
Tisztelt Kollégisták! 

 

 

Köszöntöm Önöket a 2017/18-as tanévben. Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a kollégiumi regisztráció idejéről, 

menetéről, a beköltözés feltételeiről és néhány fontos tudnivalóról.  

 

Kollégiumi regisztráció ideje: 

ELSŐÉVESEKNEK: 

 szeptember 5-én, 1000 – 1400 óráig 

FELSŐBBÉVESEKNEK: 

 gólyapásztoroknak szeptember 4-én: 1200 – 1600 óráig  

 nem gólyapásztorok: szeptember 6-7-8-án munkaidőben, 900 – 1500 óráig, valamint 9-10-én 1200 

– 1800 óráig 

Regisztráció helyszíne: az Ady téri kollégiumi épület (Ady tér 3/A), minden felvett kollégista számára  

 

A regisztráció az alábbiakból áll: 

 a „Bentlakási Szerződést” ekkor kell aláírni (a szerződés megtekinthető és előre letölthető a 

http://uf.nyme.hu/kollegium/szombathelyi-kollegiumok/letoltheto-dokumentumok/ oldalon),  

 ellenőrizzük a kaució és a szeptemberi kollégiumi díj befizetését és az esetleges régebbi tartozások 

rendezését (készpénzes fizetésre a helyszínen NINCS lehetőség; a fizetés módját lásd lejjebb), 

 a szobaleltár és a szoba állapotjelentésének aláírása is ekkor történik, 

 a regisztrációra mindenkinek 2 db igazolványképet kell hozni, melyek közül az egyik egy arcképes 

igazolványra kerül, a másik pedig egy fényképes tablóra, 

 és mindezek után a portán – aláírás ellenében – a szobakulcsot fel lehet venni 

 

Regisztrálás nélkül nem lehet beköltözni a kollégiumba! Minden kollégistának a szobalistára felírt helyére 

kell beköltözni!  

 

Azoknak a hallgatóknak, akik nem a megadott időpontokban érkeznek (pl. szept. 4-én 17 órakor vagy szept. 

9-én 21 órakor), regisztrációra nem lesz lehetőségük. Számukra különálló (vendég)szobát tudunk biztosítani a 

mindenkori listaáron, a szabad kapacitás függvényében.  

Valamely, már beregisztrált diák szobájában abban az esetben tudnak ideiglenesen aludni, amennyiben a 

bentlakó és leendő szobatársa(i) írásban hozzájárulnak ÉS a későn érkező a Bentlakási Szerződésben 

meghatározott „befogadási díjat” (1200 Ft/fő/éj) a portán befizeti.  

A regisztrációt a legközelebbi időpontban pótolni kell! 

 

Abban az esetben, ha a felvételt nyert hallgató legkésőbb szeptember 10-én 18 óráig nem tudja elfoglalni férőhelyét, 

azt e-mail-ben köteles jelezni 2017. augusztus 28-ig a kollegium@sek.elte.hu címen. A kérelemben fel kell tüntetni 

a későbbi költözés indoklását, valamint a beköltözés pontos idejét (pl. betegség miatt szeptember 7-én). A 

beköltözésig tartó időszak kollégiumi díját meg kell téríteni. 

 

Kollégiumi férőhely lemondására a KAR rendszer Férőhelyek menüpontjában, a Kollégiumi státusz lemondása 

gomb megnyomásával van lehetőség, szintén 2017. augusztus 28-ig. Aki a férőhelyét nem mondja le a megadott 

időpontig és nem is regisztrál be, a kiírt első havi kollégiumi díjat be kell fizetnie! 

 

Amennyiben a felvételt nyert hallgató szeptember 10-én 18 óráig nem regisztrál, és nem volt az előzőekben leírtak 

szerint későbbi regisztrációra vagy beköltözési időpontra vonatkozó kérelme, valamint a férőhelyét sem mondta le, 

akkor érvénytelennek tekintjük kollégiumi felvételét, és a férőhelye a várólista alapján feltöltésre kerül. A kiírt első 

havi kollégiumi díjat ez esetben is be kell fizetni! 

 

 

Praktikus tanácsok a regisztrációhoz: 

- ne hagyd az utolsó pillanatra, különben hatalmas sor lesz előtted 

- a sorbaálláshoz nem kell hoznod a bőröndödet, ez „csak” regisztráció, a holmijaidat akár a következő héten 

is elhozhatod, ha már felmérted, hogy mit érdemes és mire lesz szükséged 

- nyomtasd ki előre a Bentlakási szerződést két példányban, ezzel is lerövidíted az ügyintézés idejét 

- minden kiírt tételt fizess be mielőtt sorra kerülsz, hogy itt már csak ellenőriznünk kelljen! 

 

Néhány fontos tudnivaló: 

- A kollégiumban ingyenes, vezetékes internetelérés biztosított, WIFI (egyelőre) nincs. Amennyiben saját 

routert hoznál, azt használat előtt az egyetemi rendszergazdáknál kell engedélyeztetned és beállíttatnod. 

http://uf.nyme.hu/kollegium/szombathelyi-kollegiumok/letoltheto-dokumentumok/
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Sajnos minden évben van a helytelen használatból eredő hiba, ez mindig több szoba vagy szint internet 

nélkül maradását eredményezi… 

Amennyiben az év közbeni szobaellenőrzések során engedély nélküli eszközöket találunk a szobában, a 

tulajdonost a szabályzatokban rögzített módon felelősségre vonjuk és büntetjük.  

A hallgató a Kollégiumban működtetett informatikai eszközei által okozott kárért teljes anyagi és erkölcsi 

felelősséggel tartozik. 

  Az interneteléréshez UTP kábelt nem tudunk biztosítani, mindenkinek magának kell hoznia. 
 

- A beköltözéskor a szobákban ágyanként párnát, paplant biztosítunk, ágyneműhuzatról minden kollégistának 

magának kell gondoskodnia. Amennyiben valamelyik felszerelési tárgyat vagy egyéb berendezési tárgyat 

nem szeretnéd a tanév során használni, a gondnokkal (NEM a portással) egyeztetve és engedélyeztetve lehet 

leadni. A gondnokot munkanapokon 7-14 óráig az Ady téri épületben találod.   
 

- A kollégiumi épületekben szórakoztató elektronikai eszközök, személyes használatú háztartási- és konyhai 

kisgépek (kávé- és teafőző, hajsütő, hűtőszekrény, kenyérpirító stb.), kis áramfelvétellel működő eszközök 

használata bejelentésköteles. A saját tulajdonú mikrohullámú sütő használatáért 300,- Ft/hó/szoba térítési 

díjat kell fizetni. A bejelentést legkésőbb szeptember 17-ig meg kell tenni! 
 

- A Kollégium egész területén tilos a dohányzás. Amennyiben a hallgató tilos helyen dohányzik, 5000,- Ft 

különeljárási díjat kell megfizetnie, ellene a Kollégium igazgatója fegyelmi eljárást is kezdeményezhet. 
 

- A 2014/15-ös tanévtől SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉST vezettünk be. A szelektív gyűjtők a 

kollégiumok udvarán vannak kihelyezve, oda kell bedobni a kiválogatott tárgyakat.  

Az ún. kommunális (vegyes) hulladékot mindenki a szobájában tudja gyűjteni, majd le kell vinni a 

központi gyűjtőbe, ami a hallgatók kötelessége.  

Az épületen belül csak a közös konyhákban van központi szemétgyűjtés, és csakis a főzés során 

keletkező hulladékokat lehet itt kidobni.  
 

- A lakószobákat a hallgatók takarítják. A szobarend megtartását a kollégium munkatársai és az erre jogosult 

személyek rendszeresen ellenőrzik. A takarítás elmulasztása esetén a szoba lakói figyelmeztetést kapnak, 

majd különeljárási díj megfizetésére szólítjuk fel őket, végül fegyelmi eljárást indítunk.  
 

- Kerékpárt csakis az arra kijelölt helyen lehet tárolni. Lakószobákba bevinni, valamint a folyosókon, 

lépcsőházban TILOS tárolni! Kijelölt helyek: Ady téri épület udvara, Magyar utca alagsora. 
 

- A kollégiumban mindennemű állattartás TILOS!  
 

- A nyári raktárakból kipakolni legkésőbb szeptember 14-ig kell, a kollégium valamely munkatársának 

jelenlétében, munkanapokon, hivatali időben. A határidőig el nem vitt holmikat nem őrizzük tovább. 

 

Esetleges további kérdéseiket a 94/313-591-es telefonszámon vagy a kollegium@sek.elte.hu címen várjuk. 

 

 

Szombathely, 2017. 08. 17. 

 

Tisztelettel: 

 

Szitás Tünde sk. 

kollégiumigazgató 

 
 
 

Fizetés módja: 

A Kollégiumi Adminisztrációs Rendszeren kiírt tételek fizetése internet alapon, a K&H Banki felületén, virtuális POS terminál 

segítségével történik, amit készpénzfizetéssel nem lehet helyettesíteni. A fizetéshez elektronikus vásárlásra alkalmas bankkártyával kell 

rendelkezni. Az utalások biztonságát a bank biztosítja. A rendszer nem vizsgálja, hogy kinek a kártyájáról történik az utalás, így a 

fizetés történhet testvér, szülő vagy barát bankkártyájáról is. Új bankkártya esetén szükség van a kártya aktiválására, amit automatába 

helyezéssel, vagy a kártyát kiállító bank internetes felületén lehet elvégezni. 

A díjak fizetésének pontos menete az uf.nyme.hu oldalon, az alábbi linken megtalálható: http://uf.nyme.hu/kollegium/szombathelyi-

kollegiumok/letoltheto-dokumentumok/  

 

Férőhely csere: 

Beköltözéskor minden hallgatónak a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben rögzített férőhelyre kell beköltözni! Szobacserét a 

beköltözés után (és leghamarabb szeptember 18-án), a cserepartnerrel történő előzetes megállapodást követően, szintén a KAR-ban 

lehet kezdeményezni. Miután a férőhely cseréjére vonatkozó jelölés és a cserepartner egyetértő visszajelölése megtörténik, a rendszer 

adminisztrátora jóváhagyja a szobacsere igényt. A szükséges adminisztráció (szobaleltár ellenőrzése, szobakulcs és belépő kártya 

cseréje) elvégzése után lehet az új helyre költözni. Amennyiben olyan férőhelyre szeretne költözni, ahol jelenleg nincs lakó, az 

ügyintézőnél kell kezdeményezni az átjelentkezést. Az átköltözés ez esetben is a szükséges adminisztráció elvégzése után lehetséges. 
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