
T Á J É K O Z T A T Ó 
 

a kiköltözés ütemezéséről, az ezzel kapcsolatos teendőkről és feltételekről 
 
A vizsgaidőszak vége többnyire minden hallgató esetében egységesen 2017. június 30. (péntek), 
záróvizsga időszak vége július 1. (szombat).  

Általános szabály, hogy az utolsó vizsgát követő 48 órán belül ki kell költözni a kollégiumból. 
 
A kiköltözési időpontot a korábbi éveknek megfelelően – a torlódások elkerülése végett – egyeztetést követően 
jelezni kell a kollégiumi titkárságon, a kiköltözés tervezett időpontja előtt minimum 3 nappal. A kiköltözési időszak 
ebben a tanévben  2017. június 1-től július 1-ig tart, a hivatalos ügyintézés az alábbi időpontokban:  

 Hétfő–csütörtök  9.00–11.00 és 12.15–16.30  

 Pénteken  9.00–11.00 és 12.15–13.30  
 
A kiköltözés adminisztrációs része a kollégiumi titkárságon/gondnokságon történik! A kiköltözés 
menete a következő:  
 
A kollégiumi titkárságon kollégiumi belépőjüket kötelesek leadni, valamint a kollégiumi díjak befizetésével kapcsolatos 
ügyeiket rendezhetik. Kiköltözni csak az éves kollégiumi díj maradéktalan rendezése esetén lehet.  
A kollégiumi gondnokságon kiköltözéskor a saját névre felvett személyi felszerelési tárgyakat (ágyneműhuzat, 
szobakulcs, szekrénykulcsok) adják le a hallgatók. Amennyiben a felszerelési tárgyak hiányosak vagy sérültek, a 
károkozást a hallgatónak a kártérítési szabályzat szerint kell megtérítenie. 

Kulcsok: akinek hiányzik vagy megrongálódott a szekrénykulcsa, még a kiköltözés előtt másoltasson (TESCO 
– kulcsos), mert ezek hiányában nem tud leadózni! Ha a szobakulcs hiányzik vagy megrongálódott, azt a titkárságon 
kell jelezni, és a másolási díjat előre, még a kiköltözés előtt ki kell fizetni.  

A szoba teljes felszerelésének és állapotának felmérésére a szobából az utolsó hallgató kiköltözésekor kerül sor. 
Az esetleges károkért a szoba összes lakója, a szoba állapotáért az azt utoljára elhagyó hallgató felel!  

Az átvétel feltételei: bútorok az eredeti elrendezés szerint: a bal falnál két ágy hosszában, a jobb falnál 
egy ágy a bejárathoz közelebb, az ablak alatt maximum egy asztal, jobb oldalon az ablak felől a sarokban 
egy hűtő, mellette két asztal a falhoz tolva; paplan és párna az ágyra helyezve; hűtőszekrény leolvasztva 
és tisztára törölve; szemetet kivinni; szekrényből kipakolni mindent; a falról/plafonról leszedve minden 
dekoráció; kitakarítani.  
Kérjük a kiköltözéssel kapcsolatos előírások pontos betartását!  

Azon hallgatók számára, akik július 1-én még vizsgáznak, a kollégiumi elhelyezés lehetőségét igazolás 
ellenében 2016. július 1-jén még biztosítja, ám másnap 10 óráig el kell hagyniuk a kollégiumot.  
 

A kiköltözések és leszerelések során előforduló torlódások elkerülése, valamint a felújítási munkálatok 
szervezése miatt kérünk mindenkit, hogy vizsgáinak végeztével mielőbb (legkésőbb 48 órán belül) kiköltözni 
és leszerelni szíveskedjen.  
A 20-át követően költöző hallgatóktól kérni fogjuk az utolsó vizsga időpontjáról az igazolást! 
 
A portán kiköltözni, kulcsot és belépőt leadni az idei évben is csak nagyon indokolt esetben lehet, azt is 
csak akkor, ha nem az utolsó kiköltöző a szobában! Mindenki eszerint szervezze meg kiköltözését! 
 
(A kiköltözési előírások – bármely pontjának – megszegése kollégiumvezetői figyelmeztetést és/vagy a nyári szállás 
engedélyének visszavonását vonhatja maga után.)  
 
Rendkívüli kiköltözési lehetőség: 
2017. június 1. és június 15-i határidővel, külön Nyilatkozat határidőre történő leadása mellett lehetséges.  
A portán kall leadni! 
A leadózás feltételei azonosak a fent megfogalmazottakéval!  
Ezen „Nyilatkozat” leadási határideje: 2017. május 11. (csütörtök) 12.00 (Nyilatkozat a honlapon és a portán!) 
 
 
 
 



FONTOS tudni! 
 
A nyári felújításban érintett szobák (201-215 és a 301-317) azon lakóit, akik nem tudnak/nem szeretnének 
kiköltözni 1-ig vagy 15-ig, folyamatosan költöztetjük át őket a megüresedő férőhelyekre, ugyanis június 17-éig át 
kell adnunk a kivitelezőnek a területet.  Mindezt azon okból, hogy ne legyen majd probléma a „Fészekrakó 2017” 
megszervezése és az év eleji beköltözés!  
 
Természetesen a fent jelzett „rendkívüli kiköltözési lehetőség”keretében kiköltözők részarányos 
kollégiumi díjat fizetnek csak!  
 
Június 1-jéig kiköltözők mentesülnek a júniusi kollégiumi díj megfizetése alól, a június 15-ig kiköltözők 
pedig 50%-át fizetik a június havi díjnak. 
 
Ezért is kell legkésőbb május 11-éig jelezni mindezt! 
 
Nyári szállásról egy másik anyagban kapnak tájékoztatót! 
 
 
Budapest, 2017. május 5.  

Bálint Imre sk.  
kollégiumvezető 


