Szankciós táblázat

1. sz. melléklet

A Kollégiumból 8 napon belül ki kell költözni, ha a 200 pont

Okozott probléma

összegyűlt!

Pontszám

Összeg

1.

belépő mágneskártya elvesztése

0

3 000 Ft

2.

elhagyott szobakulcs

0

2 000 Ft

3.

elhagyott konyhai-szekrénykulcs

0

2 000 Ft

4.

ágynemű huzat nélküli használata

50

5.

hangoskodás épületen belül és kívül

50

6.

szoba engedély nélküli átrendezése /
idegen bútor bevitele

50

7.
8.

veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása
nem engedélyezett módon
közös konyhában saját maga utáni el nem
takarítás

50
50

9.

nem együttműködő magatartás

50

10.

50 decibelnél nagyobb teljesítményű
hangeszköz használata

50

11.

szobai szemét konyhai szeméttárolóban
való elhelyezése

50

12.

szemetelés a kollégium területén (belül és
kívül)

50

13. ellenkező nemű közös wc használata

50

14. folyosóra szemét, cipő, stb. kirakása

50

15. engedély nélküli átköltözés

100

Mejegyzés
Jelezni szükséges azonnal a
visszaélések elkerülése végett!

A hallgatói referensnél lehet
kérvényezni - üzemeltető
engedélyezheti.

16. szabálytalan be- és kiköltözés

100

17. vendégfogadás rendjének be nem tartása

100

18. kereskedelmi árusítás

100

kollégiumi dolgozókkal (kollégiumi
koordinátor, szintfelelős, hallgatói referens,
19. recepciós, karbantartó, takarító, ...)
szembeni nem megfelelő, tiszteletlen
viselkedés

100

20.

közösségi helyiségekből a berendezési
tárgyak (pl. szék, sütőrács, tepsi) elvitele

21. szemét és üres üvegek le nem vitele

22. koszos szoba
lakószobák (fal, ajtó, berendezési tárgyak)
állagának rongálása
épületgépészeti szerelés (zuhanykabin,
24.
mosdó)
23.

várólistára kerülés

100

okozott kár megtérítése

100

kártérítési és fegyelmi eljárás
+ okozott költség megtérítése
(takarítási díj, szükség esetén
rágcsáló és rovarírtás díja)

1. alkalom: 50
2. alkalom: 75
3. alkalom: 100

takarítási díj (5000,- Ft),
szükség esetén rágcsáló és Kiköltözéskor koszos szoba 5000,- Ft
rovarírtás díja

100

teljes kár megtérítése

100

teljes kár megtérítése

25. kulcs engedély nélküli másolása

100

26. állattartás

100

ablakból való kidobálás (csikk, hamu, üveg,
doboz,...)

100

dohányzás, illetve a dohányzással egy
28. tekintet alá eső tevékenység (vízipipa is!) a
szobában vagy a közös helyiségekben

150

okozott költség megtérítése
(felújítási/tisztasági festési díj)

200

15000,- Ft

27.

29.

tűzjelző letakarása, rongálása, szándékos
beindítása

Csak az üzemeltető szerelhet!

30. tűzjelző beindítása

5000,- Ft

31.

kábítószer fogyasztása, birtoklása,
terjesztése

200

hatósági feljelentés

32.

fegyvertartás és közbiztonságra különösen
veszélyes eszközök tartása

200

hatósági feljelentés

33. illegális bentlakás
34.

hallgatói jogviszony megszűnésének be
nem jelentése

35.

belépő mágneskártya, szobakulcs
átruházása

a vendégfogadónak: 200
8 napon belüli kiköltözés a
havi bérleti díj megfizetése
mellett
fegyelmi eljárás

36. szerencsejáték

fegyelmi eljárás

37. verekedés

fegyelmi eljárás

38.

jogszabályon túli pirotechnikai eszközök
épületen belüli használata

fegyelmi eljárás

39.

kollégium hírnevének csorbítása, közösségi
oldalakon való rossz hírnév keltése

fegyelmi eljárás

40. szándékos rongálás

hatósági feljelentés

kártérítési és fegyelmi
eljárás

teljes kár megtérítése

Az eset összes körülményére való tekintettel a kollégiumvezető eltérhet a táblázatban előírt szankciótól.

