gondnokságnak.
b.) Az épület területén alkoholtartalmú szeszesitalok fogyasztása nem megengedett, szeszesitalt
a kollégiumba bevinni nem lehet.
c.) Dohányozni az épületben vagy dohányárut bevinni nem lehet.
d.) A szobákban lévő személyes értéktárgyakért, készpénzért a főiskola semmilyen formában
nem vállal felelősséget.
e.) A Kharisz Diákotthonban lakó kollégisták autóikkal az épület előtti parkolóban
parkolhatnak. A Hit Parkban a kollégisták a Hit Park szabályainak betartásával parkolhatnak.
f.) A Kollégium tulajdonát képező különböző eszközök (számítástechnikai eszközök, stb.)
Kollégiumon kívüli célokra csak a főtitkár előzetes engedélyével, kölcsönzési elismervény
ellenében vehetők igénybe.
g.) Oktatási időszakban a kollégistákra vonatkozó közérdekű információk a Kollégiumban
elhelyezett faliújságokon kerülnek közzétételre. A kihelyezés időpontjától számított 72 óra után
úgy tekinthető, hogy ezek az információk minden kollégistához eljutottak.
f.) A Kollégiumban egyedi vagy rendszeres rendezvények (pl. előadások, klub-programok, stb.)
a kollégium vezetőjének előzetes engedélye alapján szervezhetők.
***
A Házirenden a Szenátus, a rektor, a kollégisták közössége, az oktatók vagy a főtitkár
javaslatára lehet változtatni. A Házirendet a főtitkár adja ki.
A Házirendben nem szabályozott tevékenységek és helyzetek kezelésére nézve a Szent Pál
Akadémia mindenkor érvényes szabályzatai irányadóak.
E Házirend egy példányát minden kollégista megkapja a beköltözéskor.
A Házirend elfogadásával a kollégista vállalja, hogy kollégiumi tartózkodása alatt betartja
- a Szent Pál Akadémia Szabályzatát, működési rendjét;
- a Kollégium Házirendjét;
- a Kollégiumban érvényes tűz- és balesetvédelmi szabályokat
- az épület és a Hit Park üzemeltetési rendjét (házirend).
Ezeken túlmenően a kollégista köteles az együttélés írott és íratlan szabályait, bibliai normáit
is maradéktalanul betartani.
Felülvizsgálva 2013. augusztus 29-én. Államilag támogatott hallgatón állami ösztöndíjast,
költségtérítéses hallgatón önköltséges hallgatót is érteni kell.
Az utolsó módosítás 2017. szeptember 1-én lép életbe.
Budapest, 2017. szeptember 1.
Horváth András főtitkár sk.

