SZENT ISTVÁN CAMPUS KOLLÉGIUMI OSZTÁLY
GÖDÖLLŐI KOLLÉGIUMOK
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 06 28 522 000/ 1070
E-mail: kollegium.igazgatosag@uni-mate.hu

BEKÖLTÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022.
Az elhelyezése véglegessé válik, ha legkésőbb 2021. augusztus 30-i postára adási dátummal
megküldi az Egyetemi Kollégiumok Gödöllői Kollégiumok Irodájába, vagy a beköltözés
napján személyesen magával hozza a következő dokumentumokat:
✓ Az aláírt Bentlakási Szerződést 2 példányban (a függelékeket – ÁSZF, Házirend,

Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzat - nem kell visszaküldeni!)
✓ 1 db arcképes igazolványkép (fél évnél nem régebbi)
✓ 1 db arcképes igazolványkép digitalizált formában (jpeg vagy jpg) a beköltözését
követő 1 hét után a hallgatói referense e-mail címére elküldve
✓ A kitöltött és aláírt Bentlakási Szerződést és a fényképet az alábbi címre küldje el:

✓ Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem
✓ Szent István Campus Kollégiumi Osztály
✓ 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
A borítékon tüntesse fel legyen szíves, hogy melyik épületbe nyert felvételt!
Amennyiben a Bentlakási Szerződés a megadott határidőig, illetve azok mellékletei
(Egyetemleges Felelősségvállalási Nyilatkozat és/vagy a fényképek), valamint a hallgatói
referensek által e-mailben kért hiánypótlás idejére sem érkezik meg a, akkor Ön a
kollégiumi elhelyezését elveszíti és a felszabaduló helyet a várólistáról feltöltjük!

Befizetések:
✓ Mindig minden befizetnivalót a NEPTUN gyűjtőszámlára kell utalnia!!!
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Hallgatói gyűjtőszámlaszáma (HUF):
11784009-22234797-00000000
Az utalás megjegyzés rovatába írja be a következőt: NK-ABCDEF, Név
Ahol az "NK-" karaktersor az azonosítást szolgálja,
Az ABCDEF betűk helyére pedig a saját NEPTUN azonosítóját írja.
A név a NEPTUN azonosítóhoz tartozó Vezetéknév és keresztnév.
✓ A kollégiumi díja ki lesz írva a NEPTUN rendszerben, amit az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott időpontig teljesítenie kell. A szeptember és az október
havi kollégiumi díját október 20-ig kell teljesítenie.
✓ A kollégiumi díj befizetése mellet további fizetendő tétel a Hallgatói
szolgáltatásfejlesztési hozzájárulás 2000,- Ft/hó/fő, melyet szintén a NEPTUN
rendszerbe írjuk ki. Ezt a támogatást a Kollégiumi Tanáccsal egyeztetve kulturális és
fejlesztési célokra használjuk fel.
Belépő:
Új belépőt adunk ki mindenkinek.
Ezért mindenki köteles küldeni fél évnél nem régebben készült 1 db arcképes igazolványképet
úgy, hogy a hátoldalára rá legyen írva a név és NEPTUN azonosító.

Kollégiumi beköltözés időpontja:
2021. szeptember 5-én (vasárnap) 9 órától 18 óráig
Amennyiben nem tudja megoldani a meghatározott napon a beköltözést, a kijelölt pótnap:
2021. szeptember 6. (hétfő) 8 órától 16 óráig.

Ezt kérjük, előzetesen jelezzék e-mailben a kollegium.igazgatosag@unimate.hu elérhetőségen.
Kérjük, hogy a beköltözési időpontok pontos betartásával könnyítsék meg a saját és a
kollégiumi igazgatóság dolgozóinak munkáját.

A megadott időpontoktól nyomós indok esetén eltérő beköltözési szándékot
kollegium.igazgatosag@uni-mate.hu e-mail címre szintén be kell jelenteni!
NEM LESZ LEHETŐSÉGE SEM A KOLLÉGIUMI KOORDINÁTOROKTÓL, SEM A RECEPCIÓTÓL
ÁTVENNI A KULCSOT ANNAK, AKI KÉSŐBB ÉRKEZIK ÉS NEM JELEZTE EZT ELŐZETESEN!

Felhívjük figyelmüket, hogy akinek kollégiumi díjtartozása van, nem költözhet be a
kollégiumba!!!
✓ Paplanhuzatot, párnahuzatot, lepedőt mindenki hozzon magával!
✓ A kollégiumi beköltözésnek nem feltétele a védettségi igazolvány, de amennyiben
rendelkezik védettséget igazoló okmánnyal, kérjük, hozza magával!
✓ Beköltözéskor az épületbe csak a hallgató léphet be, hozzátartozó nem!
✓ Aki a gödöllői háziorvosi ellátást igénybe kívánja venni kollégiumi bentlakása során,
annak ideiglenes lakcímként be kell jelentenie a kollégiumot. Nyomtatvány a B/45
irodában kérhető.
✓ A www.kollegium.uni-mate.hu weboldalról lehet letölteni a kollégiumi Általános
Szerződési Feltételeket, a Házirendet, a Tűzvédelmi Házirendet és a Munkavédelmi
Szabályzatot, melyet kérünk figyelmesen áttanulmányozni. A Bentlakási Szerződésben
aláírásukkal igazolják, hogy ezeket ismerik, megértették és elfogadták.
✓ Felhívjuk figyelmüket, hogy saját tulajdonú elektromos eszközöket (mikrohullámú
sütő, szendvicssütő, grill-sütők, stb.) az elektromos hálózat veszélyes túlterheltsége és
a tűzveszély miatt a kollégiumba behozni csak külön engedéllyel lehetséges! A be nem
jelentet elektromos eszközöket az üzemeltető külön figyelmeztetés nélkül elveheti.
✓ A kollégiumban az internethasználat ingyenes, használatával elfogadják az egyetem
Informatikai Szabályzatát. A szobákban személyenként internet csatlakozási végpont
van. A számítógépek, laptopok hálózatra csatlakoztatáshoz szükséges Ethernet (UTP)
kábel biztosítása a hallgató feladata.
A szobák mérete miatt javasoljuk, ne hozzanak be többet, mint:
1 db számítógépet,
1 db kis képernyős TV készüléket,
1 db 20 W teljesítmény alatti audió eszközt,
1 db kisméretű hűtőszekrényt /max. 120 literes/ - csak a C épületben lakók!
A fentieket úgy kell a szobában elhelyezni, hogy az ágyak eredeti helyükön a fal mellett
maradjanak!
- A szobák zsúfoltsága miatt és egészségügyi okokból a kollégiumba semmilyen állatot sem
szabad behozni!
- Az épületekbe kerékpárt tilos behozni, a kerékpárok tárolása az „F” épület alagsorában, a B
épület mellett és mögött, valamint a „G” épület belső udvarában kijelölt helyen lehetséges.
Gödöllő, 2021. augusztus 17.
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