
Nyári szállással kapcsolatos teendők

Sorrend Teendő Határidő Megjegyzés

1. Szobabeosztás kialakulása/kialakítása
Június 27. 24.00        és                                                  

Június 28.

A hallgatói lista alapján 3 fős szobák kialakítása - ezen listák leadása a portán. Határidő: június 

27. 24.00                                                                                                                                                                

Ezt követően a maradék létszámból a kollégiumvezetés végzi el a beosztást. Ennek és a 

szobaszámok kihirdetése június 28-ig

2.

A szükséges dokumentumok kitöltése:                                  

1. Bentlakási szerződés (2 pld.) csak a júliusi időszakra!  

Kitölteni ki lehet a kívánt (augusztusira) időszakra is, ám 

szerződni csak most júliusra fog a kollégium.                                                                 

2. Vendégnyilvántartás

A fizetés időpontjáig A szükséges dokumentumokat a portán lehet beszerezni

3. Júliusi térítési díj fizetése

1. mód: folyamatos max. 

átköltözés megkezdéséig                

2. mód: Június 29-30. 

10.00-15.00 és 19.00-

20.00 és                                  

Július 3. 14.00-19.00

1. mód: Portán fizetve (Azoknak ajánljuk, akik el tudják számolni vagy a csoportos beszedés 

időpontjaiban nincsenek a koleszban.)                                                                                   

2. mód: (Számlatakarékosság és a napi postára járás megspórolása) a kollégiumi titkárságon 

történik 3 délutáni és 3 esti órában. Ekkor az adminisztráció intézése is lehetséges! Lehetőleg 

pontos összeggel menjenek a fizetés helyszínére! FONTOS! - fizetés nélkül nincs belépő, 

szobakulcs, adminisztráció intézése, enélkül nem lehet az épületbe majd belépni és 

közlekedni!

Szobaellenőrzés/takarítás Július 1. 8.30-14.00

Azokat a szobákat ellenőrízzük le, ahol marad(nak) hallgató(k), hogy az oda érkező új lakó 

tiszta környezetbe érkezhessen. Ahol probléma adódik, ott az augusztusi elszállásolást 

megfontoljuk!

Takarítás Július 2. 9.00-12.00

Azokat a szobákat takarítjuk, ahol marad(nak) hallgató(k), hogy az oda érkező új lakó tiszta 

környezetbe érkezhessen. Ahol probléma adódik, ott az augusztusi elszállásolást 

megfontoljuk!

4. Átköltözés/nyári adminisztráció rendezése
Július 3. 14.00-23.00 és                          

Július 4. 9.00-23.00

Az átköltözés bonyolítása a portán, a nyári adminisztráció rendezése a kollégiumi titkárságon 

történik. Csak az tud költözni, aki mind a fizetési, mind az adminisztrációs kötelezettségeit 

teljesítette!

5.
SZOLGÁLTATÁSOK júliusban:                                                

- konditerem, kardioterem                                                                         

- hallgató vendégének vendégszállás

Július 1-31.

Mindegyik terem 2.000,- Ft/hó díjazásért vehető igénybe, s a júliusi adminisztrációs teendők 

rendezésekor lehet igényelni/megvásárolni a titkárságon.                                                          

Nyáron nincs klasszikus KOB-szállás! A hallgató vendégét, külön szobában helyezheti el. 

Díjazás: diák: 2.242,- Ft/éjszaka,  nem diák: 2.692,- Ft/éjszaka. Ezt a szolgáltatás csak júliusra 

garantált!


