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ELTE Nándorfejérvári úti Épület 

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. 

HÁZIREND 

Az alábbiakban megfogalmazott 
szabályokat minden, az épület területén 

tartózkodó személy köteles betartani 
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Preambulum 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Egyetemi Kollégium, valamint az 
ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (a továbbiakban: ARTSz), az 
ELTE Bolyai Kollégium (a továbbiakban: Bolyai Kollégium), az ELTE Illyés Sándor 
Szakkollégium (a továbbiakban: ISSzK) és az ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (a 
továbbiakban: NFK) Hallgatói Önkormányzatai az ide vonatkozó jogszabályok és szabályzatok 
figyelembevételével, az alábbi házirendet (a továbbiakban: Házirend) alkották meg: 

 

1.§ 

Általános rendelkezések 

(1) A Házirend hatálya kiterjed az ARTSz, a Bolyai Kollégium, az ISSzK (a továbbiakban: 
Szakkollégiumok) és az NFK (a Szakkollégiumokkal együtt a továbbiakban: Kollégiumok) 
minden lakójára, aki a Kollégiumok valamelyikével külsős vagy belsős tagsági jogviszonyban áll, a 
Kollégiumok nevelőire és egyéb dolgozóira, a Szakkollégiumok oktatóira, az épület területén 
működő vállalkozások munkatársaira, valamint minden az épület területére lépő egyéb személyre 
(a továbbiakban: vendég). 

(2) Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: ELTE SzMSz) határozza meg 
az alábbi, kollégiummal kapcsolatos információkat: 

a) elhelyezés feltételeit 

b) elhelyezés időtartamát 

c) a férőhely lemondásának feltételeit 

d) kollégiumi díj mértéket, befizetésének határidejét, befizetésének módját 

(3) A (2) bekezdésbe foglaltakon kívül az épületben elhelyezést nyerhetnek: 

a) A Szakkollégiumok tudományos/szakmai rendezvényeire meghívott illusztris vendégei 
meghívásuk időtartamára térítésmentesen 

b) Az ELTE, különösen pedig a Szakkollégiumok vendégei, tudományos rendezvények, 
doktori iskolák vidéki vagy külföldi résztvevői, az adott kollégium igazgatójával egyeztetett 
időtartamra. Ilyen esetekben a napi, illetve hosszabb tartózkodás esetén a havi térítési 
díjat, az Egyetem más szálláshelyeinek árait is figyelembe véve, az érintett kollégiumi 
igazgató állapítja meg. 

 

2.§ 

Ki- és beköltözés, lakószobák 

(1) A beköltözés az értesítésben megjelölt időponttól számított nyolc munkanapon belül történik. 
Ettől eltérni, csak akkor lehet, ha a kollégista azt az adott Kollégium igazgatójától írásban kéri, és 
azt a Kollégium igazgatója jóváhagyja. 

(2) Az ARTSz-be, az ISSzK-ba és az NFK-ba felvételt nyert hallgatók lakhatással kapcsolatos 
adminisztrációs ügyeit az NFK Gazdasági Irodája (a továbbiakban: Gazdasági Iroda), a Bolyai 
Kollégiumba felvételt nyert hallgatókét pedig a Bolyai Kollégium Titkársága (a továbbiakban: 
Titkárság) látja el. 
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(3) A Kollégiumokba felvételt nyert hallgatókat a Gazdasági Iroda, illetve a Titkárság költöztetik 
be a Kollégiumok Hallgatói Önkormányzatai által készített szobabeosztás szerint. A 
Kollégiumokkal való belsős tagsági jogviszony akkor jön létre, ha a hallgató aláírja a beköltözési 
nyilatkozatot, melynek aláírásával elfogadja az épület Házirendjét, Munka-, Tűz- és 
Vagyonvédelmi Szabályzatát. 

(4) A Kollégiumokkal tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgató (a továbbiakban: kollégista) 
beköltözéskor a portán felveheti lakóegysége és lakószobája kulcsát, a szoba leltárát, valamint 
kollégiumi belépőkártyáját. 

(5) A szoba leltárába tartozó berendezési tárgyakat szobaleltár sorolja fel. A leltárban szereplő 
tárgyakat a szoba lakói minden tanév elején, beköltözéskor átveszik, azok meglétét (az esetleges 
sérülések feltüntetésével) aláírásukkal igazolják. A tanév végi kiköltözéskor a leltári lista szerint 
kell a szobát átadni, a használat során keletkezett sérüléseket a leltárba fel kell vezetni. 

(6) A lakóegységek kulcsait a portán kell tárolni: érkezéskor ott kell felvenni, távozáskor oda kell 
leadni. A szobák lakói írásbeli nyilatkozatot hagyhatnak a portán, hogy szobáik kulcsát (a 
szobatárson kívül) melyik kollégistának lehet kiadni. 
(7) A szobákban megóvandó a fal, ezért a maradandó nyomot hagyó dekorációk elhelyezését az 
igazgatóval és a karbantartóval előzetesen egyeztetni kell. 
(8) A szobákban nem tárolható olyan élelmiszer, mely rovarok és egyéb kártevők megjelenését 
idézheti elő. 
 (9) A takarító szolgáltat a lakóegységeket hetente takarítja. A szobát távozáskor olyan állapotban 
kell hagyni, hogy a takarító a munkáját elvégezhesse. A kollégisták a takarító szolgálatnál 
jelezhetik, hogyha nem kérik lakószobájuk takarítását. Ebben az esetben a rendszeres takarítás és 
tisztán tartás a bentlakó kollégisták felelőssége. 

(10) A szobákba ellenőrzés céljából az adott kollégium igazgatója, illetve esetenként az ELTE 
ezzel megbízott dolgozói (rendész, tűzrendész, munkavédelmi megbízott, stb.) léphetnek be, 
mindannyiszor az épület karbantartói feladatát ellátó személy jelenlétében. A látogatásról 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. 

 (11) A Kollégiumokon belüli szobacsere, csak a Hallgatói Önkormányzatok, az 
igazgatók/nevelők, valamint az érintett szobák minden lakójának beleegyezésével történhet. 

(12)Férőhely cseréje ELTE kollégiumok között csak az érintett kollégiumok igazgatóinak 
engedélyével és a Hallgatói Önkormányzatok jóváhagyásával történhet meg. 

(13) A kollégisták férőhelyeiket tovább nem adhatják, nem értékesíthetik. Ennek megszegése 
fegyelmi eljárást, vagy a Kollégiumokból való kizárást von maga után. 

(14) Kiköltözéskor, vagy kizárás esetén a kollégistáknak a  portán le kell adniuk szobájuk kulcsát, 
valamint szobaleltárukkal el kell számolniuk. Kiköltözés esetén a lakószobákat az eredetileg átvett 
állapotban kell átadni. Nem tekinthető kiköltözöttnek az a kollégista, aki a fent említett 
adminisztrációs kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

(15) A kollégista az átvett tárgyakért, eszközökért, berendezésekért személyesen, a lakószoba 
állapotáért, bútorzatáért szobatársaival, a tanulóhelyiségek állapotáért a lakóegység minden más 
lakójával együtt és egyetemlegesen felel. Az okozott kár teljes összegét az érintett 
kollégista/kollégisták köteles(ek) megtéríteni. A kártérítés megfizetésének visszautasítása, illetve 
ha a kár nagysága ezt indokolttá teszi, az ELTE SzMSz szerint fegyelmi és kártérítési eljárás 
lefolytatását kezdeményezhető. 
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3.§ 

Belépés az épületbe, vendégfogadás 

 (1) Kollégisták ki- és belépése: 

a) Az épületben portaszolgálat működik. 

b) A beköltözéskor felvett kollégiumi belépőkártya az épületbe való belépésre jogosít fel. 

c) A kollégisták a belépőkártyát kötelesek használni az épület mágneskártya-olvasóval 
ellátott területein. 

d) Ki- és belépéskor a portás a számítógépes rendszerben rögzített fénykép alapján 
ellenőrzi a kollégista személyazonosságát. 

(2) Külsős kollégisták ki- és belépése: 

a) A Szakkollégiumoknak vannak külsős tagsági jogviszonnyal rendelkező kollégistái, 
akiknek jogait és kötelezettségeit az adott Szakkollégium SzMSz-e rögzíti. 

b) A Szakkollégiumokkal külsős tagsági jogviszonnyal rendelkezőknek lehetőségük van 
külsős belépőkártya igénylésére. Ebben az esetben az (1) bekezdésben foglaltak rájuk is 
érvényesek. 

c) A belépőkártyával nem rendelkező külsős kollégisták névsora a portán megtalálható. A 
portás ki- és belépés előtt ez alapján ellenőrzi a külsős kollégista személyazonosságát. 

 (3) Vendégfogadás: 

a) A kollégisták fogadhatnak vendégeket. 

b) Vendégnek minősül minden olyan személy, aki nem kollégista, illetve nem a 
Kollégiumok, vagy az épület területén működő vállalkozás alkalmazottja. A nem 
kollégisták önkényes bentlakása szigorúan tilos. Aki nem kollégista önkényes 
bennalvását elősegíti, az ellen fegyelmi eljárás indítható. 

c) A vendégek az épületben csak a portásnak leadott arcképes igazolvány ellenében 
tartózkodhatnak. 

d) A vendég köteles betartani az épület Házirendjét, ezt az épületbe való belépéssel 
elismeri. 

e) A vendégfogadó kollégisták vendégük érkezésekor kötelesek a portán megjelenni. A 
vendégfogadó kollégisták a vendégbejelentő formanyomtatvány aláírásával erkölcsi és 
anyagi felelősséget vállalnak vendégükért. 

f) Amennyiben a vendég 23 óra után is maradni kíván, vagy a vendégfogadás 23 óra és 7 
óra között történik, akkor a vendégfogadó kollégista köteles éjszakai vendégfogadó 
formanyomtatványt kitölteni. A vendégfogadás díját 3 munkanapon belül a 
vendéglátónak kötelessége a Titkárságon vagy a Gazdasági Irodában befizetni. 
Amennyiben ez 1 hónapon belül nem történik meg, a vendégfogadás díja tartozásként 
felvezethető a kollégiumi rendszerbe. 

g) A vendég távozásakor a portás visszaadja a vendég által leadott fényképes igazolványt. 
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h) Az olyan vendégek, akik az épület Házirendjét megsértik az igazgatók és a Hallgatói 
Önkormányzatok egyetértésével az épületből meghatározott időre, vagy véglegesen 
kitilthatóak. 

 

4. § 

Közösségi terek 

(1) A vizesblokkok tisztasága az állandó takarítás mellett sem tartható fenn a használók kulturált 
együttműködése nélkül. A követendő elv: mindenki olyan állapotot hagyjon maga után, amilyet 
belépéskor találni szeretne. 

(2) Mosás, vasalás, szárítás: 

a) Az ARTSz és a Bolyai Kollégium lakói számára a 4. és 5. emeleti vizesblokkokban, az 
ISSzK és az NFK lakói számára az alagsorban található mosókonyhában van lehetőség 
mosásra. 

b) A mosógépek csak a használati utasításban foglaltak szerint használhatók. Különösen 
ügyelni kell arra, hogy a mosandó ruhák zsebében semmi ne maradjon. 

c) A mosógépek használata 23 és 7 óra között tilos. 

d) Az alagsorban található mosógépekhez zseton a Gazdasági Irodában vagy a portán 
váltható. Az esetleges meghibásodásokat a portán elhelyezett hibabejelentőben kell 
rögzíteni. 

e) A mosókonyhában vasaló található. Különösen figyelni kell arra, hogy bekapcsolt 
állapotban ne maradjon. 

f) Ruhaszárítót a mosókonyhán kívül a Tűzvédelmi Szabályzatnak megfelelően lehet csak 
elhelyezni (pl. a folyosók Lecke utca felőli vége). A nem megfelelő helyre kihelyezett 
ruhaszárítókat az intézmény eltávolíthatja. 

(3) Konyha és étkező: 

a) Az épületben szintenként konyha és étkező helyiség található. 

b) A villanytűzhelyeket és a sütőket használat után le kell kapcsolni. 

c) A mikrohullámú sütőkbe fémből vagy hőre lágyuló műanyagból készült tárgy nem 
helyezhető. 

d) A kollégisták élelmiszereiket, valamint saját konyhai eszközeiket a hűtőszekrényekben 
illetve a konyhaszekrényekben helyezhetik el. 

e) A hűtők és a konyha használatával és tisztántartásával kapcsolatban a Hallgatói 
Önkormányzatok saját etikettet alakíthatnak ki. 

(4) A társalgók a társas összejövetelek fő helyszínei, bennük TV-készülék található, melynek 
hangerejét különösen a késői órákban úgy kell beállítani, hogy az másokat ne zavarjon. 

(5) A konditerem igénybevételi rendjéről és használati szabályairól a Hallgatói Önkormányzatok 
által készített Konditermi Szabályzat rendelkezik (1. sz. melléklet). 

(6) Jelenleg csak a Bolyai Kollégium rendelkezik számítógépteremmel. Az itt található gépekre a 
Bolyai Kollégium kollégistái kaphatnak hozzáférést. 

(7) Az épület csatlakozik az ELTE informatikai hálózatára. A hálózati szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a Hallgatói Önkormányzatok igénybevételi díjat állapíthatnak meg. A hálózat 
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használatának feltételeit a Hálózati Szabályzat tartalmazza (2. sz. melléklet). Az igénybevétel csak 
ennek aláírással megerősített elfogadása után történhet. 

(8) A Szakkollégiumok könyvtárának állománya a könyvtároson keresztül érhető el. A könyvtárosi 
feladatokat kollégisták látják el, akik gondoskodnak arról, hogy a könyvtár nyitva tartása 
megfeleljen a tagok igényeinek. 

(9) A 104-es konferenciaterem és a 007-es szemináriumi terem a Bolyai Kollégium kezelésébe 
tartozik. A termeket a Titkárságon lehet lefoglalni. 

(10) Az épület udvarán mágneskártyával és kamerával védett kerékpártároló található. Ehhez a 
kollégisták Gazdasági Irodában vagy a Titkárságon igényelhetnek hozzáférést az erre 
rendszeresített űrlap kitöltésével. Kerékpár külön igazgatói engedély nélkül csak ebben a 
tárolóban tartható. Az intézmény kezdeményezheti az épület más területein tárolt kerékpárok 
eltávolítását. 

(11) Az épületnek saját autóparkoló helyei nincsenek. Az udvarba autóval beállni csak az 
igazgatók előzetes engedélyével lehet. 

(12) Az épület rendelkezik sportpályával. Sötétedés után pályavilágítás a portán kérhető. A 
tevékenység befejezése után szintén a portán kell kérni ennek lekapcsolását. 

(13) Az épület udvarán tűzrakóhely található. Kinti sütés-főzés az éppen aktuális tűzgyújtási 
tilalmakat figyelembe véve az igazgatók előzetes engedélyével lehetséges. 

(14) A közös helyiségek kulcsait a portán kell tartani, onnan felvenni, és oda leadni. Bármely 
helyiséghez a portás csak a jogosultság igazolása esetén az átvevő aláírásával adhat ki kulcsot. 

(15) Az épület közös helyiségeiben és eszközeiben keletkezett károkért a kár okozója, ha ennek 
személye ismeretlen, akkor a kollégiumi közösség egésze felelős. 

 

5. § 

Általános együttélési szabályok 

(1) A Kollégiumok minden lakója köteles betartani a kulturált együttélés szabályait, tiszteletben 
tartani mások jogát a munkára, a tanulásra és a pihenésre, és megóvni a Kollégiumok épületének 
és berendezéseinek az állagát. 

(2) A Házirend az ésszerű életritmushoz és a tanulmányi munka zavartalan végzéséhez igazodik, 
ezért szorgalmi időszakban 23 órától 7 óráig terjedően, vizsgaidőszakban egész nap a pihenéshez 
és az alváshoz szükséges nyugalmat biztosítani kell. 

(3) A Kollégiumok valamennyi tagjával szemben elvárás, hogy arányosan vegye ki részét azokból 
a munkákból, amelyek a Kollégiumok rendje, a környezet rendezettsége érdekében a kollégisták 
közösségére hárulnak. 

(4) Az épületben és berendezéseiben bekövetkező meghibásodásokat, káreseteket minden 
kollégista érdeke és kötelezettsége haladéktalanul bejelenteni a portán elhelyezett hibabejelentő 
füzeten keresztül. 

(5) Rágcsáló, élősködő, nagyobb számú rovar (különös tekintettel ágyi poloska, csótány) észlelése 
esetén az észlelő köteles bejelentést tenni a portán. 

(6) A Kollégiumok a szobákban lévő kollégisták, vagy azok vendégei által behozott, elhelyezett 
értékekért, tárgyakért különös tekintettel ékszerért, készpénzért, értékpapírért, műszaki cikkekért 
semmilyen formában nem vállalnak felelősséget. A Gazdasági Irodában lévő páncélszekrény 
kérésre időszakos értékőrzésre fogadóidőben igénybe vehető. 
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(7) Az épületben talált gazdátlan tárgyakat a portán kell leadni, ahol 3 napig kell azokat őrizni, 
majd át kell adni azokat további megőrzésre a Gazdasági Irodába vagy a Titkárságra. 

(8) Az épületbe leltárban nem lévő bútort és nagyobb eszközt csak igazgatói engedéllyel és az erre 
rendszeresített ELTE-s formanyomtatvány kitöltése után lehet behozni. 

(9) A szobákból és a közösségi helyiségekből leltári tárgyat tartósan áthelyezni csak igazgatói 
engedéllyel és a változtatásnak a leltári listában történő felvezetésével lehetséges. 

(10) A Kollégiumok tulajdonát képező különböző eszközök az intézmény területén kívüli célokra 
csak  igazgatói engedéllyel, szabályos kölcsönzési elismervény ellenében vehetők igénybe. 

(11) Az emeletenként elhelyezett kamerák videofelvételei rögzítésre kerülnek. A felvételek 72 órán 
belül automatikusan törlésre kerülnek. A Hallgatói Önkormányzatok feladatuk ellátásához eseti 
jelleggel kérhetik a kollégiumbeli mozgásokat és tevékenységeket regisztráló technikai eszközök az 
ELTE Rendészeti Szabályzatának megfelelő keretben történő felhasználását. A betekintés a 
kollégiumi igazgatók egyöntetű engedélyével lehetséges. 

(12) A Kollégiumok helyiségeiben, különösképp a társalgókban 23 óra után kizárólag az érintett 
Kollégium(ok) igazgatójának engedélyével és a lakók előzetes értesítésével lehet társas 
összejövetelt tartani.  

(13) A Kollégiumok egyedi vagy rendszeres rendezvényei – különös tekintettel a 23 óra utáni 
zenés-táncos rendezvényekre – a Hallgatói Önkormányzatok egyetértésével, az érintett Kollégium 
igazgatójának előzetes írásos engedélye alapján szervezhetők. Az engedélyeztetési kérelmen a 
zárás időpontját és a rendért felelősséget vállaló kollégista személyét fel kell tüntetni. Ennek 
másolatát a meghívott vendégek névsorával együtt a portaszolgálatnak is le kell adni. A takarító 
személyzet a rendezvényt követő napon ellenőrzi az igénybe vett helyiségek állapotát. Az 
esetleges károk, felmerülő takarítási költségek a felelősséget vállaló kollégistával szemben 
érvényesíthetők. 

(14) Oktatási időszakban a kollégistákra vonatkozó közérdekű információkat a Kollégiumok 
vezetése, illetve a Hallgatói Önkormányzatok a Kollégiumok hivatalos fórumain adják közre. A 
kihelyezés időpontjától számított 72 óra után úgy tekinthető, hogy ezek az információk minden 
kollégistához eljutottak. 

 

6. § 

Vegyes és záró rendelkezések 

(1) A Házirend be nem tartása esetén a kollégista ellen az ELTE SzMSz II. kötetének X. és XI. 
fejezetében található módon kell eljárni.  A kollégista ellen a Házirend súlyosabb megsértése 
esetén a Hallgatói Önkormányzatok és az igazgatók egyaránt kezdeményezhetnek fegyelmi 
eljárást: 

a) Amennyiben olyan magatartást tanúsít, ami nem összeegyeztethető az ELTE 
szellemiségével, veszélyezteti, akadályozza lakótársait normális életvitelükben, súlyosan vagy 
rendszeresen vét az együttélés szabályai és társadalmi normái, higiénés és egészségügyi 
követelmények ellen. 

b) Megszegi az épület Házirendjének bármely pontját.  

c) Kollégiumi díjfizetési kötelezettség elmulasztása (kéthavi kollégiumi díjjal történő 
elmaradás). 

d) Illetéktelen beavatkozás az épület informatikai és kommunikációs rendszereibe, illetve 
ezek rongálása. 
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(2) Minden kollégista köteles betartani az épület munka-, tűz- és vagyonvédelmi előírásait. 
Amennyiben a kollégista megszegi az épület tűzvédelmi szabályzatában, az épület munkavédelmi 
szabályzatában, vagy az ELTE SzMSz 4/f. melléklet 20.§ 2. bejegyzésében foglaltakat, abban az 
esetben fegyelmi eljárás indítható ellene. 

(3) Az épületben dohányozni szigorúan tilos. Dohányzásra kijelölt hely a főbejárat előtti lépcső 
alján illetve a kerékpártároló mellett található. 

(4) A portaszolgálat az ARTSz, ISSzK és NFK kollégistái számára érkező levélküldeményeket és 
postai csomagértesítéseket a 1. emeleten, a Bolyai Kollégium kollégistái számára érkezőket pedig a 
4. emeleten erre a célra szolgáló levélszekrénybe helyezi el. 

(5) A Kollégiumban nincs orvosi ellátás. Az orvosi ügyelet, illetve a mentők telefonszáma, 
valamint az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket tartalmazó elsősegély láda a portán 
található. A bekövetkezett baleseteket, illetve az elsősegélyláda használatának időpontját, személyi 
és egyéb adatokat a portán nyilván kell tartani. 

(6) A Házirenden a Hallgatói Önkormányzatok és az igazgatók közös beleegyezésével lehet 
változtatni. A változások akkor lépnek érvénybe, ha azokat az épületben lakó minden Kollégium 
Hallgatói Önkormányzatainak Alapszabályukban vagy SzMSz-ükben megfogalmazott legfőbb 
döntéshozó szervei elfogadják. 

(7) A Házirendben nem szabályozott tevékenységek és helyzetek kezelésére nézve az Egyetem 
mindenkor érvényes szabályzatai irányadóak. 

(8) E Házirendet a beköltözési nyilatkozat aláírásával minden kollégista elfogadja. 

 

Budapest, 2014. március 
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1. sz. melléklet 

AZ ELTE NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚTI ÉPÜLETÉNEK KONDITERMI 

SZABÁLYZATA 

 

1. § A konditermet csak a Kollégiumok külsős és belsős tagjai használhatják. A terem eszközeit 
mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – használhatja. 

2. § A konditerem minden használója köteles: 

(1) betartani a jelen szabályzatban foglaltakat, és az épület Házirendjét, 

(2) megőrizni a terem rendjét és tisztaságát, 

(3) érvényes kollégiumi belépőjét, vagy valamilyen arcképes igazolványát a terem 
kulcsának felvételekor a portásnak leadni, aki bejegyzi az ügyeletes füzetbe érkezése, 
távozása időpontját. 

3. § A Konditerem használata 

(1) A terembe való belépéskor ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát. 
Amennyiben bármilyen rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul 
közölni kell a portással, hogy az előző használó felelősségét tisztázni lehessen. 

(2) A teremben csak sportfelszerelésben, csere sportcipőben szabad tartózkodni ill. 
edzeni. 

(3) A teremben lehetőleg 8 főnél többen egyszerre ne tartózkodjanak. 

(4) Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók. 

(5) A szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz. 

(6) Fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törülköző használata ajánlott. 

(7) A használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére. 

(8) A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése 
ajánlott. A teremben egyszerre legalább 2 fő tartózkodjon, az esetleges sérülések, 
balesetek elkerüléséért. 

(9) A gépek helyükről való elmozdítása tilos. 

4. § Felelősség 

(1) A gépeket mindenki csak saját felelősségére használhatja. A teremben történő 
balesetekért a kollégiumok felelősséget nem vállalnak. 

(2) A gépekben keletkező károkért annak okozója, amennyiben ez a portai nyilvántartás 
alapján sem állapítható meg, úgy a Kollégiumok közössége felel. 

5. § Tilos a teremben: 

(1) rögzítetlen tárcsás súllyal dolgozni, 

(2) a szereken pihenni, 

(3) alkoholos állapotban tartózkodni, 

(4) enni, inni, hangoskodni, 

(5) a teremből eszközöket kivinni. 
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6. § Használat 

(1) Szükség esetén a konditerem használata előjegyzési rendszerben történik, amelynek 
részleteiről a Kollégiumok Hallgatói Önkormányzatai állapodnak meg. 

(2) A Hallgatói Önkormányzatok– a gépek amortizációját fedezendő – használati díjat 

állapíthatnak meg. Ekkor a konditerem szolgáltatásait csak a használati díjat befizetők 

vehetik igénybe.  
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2. sz. melléklet 

AZ ELTE NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚTI ÉPÜLETÉNEK HÁLÓZATI 

SZABÁLYZATA 

Az ELTE Nándorfejérvári út 13. alatti épületének (továbbiakban: Épület) üzemeltetője 
(továbbiakban: Üzemeltető) az ELTE Hálózati Szabályzatát kiegészítendően az Épület 
számítógépes hálózatára és az abba kapcsolt gépekre vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket 
hozza. 

 

1. A hálózat 

1.1. Az Épület számítógépes hálózata (továbbiakban: Hálózat), figyelembe véve az 1.2. pont 
megszorításait, az alábbi elemekből áll: 

1.1.1. az Épületben csavart érpáras kábelekből kiépített fizikai jeltovábbító közeg; 

1.1.2. az Épület egyes helyiségeiben elhelyezett RJ-45 típusú hálózati csatlakozó aljzatok 
(végpontok); 

1.1.3. az Épület kábelrendező helyiségeiben elhelyezett, a végpontok összekapcsolását biztosító 
aktív eszközök (switchek); 

1.1.4. az Épület ELTENET-tel való összekapcsolását biztosító berendezések (pl. mikrohullámú 
adó-vevő, és annak kábelezése, WiFi routerek stb.) 

1.2. Nem tartoznak a Hálózathoz azon végpontok, illetve kábelek, amelyek az Épületben a 
telefon-összeköttetéseket biztosítják; nem tartoznak továbbá a Hálózathoz azon végpontok, 
kábelek és eszközök, melyek nem az ELTE Informatikai Igazgatóság (továbbiakban: IIG) 
tudtával és egyetértésével kerültek kiépítésre és elhelyezésre; végezetül nem tartoznak a 
Hálózathoz a számítógépeket a végpontokkal összekötő lengőkábelek. 

1.3. A Hálózat használata alatt értendő számítógépek vagy más eszközök fizikai csatlakoztatása az 
Épület végpontjaira, a Hálózaton való adatforgalmazással együtt vagy anélkül. 

 

2. Rendszergazdák 

2.1. Az Üzemeltető hálózati rendszergazd(ák)at bíz meg a Hálózat üzemeltetésével. A megbízás 
bizonyos részleteit jelen szabályzat, bizonyos részleteit pedig a megkötött megbízási szerződés 
tartalmazza. 

2.2. A megbízott rendszergazdák az IIG bejelentett domain adminisztrátorai az épület 
használatában lévő domainekre. 

2.3. Megbízott rendszergazdák hiányában azok jogait az IIG gyakorolhatja. 

2.4. Több megbízott Rendszergazda esetén azok jogaikat önállóan gyakorolhatják. 
Kötelezettségeik teljesítésének megosztása tekintetében egymással szóbeli megállapodást 
köthetnek, a teljesítést egyetemlegesen vállalják. 

 

3. Számítógépek vagy eszközök csatlakoztatása a Hálózathoz 

3.1. A Hálózatot az épületben jogosultan lakó kollégisták, az ELTE vendégei és alkalmazottai 
alanyi jogon, ezen túlmenően az Üzemeltető által megnevezett személyek használhatják. 
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3.2. A Hálózat használatára vonatkozó jog az épület alapszolgáltatásai közé tartozik; a 3.1. 
pontban említettek ezen jogukban csak jelen és a vonatkozó egyetemi szabályzatokban megjelölt 
esetekben korlátozhatók. 

3.3. Számítógép csatlakoztatásához írásos igénylést kell benyújtani a Rendszergazdákhoz. 

3.3.1. Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét és az igénylés jogcímét, a csatlakoztatni 
kívánt számítógép hálózati csatolójának hardverazonosítóját. Az igénylésben szereplő Felhasználó 
az ELTE Hálózati Szabályzat 11.§-ban meghatározottak szerint a gép üzemeltetéséért felelős 
Felhasználó. 

3.3.2. Az igénylésnek tartalmaznia kell továbbá az igénylő nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy 
mint a számítógép felelős Felhasználója, az ELTE Hálózati Szabályzatában, valamint jelen 
szabályzatban foglaltakat ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá garantálja az 
általa megadott adatok valódiságát. 

3.3.3. Az igénylés korlátozott időre szól: kollégisták esetén a tanév, az esetleges nyári bentlakás 
végéig, vendégek esetén az itt-tartózkodás végéig, alkalmazottak esetén visszavonásig. 

3.3.4. A Rendszergazdák az igénylést indokolt esetben (lásd részletesen 4. pont) annak 
érvényességén belül bármikor írásban visszautasíthatják, melyről az Üzemeltetőt is tájékoztatják. 
Visszautasítás hiányában az igénylés elfogadottnak tekintendő, a végpont használata 
engedélyezett. 

3.3.5. A Rendszergazdák az igénylésekről naprakész nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartás 
adataihoz az Üzemeltetőn, a Rendszergazdákon és az IIG-n kívül más csak a törvényben 
meghatározott esetekben férhet hozzá, az ELTE Hálózati Szabályzatának 6.§ (3)-mal 
összhangban. 

3.4. Számítógépet vagy bármely más eszközt engedély nélkül a Hálózatra csatlakoztatni, a Hálózat 
bármely aktív vagy passzív eszközén bármely átalakítást, módosítást végezni szigorúan tilos! Az 
elfogadott igénylés nélküli csatlakoztatás, gondatlanság vagy szándékos rongálás miatt okozott 
károkért a károkozó teljes felelősséggel tartozik. 

 

4. A Felhasználók kötelezettségei 

4.1. Felhasználónak minősülnek azok a személyek, akik az előző pontban meghatározottak szerint 
számítógépüknek a Hálózathoz való csatlakoztatására igénylést nyújtottak be, és az nem került 
visszautasításra. 

4.2. A Felhasználók számítógépeiket a Rendszergazdák által megadott beállításoknak megfelelően 
kell konfigurálniuk. 

4.3. A Felhasználók kötelesek tájékoztatni a Rendszergazdákat az igénylésben szereplő adatok 
megváltozásáról és a végpont használatának megszüntetéséről. 

4.4. A Felhasználók a Hálózat semmilyen aktív vagy passzív eszközén semmilyen módosítást, 
átalakítást nem végezhetnek; kivéve engedélyezett eszközöknek a számukra engedélyezett 
végpont(ok)ra való rá- és lecsatlakoztatását. 

4.5. A Felhasználók kötelesek az esetleges hálózati hibák kiszűrése érdekében saját 
számítógépeiken ICMP szolgáltatást üzemeltetni, a gépükre érkező ICMP kéréseket kiszolgálni 
(lokális tűzfal üzemeltetése esetén is). 

4.6. A Felhasználók gondatlanság vagy szándékos rongálás miatt okozott károkért teljes 
felelősséggel tartoznak. 
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4.7. Az elektromos hálózat zavarai, elemi csapás vagy az elvárható gondossággal történő, 
üzemszerű működtetés közben bekövetkező meghibásodás által okozott károkért a Felhasználó 
nem tehető felelőssé akkor sem, ha az ő (engedélyezett) számítógépének/eszközének 
köszönhetően/közvetítésével keletkezett kár a Hálózatban. 

4.8. A Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a hálózati forgalmat hibás 
beállításokból fakadóan ne akadályozza, üzemelésében fennakadást ne idézzen elő, vírusokat ne 
terjesszen és vírussal kellemetlenségeket ne okozzon. Ez utóbbi biztosítására elvárható kellő 
gyakorisággal (legalább havonta) frissített vírusirtó szoftver üzemeltetése a számítógépen. 

4.9. A felhasználói számítógépeken szigorúan tilos olyan DHCP szerver üzemeltetése, mely az 
épület domainjei felé szolgáltat. 

4.10. A Felhasználó mindenkor köteles jelen szabályzat mellett az ELTE Hálózati Szabályzatát és 
az érvényes jogszabályokat is tiszteletben tartani. 

4.11. A Felhasználótól elvárt a Netikettnek (RFC 1855) megfelelő magatartás tanúsítása. 

4.12. Amennyiben kiderül, hogy a Felhasználók gépeiket nem a kiadott beállításoknak 
megfelelően üzemeltetik, illetve bármely kérdésben a vonatkozó szabályzatok előírásait 
megszegik, a Rendszergazdák az igénylést visszautasíthatják. (Különösen érvényes ez az internet 
felé üzemeltetett szolgáltatásokra és az azokra vonatkozó jogi és egyéb előírásokra.) A gép ezek 
után nem engedélyezett számítógépnek minősül, és hálózati forgalma ezért korlátozható. A 
visszautasítást figyelmeztetés előzheti meg. 

 

5. A Rendszergazdák feladatai és kötelezettségei 

5.1. A Rendszergazdák feladata a Hálózat üzemeltetése. Ennek keretében: 

5.1.1. naprakész nyilvántartást vezetnek a Felhasználók által bejelentett számítógépekről; 

5.1.2. ezen gépek részére az IIG által biztosított IP címtartomány(ok)ból IP címeket osztanak ki; 

5.1.3. DHCP szervert üzemeltetnek az Épület aldomainjeiben a hálózati beállítások kiosztására; 

5.1.4. az IIG domain adminisztrátoraiként névkiszolgálót (DNS) üzemeltetnek az Épület 
aldomainjei részére; 

5.1.5. a Felhasználók igényei alapján élesítik, ill. lekapcsolják a kért végpontokat; 

5.1.6. a Hálózat eszközeinek (vélt) meghibásodása esetén értesítik az IIG munkatársait; 

5.1.7. továbbítják az Épület Felhasználói számára az IIG őket érintő bejelentéseit (a továbbítás 
minimális módja hirdetmény kihelyezése és/vagy a Felhasználók számára küldött e-mail); a 
Rendszergazdák az Épületnek az ELTE Hálózati Szabályzat 8. § szerinti információs 
kapcsolattartói. 

5.1.8. a Hálózattal kapcsolatos kérdésekben képviselik az Épületet. 

5.2. A Rendszergazdák kötelessége a Hálózat eszközeivel kapcsolatos karbantartási vagy egyéb 
feladatokban az IIG-vel együttműködni, számukra a szükséges információkat átadni. 

5.3. A Rendszergazdák segíthetnek a Felhasználóknak számítógépeik csatlakoztatásában és a 
hálózati beállítások megtételében, de erre nem kötelezhetők. 

5.4. A Rendszergazdák jelen szabályzatban lefektetett feladataikat legjobb tudásuk és igyekezetük 
szerint, az érintett felekkel együttműködve kötelesek végezni. 

5.5. A Rendszergazdák nem tehetők felelőssé az általuk üzemeltetett Hálózat üzemzavarából, a 
Hálózatról, az ELTENET-ről vagy az internetről érkező támadás(i kísérletek)ből vagy egyéb 
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okból bekövetkező károkért, adatvesztésekért, sem pedig a Hálózatra kapcsolt gépekről indított 
hálózati forgalom, vagy azokon nyújtott szolgáltatások jogi vagy egyéb következményeiért. 

 

6. A Rendszergazdák jogai 

6.1. A Hálózat üzemzavara vagy szabálysértés alapos gyanúja esetén a Rendszergazdák jogosultak 
bármely Felhasználót hardver és szoftver konfigurációja bemutatására felkérni. Amennyiben a 
Felhasználó ezt elutasítja, igénylése visszautasítható. 

6.2. A Hálózat üzemzavarainak elhárítása érdekében a Rendszergazdák bármely, a Hálózatra 
kapcsolt számítógépet igénybe vehetik, a gép üzemeltetéséért felelős Felhasználó jelenlétében. 
Ennek során csak olyan műveleteket hajthatnak végre, melyeket a Felhasználó jóváhagy. 

6.3. A 6.1. és 6.2. pontban említettek során esetlegesen tudomásukra jutott információkat a 
Rendszergazdák kötelesek bizalmasan kezelni. 

 

7. A Rendszergazdák elérhetősége 

7.1. A Rendszergazdák a Felhasználók bejelentéseit, kéréseit személyesen vagy e-mailben 
fogadják. 

7.2. A Rendszergazdák elérhetőségeikről a Felhasználókat tájékoztatják. A tájékoztatás formája 
minimálisan az Épületben elhelyezett hirdetmény. 

7.3. A Rendszergazdákkal történő személyes egyeztetésre előzetes megállapodás alapján, előre 
rögzített időpontban kerülhet sor. 

 

8. A szabályzat érvényessége 

8.1. Jelen Hálózati Szabályzat az elfogadását követően azonnal hatályba lép; ezzel egyidejűleg az 
eddig érvényben lévő Hálózati Szabályzat hatályát veszti. 

8.2. A Hálózat az ELTENET részét képezi. Minden vonatkozó, itt nem szabályozott kérdés 
tekintetében elsősorban az ELTE Hálózati Szabályzata az irányadó. 

8.3. A további kérdésekben az érvényben lévő jogszabályok az irányadók. 

8.4. Jelen Szabályzatból 6 (hat) egymással mindenben megegyező eredeti példány készül, melyből 
egy az Üzemeltetőé, egy-egy az Épületben működő négy szervezeti egységé, egy pedig a 
mindenkori Rendszergazdáké. 

 

Kelt: Budapest, .......................................................... 

 

 

....................................................................... 

Üzemeltető 

Dr. Seifert Tibor 


