
Kedves Kollégisták! 

 

Jelen kiadványunkkal a Martos Flóra kollégiumba újonnan beköltöző hallgatóknak szeretnénk 

segítséget, útmutatást nyújtani. Megpróbáljuk összegyűjteni azokat a tudnivalókat, amelyekre 

szükségetek lehet az itt eltöltött félévben/években. A tájékoztató nem teljeskörű! 

A kollégiummal, kollégiumi élettel kapcsolatos kérdéseitekkel, problémáitokkal forduljatok 

hozzánk bizalommal. A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket és hiányosságokat is szívesen 

vesszük. 

 

Elérhetőségeink: 

 

Mikó-Baráth István 
Martos 502. 

+36308468583 

miko.barath.istvan@vegyeszhk.hu 

Kovács Péter 
Martos 206. 

+36702528675 

kovacs.peter@vegyeszhk.hu 

 

Czirok János Balázs 
Martos 344. 

+36705373508 

czirokjanosbalazs@yahoo.com 

 

Kovács Ervin 

Martos 313. 

+36209574450 

kovervin@yahoo.com 

Az ügyeletes mentori rend megtalálható a vegyeszhk.hu „Kollégiumi mentorok” menüpont 

alatt. 

 

Kellemes kollégiumi életet kívánunk! 

Martos Kollégiumi Mentorok 

mailto:kovacs.peter@vegyeszhk.hu
mailto:czirokjanosbalazs@yahoo.com


Közös helységek: 

- dohányzó: 604 

- tanuló: 505 

- egyéb tevékenységekre a 405-ös szoba használható. Ennek lefoglalása előre történik, 

amihez a portán kell egy formanyomtatványt kérni és kitöltve aláíratni egy mentorral 

és egy HK-sal. A szobát tisztán, rendezetten kell átadni; a használat során keletkezett 

kárért az engedélyt kérő tartozik felelősséggel. A szoba foglaltsága megtalálható a 

vegyeszhk.hu „Rendezvények” menüpont alatt. 

Konyha: 

- a falon (középen) van egy időzítő kapcsoló, ez adja a feszültséget a tűzhelyre 

- az időzítő fél óra után lekapcsol, így ha tovább sütsz/főzöl, újra fel kell kapcsolnod 

- ha végeztél és más nem használja, kapcsold le a sütőt vagy a főzőlapot, úgy hogy se a 

sárga se a piros lámpa ne égjen 

- hagyj rendet magad után, a kint hagyott edényeket és minden mást a takarítók minden 

hétfőn kidobnak 

- a használt olajat, miután kihűlt (!), a nagy gyűjtő üvegbe öntheted 

Fürdők:  

- koedukáltak (fiú-lány egyben), ha vannak bent, kopognod kell, a bent lévő(k)nek 

pedig ki kell szólni, hogy fiú vagy lány tartózkodik bent 

- az elszívó használata a falak penészedésének elkerülése végett szükséges 

Hűtők: 

- minden két szobára egy hűtő jut, amelyek a konyha előtt vannak 

- ennek beosztásáról magatok között, megbeszéléssel kell gondoskodnotok 

- a hűtőkre közösen lakatot kell vásárolni és a használók szobaszámait ki kell írni (!) 

- a szobák lakói kötelesek a hűtőjüket tisztán tartani 

- a kollégiumi hűtőt nem szabad a szobába bevinni 

Dohányzás: 

- csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni: 604, Csocsóklub 

- folyosón, lépcsőházban, szobában (!) tilos 



Mosás: 

- minden emeleten van mosókonyha, ez a folyosón a lépcsőtől nézve az első ajtó, a 

folyosó belső oldalán  

- a mosókonyha kulcsot a portán veheted fel fényképes igazolvány és legalább 500 Ft 

leadása után 

- a kulcs maximum 4 óra hosszat lehet nálad, ha kicsúszol az időből, a leadott pénzt 

elveszted 

- ha meghibásodást észlelsz, azt köteles vagy a portán jelezni 

- ruhaszárítót a mosókonyhában lehet tartani, a folyosón tárolni tilos 

Takarítás: 

- mindenkinek kötelessége a szobájában rendet tartani és rendszeresen takarítani (egerek 

és csótányok elszaporodásának megakadályozása miatt) 

- porszívót a portán kérhetsz 

Kerékpártárolás: 

- kerékpárt az épület mögötti tárolóban lehet elhelyezni 

- ennek kulcsát a portán lehet elkérni 

- kerékpár tárolása a folyosókon tilos 

Szelektív hulladékgyűjtés: 

- alumínium hulladékok gyűjtése a konyhákban 

- kartonpapír, PET palack gyűjtése az épület udvarára vezető ajtó előtt 

- használt elemek gyűjtése a porta előtt 

- egyéb, nem szelektív hulladék a hátsó lépcsőház szemétledobóján keresztül 

Díjfizetés: 

- a kollégiumi díjfizetés a NEPTUN rendszeren keresztül történik 

- határidőn túli befizetés esetén késedelmi díjat kell fizetni 

- díjtartozás esetén nem lehet a kollégiumba beköltözni, vizsgát felvenni, záróvizsgát 

tenni 

Fegyelmi szabályzat: 

- a fegyelmi szabályzat megsértése büntetőpontot von maga után 



- fegyelmi felelősök: kollégiumi mentorok és HK-sok 

- aki 10-nél több büntetőpontot összegyűjt, vagy nem ismeri el vétségét, vagy vitatja a 

kiosztott büntetőpontok számát az ellen a BME GMF KO kollégiumi fegyelmi eljárást 

indít 

- kollégista és vendég is kaphat büntetőpontot úgy, hogy a vendégfogadó a vendég 

pontjainak felét kapja és a vendég által okozott kárért készfizető kezesség terheli 

- a büntetőpontok elévülése 365 nap 

- fegyelmi büntetések: 

o megrovás 

o szigorú megrovás 

o BME TJSZ által meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, 

illetőleg megvonása 

o kizárás a kollégiumból 

- további információ a tájékoztató végén található, a Fegyelmi Szabályzat címén. Ennek 

mellékletében megtalálható, hogy az egyes szabályszegések hány büntetőpontot 

vonnak maguk után 

Egyéb: 

- az év elején gyakoriak a lopások, ezért ilyenkor különösen, de év közben is ajánljuk a 

szobák zárását 

- év közben bármikor előfordulhat tűzriadó. Ilyenkor minden esetben köteles vagy a 

lehető legrövidebb idő alatt, a pánik elkerülésével elhagyni az épületet. A menekülési 

útvonalat érdemes előre tanulmányozni 

Kapcsolódó olvasnivalók: 

- Martos Házirend  

http://kollegiumok.gmf.bme.hu/files/Hazirend_Martos.pdf 

- Kollégiumi bentlakási megállapodás 

http://kollegiumok.gmf.bme.hu/files/KBM-2011februartol.pdf 

- Tűzvédelmi oktatás 

http://www.vegyeszhk.hu/letoltesek/szabalyzatok/kollegiumi_tuzvedelmi_oktatas.doc 

- Fegyelmi Szabályzat 

http://www.ehk.bme.hu/media/fegyelmi_szabalyzat.pdf 
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