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BEKÖLTÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022

I.

A kollégiumi beköltözés és jogviszony létrejötte

A beköltözés 2021. szeptember 4-én (szombaton) és 2021. szeptember 5-én (vasárnap) 9.00-18.00 óra
között lehetséges. A megadott időpontoktól - nyomós indok esetén - eltérő beköltözési szándékot jelezni
kell a buda.kollegium@uni-mate.hu címre!
Beköltözéskor a Somogyi Imre Kollégium (1118 Budapest, Szüret utca 2-18.) földszinti aulában kell
jelentkeznie. Itt veheti át a kollégium bejárati ajtajának és szobájának kulcsát, melyekért 2.000 - 2.000 Ft
letéti díjat kell befizetni, amit kiköltözéskor, a kulcsok visszaadásakor visszakap.
Felhívjük figyelmüket, hogy akinek kollégiumi díjtartozása van, nem költözhet be a kollégiumba!
A beköltözésnek nem feltétele a védettségi igazolvány, de aki rendelkezik vele, kérjük, beköltözéskor
hozza magával!
Beköltözéskor az épületbe csak a hallgató léphet be, hozzátartozó nem!
1. A beköltözés előtt, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig küldje el elektronikusan arcképes
fényképét/igazolványképét (3,5 x 4,5 cm) digitalizált (jpg vagy jpeg) formában, teljesnév_Gellért néven
elmentve, "Gellért fénykép" tárggyal a buda.kollegium@uni-mate.hu címre!
2. A kollégiumba való beköltözés elengedhetetlen feltétele, hogy rendelkezzen a Kollégiumi bentlakási
szerződés 2 példányával, amelyet a saját adataival kitöltött és aláírt. Szerződés hiányában a
beköltözésre nincs lehetőség!
A Kollégiumi bentlakási szerződés formanyomtatvány letölthető a kollégiumok honlapjáról.
https://buda.uni-mate.hu/hu/hallgatoi-elet/kollegiumok-1
Itt lehet letölteni a kollégiumi Általános Szerződési Feltételeket, a Házirendet, a Tűzvédelmi Házirendet
és a Munkavédelmi Szabályzatot, melyeket kérünk figyelmesen áttanulmányozni. A Kollégiumi bentlakási
szerződésben aláírásukkal igazolják, hogy ezeket ismerik, megértették és elfogadták.
A férőhely-használati jogviszony kezdő időpontja: 2021. . . (a beköltözés napja).
II.

Férőhely lemondás

Amennyiben nem kíván beköltözni a kollégiumba, kérjük, ezt minél hamarabb, de legkésőbb 2021. augusztus
31-ig jelezze a buda.kollegium@uni-mate.hu címen "Gellért férőhely visszamondás" tárggyal, hogy nem
tart igényt a kollégiumi férőhelyére.
III.

Fizetendő díjak

A kollégiumi díjak fizetése a Neptun TR rendszeren keresztül történik. Minden befizetnivalót a Neptun
gyűjtőszámlára kell utalni.
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Hallgatói gyűjtőszámlaszáma (HUF): 11784009-2223479700000000

Az utalás megjegyzés rovatába kérjük, 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 díj ki lesz írva a NEPTUN TR rendszerben, amit az Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott időpontig teljesítenie kell.
A szeptember és az október havi kollégiumi díjat október 20-ig kell teljesítenie.
A kollégiumi díj befizetése mellett további fizetendő tétel a Hallgatói szolgáltatásfejlesztési hozzájárulás
2.000 Ft/hó/fő, melyet szintén a NEPTUN TR rendszerbe írjuk ki.
Ezt a támogatást a Kollégiumi Tanáccsal egyeztetve kulturális és fejlesztési célokra használjuk fel.
IV.

Elhelyezés

Szobát átvenni-átadni csak személyesen lehet. A szobákban elhelyezett felszerelési tárgyakat minden
beköltöző a szobaleltár (felszerelési lap) alapján vesz át kitakarított állapotban, kiköltözéskor ez alapján kell
a szobát átadni szintén kitakarított állapotban.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy beköltözéskor a felszerelési lap segítségével részletesen nézze meg a szoba,
tisztaságát, illetve műszaki állapotát!
A beköltöző köteles a hibát beköltözéskor jelezni, hogy azt az Üzemeltetés el tudja hárítani, illetve
amennyiben nem lehet javítani ezt a hibát, a kiköltözéskor figyelembe tudják venni. Az esetleges
károkozásért kártérítést kell fizetni. Év közben is fontos a hibák folyamatos jelentése a buda.kollegium@unimate.hu címre, hogy időben ki tudják azt javítani.
A félév elején kapott férőhely nem tekinthető véglegesnek az esetleges kiköltözések miatt, így nem lehet
kizárni a kollégista más férőhelyre költözését.
A kollégiumban ágyneműt (paplan, párna), illetve ágyneműhuzatot (paplanhuzat, párnahuzat, lepedő) nem
tudunk biztosítani, kérjük, ezeket hozza magával!
A kollégiumba nem lehet behozni hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, rezsót, merülőforralót és
hősugárzót, továbbá kerékpárt és állatot!
A szobát a benne lakó kollégisták takarítják, a takarításhoz szükséges eszközök (felmosó vödör és mopp) a
mosdókban elérhetők.
A kollégiumban az I. és a II. emeleten 1-1 db mosó-és szárítógép található, melyek térítésmentesen
használhatók.
A kollégiumban az internethasználat ingyenes, használatával elfogadják az egyetem Informatikai
Szabályzatát.
A wifi hálózat neve: Szent_Gellert, jelszava: Szentgellert2017.
Az internettel kapcsolatos hibabejelentést a helpdesk@uni-mate.hu email címre kell küldeni.
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a kollégiumban szelektív hulladékgyűjtés működik, melynek
szabályait, kérjük, tartsa be! Kérjük egyúttal, hogy fokozottan tartsa be a tűzvédelmi előírásokat, ugyanis
igen érzékeny a tűzjelző rendszer, füst hatására azonnal bejelez!
Budapest, 2021. augusztus 19.
Fedor Ildikó
kollégiumvezető

