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SZABÁLYZAT A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK
ÉS DIÁKOTTHONAINAK MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL
A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, továbbá a felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) kormányrendeletben, továbbá a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a Debreceni Egyetem Kollégiumainak működéséhez az alábbi szabályzatot fogadja el.
I.
Általános rész
A szabályzat hatálya
1.§
(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem minden kollégiumba felvett hallgatójára – beleértve a szakkollégistákat és a doktoranduszokat is –, a kollégiumi igazgatóra, igazgatóhelyettesre, a kollégiumi tanárokra és a szeniorokra.
(2) Jelen szabályzat hatálya kiterjed továbbá a Debreceni Egyetem minden olyan hallgatójára is,
aki az egyetem által támogatott férőhelyen nem a Debreceni Egyetem által alapított és/vagy
üzemeltetett diákotthonban (a továbbiakban: diákotthon) lakik.
(3) A bérelt férőhelyeken elhelyezett hallgatókra jelen szabályzat rendelkezéseit a helyi adottságok figyelembe vételével értelemszerűen kell alkalmazni.
Általános rendelkezések
2. §
(1) A Debreceni Egyetem Kollégiumai az egyetem egységes irányítással, felügyelettel, egyetemi
szinten szerveződő hallgatói és egyéb testületekkel rendelkező szolgáltató, szociális és nevelési szervezeti egységei, ahol értelmiségalakító tanulmányi, nevelési, szabadidős és sporttevékenység folyik.
(2) A Debreceni Egyetem kollégiumai és diákotthonai:
a) DE Arany Sándor Diákapartman
b) DE Borsos József Kollégium
c) DE Hajdúböszörményi Kollégium
d) DE Kossuth Lajos I-II. Kollégium
e) DE – DRHE Kossuth Lajos III. Kollégium
f) DE Markusovszky Lajos Kollégium
g) DE Nyíregyházi Kollégium
h) DE Sportkollégium
i) DE Tisza István Kollégium
j) DE Vámospércsi Úti Kollégium
k) DE Veres Péter Kollégium
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l) DE Weiner Leó Kollégiuma
m) DE Campus Hotel Diákotthon
(3) A kollégiumok fenntartásáról, fejlesztéséről és üzemeltetéséről – közvetlenül vagy külső
üzemeltetőt bevonva – a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (HKSZK) az
egyetem kollégiumi igazgatóság irányításán keresztül gondoskodik, a kollégiumok műszakiüzemeltetési feladatait a Gazdasági Főigazgatósággal közösen látja el.
(4) A Debreceni Egyetem Kollégiumainak szakmai felügyeletét – a rektor által átruházott jogkörben – a hallgatói szolgáltatásokért felelős rektorhelyettes látja el.
A kollégium célja
3. §
(1) A Debreceni Egyetem Kollégiumainak célja, hogy segítse, illetve lehetővé tegye a felsőfokú
tanulmányok végzését elsősorban azon vidéki hallgatók részére, akik tanulmányi eredményük, szociális helyzetük, továbbá közösségi munkájuk alapján arra jogosultak és érdemesek. Az egyetem fenti szolgáltatásait az egyetem kezelésében lévő épületekben, valamint bérelt férőhelyeken biztosítja.
(2) A kollégium célja szociális, szocializáló és értelmiségivé nevelő funkciók érvényesítése.
(3) A célokból levezetett feladatok meghatározásánál az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:
- nevelő, értelmiségalakító funkció erősítése,
- esélyek növelése, illetve az esélyek fokozatos kiegyenlítése az egyetem valamennyi kollégiumra igényt tartó hallgatója számára,
- azonos komfortfokozat mellett azonos térítési díj megállapítása,
- önálló, gazdaságos működtetés megvalósítása.
A kollégium feladata
4. §

(1) A kollégium a 3. §-ban meghatározott célok érdekében tagjainak térítés ellenében otthont és
megfelelő tanulási feltételeket teremt, lehetőséget ad művelődésükhöz, önképzésükhöz, testedzésükhöz és szabadidejük tartalmas eltöltéséhez. Ennek keretében ápolja és fejleszti a kollégiumi diákhagyományokat és hasznosítja a kollégiumi integráció előnyeit, továbbá kapcsolatot tart más felsőoktatási intézmények kollégiumaival.
(2) A kollégium különös gondot fordít az értelmiségi képzésre, a hátrányos helyzetűek támogatására, az önálló konfliktus- és probléma megoldásra, a demokratikus magatartásra nevelésre,
a hallgatók közéleti, vezetői szerepvállalására.
(3) A kollégium az egyetem feladataihoz, tevékenységéhez kapcsolódva, azt kiegészítve járul
hozzá a szakmai, tanulmányi teljesítmény emeléséhez.
(4) A kollégium feladatait az egyetem oktatási, igazgatási és gazdasági szervezeti egységeivel,
valamint az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával (EHÖK) együttműködve látja el.
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(5) A kollégium céljainak és feladatainak megvalósítását az egyetemi kollégiumi igazgató, az
Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (Egyetemi KFSZB 11. §), az Egyetemi
Kollégiumi Tanács (EKOT 9. §), az Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága (OHÜB), a
Hallgatói Szolgáltatások Bizottsága (HSZB) és a hallgatói önkormányzatok (EHÖK, Kari
HÖK) is segítik.
A kollégium által nyújtott alapszolgáltatások
5. §
(1) A kollégium a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja
a hallgatóknak. A kollégiumok az ezen felül nyújtott szolgáltatásért kiegészítő szolgáltatási
díjat állapíthatnak meg.
(2) A kollégium az alábbi alapszolgáltatások folyamatos biztosításáról gondoskodik:
a) ágy,
b) asztal, szék, ruhásszekrény,
c) paplan, párna,
d) fürdőhelyiségek, illemhelyek,
e) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása,
f) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek higiéniai festése,
g) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület rovar- és kártevőmentesítése,
h) hűtőgéphasználat (25 l/fő hűtőtérfogattal),
i) hideg- és melegvíz használati lehetőség,
j) főzési és ételmelegítési lehetőség (25 főre 1 db 1000 W-os főzőlap),
k) tanulószoba,
l) elektromos áram
- a kollégium alapfeladatainak (pl. közterületek, vizesblokkok, konyhák, mosókonyhák,
tanulószobák stb.) ellátásához szükséges áramellátás,
- a kollégiumi szobákban a hűtőgépek, hajszárítók és a 200 W alatti elektromos teljesítményű nem hőfejlesztő eszközök (tv, videó, kávé- és teafőző, villanyborotva, szórakoztató elektronikai eszközök, kis fogyasztású háztartási eszközök) használatához
szükséges áramellátás (a világítás 100 W alatti teljesítményű fogyasztókkal),
- hallgatói tulajdonú számítógépek használatának áramellátása,
m) fűtés biztosítása,
n) mosási és vasalási lehetőség (100 főre 5 kg ruha mosóteljesítményű automata mosógép),
o) lehetőség szerint hallgatónként egy internet-hozzáférési végpont, de legalább kollégiumonként egy, a hallgatók által térítésmentesen igénybe vehető számítógépterem,
p) a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket elvégző éjjel-nappali portaszolgálat vagy beléptető rendszer,
q) közös használatú helyiségek és vizesblokkok takarítása,
r) liftekkel felszerelt épületben azok üzemeltetése,
s) lehetőség szerint hallgatónként min. 7 m2 nettó lakóterület, közösségi és tanulóhelyiség,
úgy, hogy a közös légtérben (lakóterületenként) elhelyezhető hallgatók száma legfeljebb
4 fő legyen.
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A kollégium anyagi forrásai, gazdálkodása
6. §
(1) A kollégiumok bevételeit képezi:
a) A hallgatók kollégiumi térítési díja az alapszolgáltatásért és a kiegészítő szolgáltatásért.
b) Állami költségvetési normatíva és intézményi hozzájárulás.
c) Egyéb, a hallgatói önkormányzat által elfogadott díjak.
d) A kollégiumok saját bevétele (szállás és bérleti díjak, reklámbevételek stb.).
e) Egyéb pénzforrások: pályázatok, alapítványok, szponzorok.
(2) A kollégiumi élet, a szabadidős kulturális és sport tevékenység feltételeinek megfelelő színvonalú biztosítása érdekében a kollégiumok törekszenek arra, hogy anyagi forrásaikat bővítsék.
Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel
7. §
(1) A kollégium nyitott belső és külső kapcsolatok felvételére, kialakítására, illetve részt vesz az
országos kollégiumi mozgalomban (FEKOSZ), kapcsolatot tarthat más kollégiumokkal, intézményekkel.
(2) Tevékenyen részt vesz az egyetem életében, kapcsolatot tart az oktatási, igazgatási és gazdasági szervezeti egységekkel, valamint a bérelt férőhelyeket biztosító intézmények vezetésével.
(3) A kollégium együttműködik az EHÖK-kel, szükség esetén felveszi a kapcsolatot és együttműködik az egyetem egyéb érdekvédelmi szervezeteivel.

II.
A kollégium szervezeti felépítése, irányítása, működése
Felépítés, irányítás
8. §
(1) A Debreceni Egyetem Kollégiumainak vezetésében az egyetemi és a hallgatói önkormányzatiságon alapuló demokratikus irányítás egységben érvényesül.
(2) A kollégiumok felelős vezetője az egyetemi kollégiumi igazgató, akinek tevékenységét a
HKSZK főigazgatója felügyeli és egyben felette a munkáltatói jogokat is gyakorolja. A DE
Campus Hotel Diákotthon egyetemi felügyeletét üzemeltetési ügyekben a Gazdasági Főigazgatóság, hallgatói ügyekben a HKSZK látja el. Nevezett vezetők feladatait és hatáskörét
munkaköri leírásuk tartalmazza.
(3) A kollégiumokban folyó kulturális, közösségi tevékenységet – az EHÖK Alapszabályában
meghatározott alapelveknek megfelelően – az EHÖK Kollégiumi Bizottsága, illetőleg a Kollégiumi Kulturális Bizottságok irányítják, szervezik.
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(4) A Debreceni Egyetem Kollégiumainak ügyeiben eljáró testületek:
a) Egyetemi szintű testületek:
aa) Egyetemi Kollégiumi Tanács (EKOT)
ab) Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB)
ac) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) Elnöksége
ad) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Kollégiumi Bizottsága (EHÖK KB)
b) Kollégiumi szintű testületek:
ba) Közgyűlés (KGY)
bb) Kollégiumi Kulturális Bizottság (KKB)
(5) A kollégiumi testületek, szervezetek a jelen szabályzatban és az EHÖK Alapszabályában
meghatározott kollégiumi érdekképviseleti rendszernek megfelelően szerveződnek és
működnek.
(6) A jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések alapján elkészített kollégiumi Házirendet
minden kollégium vonatkozásában az Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság az EHÖK
Elnökségének egyetértésével fogadja el és adja ki.
Egyetemi Kollégiumi Tanács (EKOT)
9. §
(1) A Debreceni Egyetem Kollégiumainak legfelsőbb működést koordináló fóruma az Egyetemi
Kollégiumi Tanács (továbbiakban EKOT).
(2) Az EKOT kollégiumi ügyekben javaslattevő és véleményező testület, amely segíti azon döntések előkészítését, melyek az egyetem valamennyi kollégiumára érvényesek.
(3) Az EKOT elnöke HKSZK főigazgatója, társelnöke az EHÖK elnöke. Az EKOT tagjai az
egyetemi kollégiumi igazgató, igazgatóhelyettes, a kollégiumi nevelőtanárok, a KFSZB elnöke, az EHÖK KB elnöke és a KKB-k elnökei. A tanácskozási jogú meghívottjai: oktatási
rektorhelyettes, hallgatói szolgáltatásokért felelős rektorhelyettes.
(4) Az EKOT együttműködik az Egyetemi KFSZB-vel.
Az Egyetemi Kollégiumi Tanács feladata és hatásköre
10. §
(1) Az egyetemi kollégiumi igazgató részére javaslatot tehet jelen szabályzat módosítására.
(2) Véleményezi az egyetemi hallgatói térítési és juttatási szabályzat kollégiumokkal és a kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatos rendelkezéseit.
(3) Dönt saját munkarendjének és munkatervének kialakításáról.
(4) Javaslatot tehet a kollégiumra vonatkozó fejlesztési, felújítási, dologi pénzkeretek elosztási
elveire.
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(5) Kezdeményezheti a kollégiumi szeniorok visszahívását, felmentését, ha azok jogszabályt
sértően vagy hatáskörüket túllépve intézkednek.
(6) A kollégiumi nevelőtanároktól és a szenioroktól beszámolót kérhet.
(7) Segíti a kollégium tevékenységéről az egyetem vezető testületei számára készülő beszámolók
előkészítését.
Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság
11. §
Az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság összetételét, feladat- és hatáskörét „A
DE hallgatói térítési és juttatási szabályzata” rögzíti.
A kollégiumi hallgatók érdekképviselete
12. §
(1) A kollégiumban lakó hallgatók érdekképviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat látja
el. Az EHÖK közvetlenül és a kollégiumi kulturális bizottságokon keresztül vesz részt a kollégiumok vezetésében, irányításában. Ennek keretében az EHÖK az alapszabályában rögzített módon felügyeletet gyakorol a kollégiumi közgyűlések, illetve a kollégiumi kulturális
bizottságok működése és gazdálkodása felett, továbbá a kollégiumi szabályzat elfogadásához
az egyetértése szükséges.
(2) A kollégiumokban működő hallgatói fórumok és szervezetek a közgyűlés és a kollégiumi
kulturális bizottság.
(3) a) A Kollégiumi Közgyűlés a kollégiumban lakó hallgatók konzultációs fóruma, amelyet az
egyetemi kollégiumi igazgató, az egyes kollégiumokért felelős kollégiumi nevelőtanár, az
EHÖK elnöke, az EHÖK KB elnöke vagy a KKB elnöke hívhat össze. A kollégiumban
lakó hallgatók egyharmadának az egyetemi kollégiumi igazgatónak címzett írásos kezdeményezésére a kollégiumi közgyűlést össze kell hívni. Összehívása esetén joga van a
kollégium valamennyi hallgatóját érintő rendkívüli fontosságú ügyekben véleményt nyilvánítani, javaslatokat megfogalmazni.
b) A Kollégiumi Kulturális Bizottság a kollégium közösségi és kulturális rendezvényeinek
szervezésére pályázat alapján az EHÖK Elnöksége által kinevezett testület. A Kollégiumi
Kulturális Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben hozott döntését a bizottságot kinevező testület felülvizsgálhatja, megváltoztathatja, illetőleg új intézkedés megtételére kötelezheti.
(4) A kollégiumok közgyűlései és KKB-ai működési rendjét továbbá feladat- és hatáskörüket az
EHÖK Alapszabálya tartalmazza.
(5) A kollégiumban lakó hallgatók kari HÖK szervezete(i) és az EHÖK – tanácskozásaikra,
szervezeti és kulturális rendezvényeikre, továbbá információgyűjtésre és közlésre – térítésmentesen használhatják a kollégiumhoz tartozó közösségi helyiségeket (pl.: klub, rendezvény-, tanácskozóterem, kollégiumi hallgatói iroda, stúdió, fotólabor; stb.). Nem adhatják
azonban a kollégiumi helyiségeket másnak bérbe vagy ingyenes használatba; ingyenes helyi8

séghasználat esetén nem szedhetnek rendezvényeiken belépődíjat, és nem használhatják fel a
helyiségeket más módon sem bevételszerzésre.
(6) A kollégiumi kulturális bizottságok véleményezik a kollégiumi helyiségek, eszközök, felszerelések használatának helyi rendjét.
Kollégiumi öntevékeny hallgatói körök, klubok
13. §
(1) A kollégiumokban öntevékeny hallgatói csoportok (körök, klubok) működhetnek tanulmányi, tudományos, kulturális, sportolási és más egyéb törvényes célból. Az öntevékeny hallgatói csoportok működését az EHÖK KB támogatja.
(2) Jelen szabályzat szempontjából öntevékeny hallgatói csoport az, amelynek tevékenységében
a kollégiumhoz vagy az egyetemi/főiskolai képzéshez fűződő kapcsolat kifejezésre jut. A
hallgatók és az oktatók közös csoportokat is alakíthatnak.
Szakkollégium
14. §
(1) A kollégiumokban szakkollégium(ok) működhetnek. A szakkollégiumi minősítés odaítéléséről a szenátus határoz. A szakkollégisták kollégiumi létszámkeretéről a szakkollégium vezetőjének előterjesztésére az EHÖK egyetértésével az egyetemi kollégiumi igazgató hoz döntést.
(2) A szakkollégium(ok) szakmai tevékenységükben teljeskörű autonómiát élveznek.
(3) Vitás esetekben a HKSZK főigazgatójához írásban benyújtott panasszal lehet élni.

III.
A kollégium egyetemi felügyelete
15. §
(1) A kollégium munkájának általános felügyeletét a hallgatói szolgáltatásokért felelős
rektorhelyettes, műszaki-üzemeltetési kérdésekben a gazdasági főigazgató látja el, akik ezen
jogkörük gyakorlása során nem csorbíthatják az önkormányzati szervek hatáskörét.
(2) Általános felügyeleti jogkörében eljárva a hallgatói szolgáltatásokért felelős rektorhelyettes
az alábbi intézkedésekre jogosult:
a) Javaslatot tesz a rektornak a kollégium nem önkormányzati szerveinek és vezetőinek jogszabályt vagy belső szabályzatot sértő döntéseinek megsemmisítésére.
b) Felkéri az EHÖK elnökét a kollégium önkormányzati szerveinek és vezetőinek jogszabályt vagy belső szabályzatot sértő döntéseinek megsemmisítésére.
(4) A rektor az EHÖK egyetértése esetén tanév közben is igénybe vehet kollégiumi létesítményeket és hallgatói férőhelyeket az egyetem érdekében álló rendezvények résztvevőinek el9

helyezésére. A kiköltözést kérő, illetve elrendelő személy vagy szervezet köteles anyagi felelősséget vállalni a kiköltöztetett hallgatók által a kollégiumi lakószobákban hagyott és ott
szabályosan elzárt értéktárgyakban esett károkért.

IV.
A kollégiumban lakók jogai és kötelességei
A kollégiumban lakó hallgatók jogai
16. §
A Debreceni Egyetem kollégiumban lakó hallgatója:
(1) Igénybe veheti a kollégium tanulmányi, művelődési, szórakozási, sportolási lehetőségeit és
összes szolgáltatását.
(2) Joga van, hogy érdeklődési körében és a kollégium lehetőségeinek megfelelően, különböző
tevékenységi köröket szervezzen.
(3) Részt vehet a kollégiumi fórumok és testületek, kollégiumi öntevékeny körök munkájában.
(4) Bármely kollégiumi fórumon javaslatokat tehet a kollégiumi közösségi élet fejlesztésére.
(5) Személyes és a közösséget érintő érdemi kérdésekben írásban a kollégium és az egyetem
illetékes szerveihez, személyeihez fordulhat. Észrevételeire 30 napon belül írásban választ
kell kapnia.
(6) Joga van ahhoz, hogy a kollégiumban vagy a kollégiumi tagságával kapcsolatban elszenvedett sérelmeire megfelelő jogorvoslatot kapjon.
(7) Joga van látogatót és vendéget fogadni minden nap reggel 7 és éjjel 12 óra között térítésmentesen, a vendég beléptetésnél történő regisztrációját követően, az adott kollégium Házirendjének betartása mellett. Joga van továbbá vendéget fogadni hallgatói férőhelyen, lakótársai
hozzájárulása esetén, az éjjel 12 és 7 óra közötti időtartamban is, a kollégium Házirendjében
meghatározott szállásdíj megfizetése mellett.
(8) Joga van a számára kijelölt férőhely zavartalan használatához és ahhoz, hogy a kollégiumi
együttélésből eredő szükségszerű kötöttségeken túl zavartalanul tanulhasson és élhessen a
kollégiumban.
A kollégiumban lakó hallgatók kötelezettségei
17. §
A Debreceni Egyetem kollégiumban lakó hallgatói kötelesek:
(1) Az egyetemi kollégiumi szabályzatot, a kollégiumi bentlakási feltételeket, házirendet és az
egyetem tűz- és munkavédelmi utasítás kollégiumokra vonatkozó előírásait, valamint a közegészségügyi és más hatósági előírásokat betartani.
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(2) Alkalmazkodni a kollégium rendjéhez és beilleszkedni a kollégiumi közösségi életbe.
(3) Tudomásul venni és betartani az egyetem, az EKOT és az EHÖK reá vonatkozó döntéseit.
(4) Óvni és védeni a kollégium vagyonát, a kollégium épületét, bútorzatát és eszközeit.
(5) A kollégium tulajdonában lévő berendezési tárgyakban és az ingatlanban okozott kárt megtéríteni az Nftv.-ben és a DE fegyelmi és kártérítési szabályzatában meghatározottak szerint.
(6) Köteles megfizetni a kollégiumi szolgáltatások díjait és azegyetemi hallgatói térítési és juttatási szabályzatban megállapított kulturális hozzájárulást, valamint javítási-kártérítési hozzájárulást, amelyek összege külön-külön nem lehet magasabb az éves kollégiumi normatíva 5 %ánál.
(7) Jelentős egyetemi érdeket szolgáló rendezvények résztvevőinek a kollégiumban történő elszállásolására született döntés esetén a bentlakási feltételekben rögzített vagy az egyetem által elrendelt időpontban és időtartamra félévenként és épületenként legfeljebb egyszeri alkalommal a kollégiumból kiköltözni.

V.
A kollégium vezetői
18. §
(1) A kollégiumok vezetői feladatait az egyetemi kollégiumi igazgató, igazgatóhelyettes látja el.
Munkájukat az egyes épületek működtetéséért felelős kollégiumi nevelőtanárok és szeniorok
segítik. Feladataikat és hatáskörüket a jelen szabályzat, illetve munkaköri leírások tartalmazzák.
(2) A kollégiumi igazgatót és helyettesét a munkáltatói jogkört gyakorló HKSZK főigazgató
nevezi ki az EHÖK egyetértésével.
(3) Az egyes épületek működtetéséért felelős kollégiumi tanárok és szeniorok kinevezéséről,
megbízásáról az egyetemi kollégiumi igazgató az EHÖK egyetértésével dönt.

VI.
A hallgatók felvétele a kollégiumba
(Lakhatási feltételek támogatása)
Kollégiumi elhelyezés
19. §
A fenti kérdés vonatkozásában „A DE hallgatói térítési és juttatási szabályzata” rendelkezik.
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Lakhatási feltételek támogatása
20. §
A lakhatási feltételek támogatására a rendszeres szociális ösztöndíj keretében kerül sor „A DE
hallgatói térítési és juttatási szabályzata”-ban meghatározottak szerint.
Felvétel a kollégiumba
21. §
(1) A benyújtott kérelmeket az Egyetemi KFSZB által felkért bizottság pontozza, s e rangsor alapján a KKB javaslatára az EHÖK KB hozza meg a határozatot, melyet az Egyetemi KFSZB
hagy jóvá.
(2) A határozat ellen a hallgató, amennyiben az eljárás során a szabályzatban foglalt rendelkezések megsértését vagy számára kirívóan méltánytalan elbírálást észlel, annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül jogorvoslatot kérhet „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzatban meghatározottak szerint.
(3) A kollégiumba való beköltözés feltétele ajelen szabályzat, továbbá az adott kollégium Házirendjének, illetve bentlakási feltételeinek az elfogadása, betartásának és betartatásának vállalása, melyet a hallgató aláírásával igazol.

VII.
Kollégiumi jogviszony megszűnése
22. §
(1) A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik
a) a felvételről szóló döntésben a kollégiumi bentlakásra meghatározott időtartam lejártakor,
b) a hallgatói jogviszony megszűnésével vagy szüneteltetésével,
c) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,
d) ha a hallgató kollégiumi elhelyezését fizetési hátralék miatt – a hallgató eredménytelen
felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után – megszüntetik, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
e) ha a hallgató kollégiumi tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon,
f) ha a hallgatót másik kollégium átvette, az átvétel napján,
g) a közösségi együttélésre alkalmatlan egészségügyi állapot miatt.
(2) A kollégium és a hallgató férőhely felmondásának további részletszabályait a bentlakási feltételek tartalmazzák.
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VIII.
Fegyelmi rendelkezések
23. §
A kollégium rendjét és szabályait vétkesen és súlyosan megszegő kollégistával szemben fegyelmi eljárást kell indítani. A fegyelmi ügyekben „A DE hallgatóinak fegyelmi és kártérítési szabályzata” című szabályzatban meghatározott rend szerint kell eljárni.

IX.
Jogorvoslat
24. §
A KFSZB, az EHÖK KB, a KKB vagy a kollégiumi igazgató szabályzat-, illetve törvényellenes
intézkedése, illetve döntése ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a kollégiumban
lakó hallgató jogorvoslatot kérhet „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzatban meghatározottak szerint.

X.
Vegyes és záró rendelkezések
25. §
(1) A kollégiumi térítési díjakról és annak fizetési módjáról a Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata rendelkezik.
(2) Az egyes kollégiumok házirendjeit az EHÖK egyetértésével az egyetemi kollégiumi igazgató
adja ki.
(3) A jelen szabályzat hatályba lépése előtt megválasztott kollégiumi hallgatói érdekképviseleti
szervezetek, kollégiumi bizottságok mandátuma 2014. június 30-ig tart.
(4) E szabályzat a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Hallgatói követelményrendszer című fejezetének a részét képezi.
(5) A szabályzatot a Szenátus a 34/2014. (V.15.) számú határozattal 2014. május 15-én elfogadta.
(6) A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, mely időponttól a kollégiumok jelenleg érvényes szabályzatai hatályukat veszítik.
Debrecen, 2014. május 15.
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor
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