
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

Kollégiumi szabályok összefoglalva 

 

COVID információk: 

• Szobán kívül mindenkinek kötelező a maszk viselése! 

• COVID kontakt, illetve tünetek megjelenése esetén a gondnokot vagy az ügyeletes 

kollégiumi mentort azonnal értesíteni kell. 

• A fertőzés gyanús hallgatók és szobatársaik külön szobába kerülnek, amit a háziorvosuk 

beleegyezéséig nem hagyhatnak el. 

• Az ételről barátoknak, ismerősöknek kell gondoskodniuk, illetve házhozszállításos 

ételrendelés esetén nekik (vagy az ügyeletes mentornak [portán keresztül értesítendő: 

+3630/759-1951]) kell az ételt a szobáig eljuttatni. 

 

Alapok: 

• A forgóvillát nem szabad megkerülni, belépőkártya át nem ruházható. 

• Vendégfogadás csak az előre űrlapon leadott személy (1fő) esetében lehetséges, a 

portán tudod intézni a vendég személyi igazolványának felmutatásával. 

• A csendrendelet este 22:00 után, vizsgaidőszakban egész nap él. 

• Ideiglenes lakcímnek be kell jelenteni a kollégium címét a kormányablakban. 

• Ha bármilyen probléma van, gondnoksági nyitvatartás alatt (H-CS.: 7:00-16:00; P.: 

7:00-13:30) a gondnokokat kell keresni. Gondnoksági időn kívül a portán kell jelezni 

és ha olyan a probléma, akkor a portás lehívja neked az ügyeletes kolimentort. 

• VPKLakók facebook csoportba célszerű belépni. 

 

 

A kollégium helyiségeinek használata 

 

Szoba: 

• Tartsd tisztán a szobát! Egy félévben legalább kétszer ellenőrizni fogják a kolimentorok. 

• A felújított szobákban a falra, bútorokra nem szabad festeni, szögelni, fúrni stb. 

• Ha bármilyen kár, meghibásodás keletkezik, azt be kell jelenteni a gondnokságon, vagy 

a portán található hibabejelentő füzetbe írva. 

• Füstjelzőt letakarni tilos! Szobában dohányozni tilos! 

• Folyosóra nem lehet kipakolni (ruhaszárogatót sem), mert azzal szűkíted, vagy elzárod 

a menekülési útvonalat. 

• Itt is igaz, hogy ha valami füstöl (pl. odakozmált a mikrós popcorn), akkor szellőztess 

és telefonálj le a portára, hogy nincs tűz. 

• Hordd magaddal a szobakulcsodat, nehogy kizárjátok egymást! Ha mégis megtörténik, 

gondnoksági nyitvatartás idején a gondnokok, különben a portán keresztül a 

kolimentorok tudnak segíteni. Annál jobb, minél kevesebbszer fordul ez elő! 

• A szobakulcs elvesztése esetén a gondnokság készíttet új kulcsot 6000 Ft ellenében. 
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Konyha: 

• Időkapcsoló van külön a sütőhöz és a főzőlaphoz, kb. 15 perc után lekapcsol. 

• Olajgyűjtő hordók vannak kihelyezve. 

• A tűzön lévő ételt ne hagyd ott, nehogy elfelejtkezz róla! 

• Tartsd tisztán a konyhát, a koszos edényeidet ne hagyd ott, mert vonzza a nemkívánatos 

élőlényeket! 

• Ha füstöt csinálsz, figyeld a konyhai és az előtte lévő füstjelzőt! Ha villog a kis piros 

pötty a közepén, akkor bejelzett. Telefonálj le a portára, hogy nincs tűz és szellőztess a 

folyosón! Így megúszod a büntetést. 

 

Mosókonyha: 

• Kulcsot a portáról tudsz kérni, fényképes igazolvány ellenében. 4 órát lehet nálad, 

utána büntetőpont vagy pénzbüntetés jár érte. A büntetés minden megkezdett fél óra 

után 500 Ft. Egy kulcs egy mosógép használatára jogosít fel. 

• B épületben: 2, 4, 5, 7. emeleten a 12-es helyiségek, 2 mosógép + 1 szárítógép; A 

épület: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. emeleten a 09-es helyiségek, 1 mosógép + 1 szárítógép 

• Szárítógépből használat után ki kell üríteni a vizet és a szűrőről leszedni a szöszt. A 

kihelyezett seprű és lapát segítségével tartsuk tisztán a helyiséget! 

• A mosókonyhában található seprűt és lapátot ne vidd ki onnan! 

 

Körhelyiségek: 

• Az A épületben a liftek mögötti helyiségek (mindkét irányba ajtóval), a B épületben a 

18-as szobák általában. 

• Csak az arra jogosult személy (körtag) veheti fel a kulcsot a portán. 

 

Terasz: 

• Kijelölt dohányzóhely. 

• Szélső párkányra nem szabad felmászni! 

• Az ablakon keresztül ki- és bejönni szigorúan tilos, fegyelmi pont jár érte. 

 

Szemétledobó: 

• Ne gyömöszöld bele a szemetet, csak azt dobd be, ami le is megy. 

• B épületben a hátsó lépcsőházból nyíló helyiség, A épületben a női mosdó melletti 

üvegajtós helyiség (11-es helyiség). 

• Nagy méretű szemétnek, vagy ha szelektíven akarsz gyűjteni, akkor a hátsó udvaron 

vannak konténerek. 
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A kollégium szolgáltatások, egyebek 

 

Internet: 

• A szobákban vezetékes internet van (ehhez saját UTP kábelt kell szereznetek), az 

aulában található ingyenes wifi. 

• Az internet-szolgáltatással a VPKNet öntevékeny kör foglalkozik, ha probléma adódik, 

majd őket kell keresni. (segitseg@vpk.bme.hu) 

• Van ingyenes alapszolgáltatás, ami nagyon lekorlátozott, ezért ajánlott a fizetős 

szolgáltatást igénybe venni, ami kb. 5000 Ft/félév 

• Az félév eleji egy hónapos türelmi időszak után csak a beregisztrált felhasználók tudják 

használni az internetet. Regisztrálni a netreg.vpk.bme.hu címen tudtok a 

számítógépetek Ethernet MAC-címének ismeretében. Bővebb infó a VPKNet oldalán 

érhető el. 

• Nem szabad tovább osztani a vezetékes internetet. 

 

Kondi: 

• Vásárhelyi DSK felügyelete alá tartozik. 

• Kondibérlet vásárolható, amivel használhatod a B alagsori konditermet és a kardiót az 

A épületben. 

• A kondi kulcsát a portáról tudod elkérni a bérletedet leadva. 

• Az A épületben található egy ping-pong terem is. 

 

Lift: 

• Felfelé 3, lefelé 4 szint sétaszint, azaz ezekben az esetben szeretnénk kérni a lift 

mellőzését. 

• Ha eggyel az úticélod alatti/feletti gomb már be van nyomva, akkor ne nyomj be 

másikat, tudsz egy szintet sétálni! 

 

Tűzriadó: 

• Amint megszólal a jelzés, el kell indulnod a kijelölt menekülési útvonalon, vagyis lefelé 

a lépcsőházban és ki a kollégium elé. 

• A liftek ilyenkor nem működnek. 

• A forgóvillákat lenyitják, de megeshet, hogy a visszajövetelkor már működni fognak, 

így belépőkártyát érdemes hozni. 

 

Egyéb: 

• Biciklit csak hátul, a biciklitárolóban lehet tárolni. (A félév elején be kell regisztrálni a 

Vásárhelyi DSK-nál.) 

• Tilos bármiféle háziállat tartása! 

 


