
 

     

 

SZENT GELLÉRT KOLLÉGIUM 
Cím: 1113 Budapest, Fehérvári út 13. 
Mobil: 06 30 289 1947 
E-mail: fedor.ildiko@fh.szie.hu 

 
 
Kedves Hallgató! 
 
Értesítjük, hogy a 2017/2018-as tanévre felvételt nyert az egyetem Szent Gellért Kollégiumába. 
 
A beköltözés 2017.09.02. (szombat), 2016.09.03. (vasárnap) és 2016.09.04. (hétfő), 9-17 óra között 
lehetséges. 
 
Beköltözéskor a Somogyi Imre Kollégium (1118 Budapest, Szüret u. 2.-18.) földszinti aulában kell 
jelentkeznie. Itt veheti át a kollégium bejárati ajtajának és szobájának kulcsát, melyekért 1.000-1.000 Ft 
letéti díjat kell befizetni, amit kiköltözéskor, a kulcsok visszaadásakor visszakap a hallgató.  
 
A beköltözés előtt, de legkésőbb 2017. szeptember 4-ig küldje el arcképes fényképét/igazolványképét (3,5 x 
4,5 cm) digitalizált (jpg vagy jpeg) formában, teljesnév_Gellért néven elmentve, "Gellért fénykép" 
tárggyal a kollegium.bc@gmail.com címre! 
 
A kollégiumi tartózkodással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők: 
 

I. A kollégiumi beköltözés és jogviszony létrejötte 

A kollégiumba való beköltözés elengedhetetlen feltétele, hogy rendelkezzen a "Kollégiumi Bentlakási 
Megállapodás" 2 példányával, amelyet a saját adataival kitöltött és aláírt. A "Megállapodás" 
hiányában a beköltözésre nincs lehetőség! 
 
A „Kollégiumi Bentlakási Megállapodás” formanyomtatványa letölthető a karok honlapjáról. 
 
https://etk.szie.hu/hallgatoknak/kollegiumok 
https://kertk.szie.hu/hallgatoinknak/kollegiumi-elhelyezes 
https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/kollegiumok 
 
Útmutató a kitöltéshez: 

 A Kollégium neve: Szent Gellért Kollégium (a megállapodás első szakasza) 
 A Kollégium címe: 1114 Budapest, Fehérvári út 13. (a megállapodás első szakasza) 
 Személyi és képzésre vonatkozó adatok kitöltése, értelemszerűen (a megállapodás első szakasza). 
 A megállapodás 1. pontjában megjelölt időtartama, ellátási időszak: 

 ha a hallgató 5 hónapra, egy félévre nyert felvételt: 2017.09. . . (a beköltözés napja)           
- 2018.01.31. 

 ha a hallgató 10 hónapra, két félévre nyert felvételt: 2017.09. . . (a beköltözés napja) 
- 2018.06.30. 

 A szobaszámot (1. pont) és a térítési díjat (6. és 7. pont) kérjük üresen hagyni, a helyszínen 
fogjuk kitölteni! 

 A megállapodás 26. pontjában lévő határidő, az első pontban megjelölt kiköltözési dátum, azaz 
2018.01.31. vagy 2018.06.30.  

 A megállapodás aláírásának dátuma: 2017.09. . . (a beköltözés napja). 
 A megállapodást aláírni a Használatba vevőnél kell! 



 

Az "Ideiglenes lakcímbejelentőt" a kollégiumi koordinátor aláírása után minden kollégistának – a 
beköltözést követő 15 napon belül – személyesen kell elvinni a kerületi, helyi Önkormányzathoz. 
A kollégiumból véglegesen távozóknak a kerületi, helyi Önkormányzatnál meg kell szüntetni az ”Ideiglenes 
tartózkodási hely” bejelentést. 
 

II. Férőhely lemondás 
 

Amennyiben nem kíván beköltözni a kollégiumba, legkésőbb 2017. augusztus 27-ig jelezze a 
fedor.ildiko@fh.szie.hu címen "Gellért férőhely visszamondás" tárggyal, hogy nem tart igényt a 
kollégiumi férőhelyére. 
 Aki a tavaszi vizsgaidőszak végéig, 2018. június 15-ig gondoskodik a kiköltözésről, és azt legkésőbb május 
31-ig emailben jelzi a fedor.ildiko@fh.szie.hu címen, június hónapra csak félhavi térítési díj fizetésére 
kötelezett.  

 
III. Fizetendő díjak 

A kollégiumi díjak fizetése a Neptunon keresztül történik, minden hónap 15-éig kell az aktuális havi díjat 
fizetni, kivéve a szeptember hónapot, amikor ez a határidő 2017.09.30. Aki a befizetést határidőre 
elmulasztja, annak minden megkezdett késedelmes hét után 500 Ft késedelmi díjat kell fizetnie, szintén a 
Neptun rendszeren keresztül. 
 
 A kollégiumi térítési díjak a 2017/2018-as tanévben a következők: 

 állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatóknak  
kétszemélyes szobákban:               11.650 Ft/fő/hó  
három-, négyszemélyes szobákban: 9.300 Ft/fő/hó  
lakásokban:                                     17.000 Ft/fő/hó 
 

 önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak  
kétszemélyes szobákban:                 27.000 Ft/fő/hó  
három-, négyszemélyes szobákban: 22.000 Ft/fő/hó  
 

IV. Elhelyezés 

A kollégiumban két-, három-, illetve négyágyas szobákban történik az elhelyezés. Mindkét szinten található 
közös konyha, zuhanyozó, illetve WC. A kollégiumban lehetőség van főzésre és mosásra (elektromos 
tűzhely, vízforraló, automata mosógép és szárítógép). A főzéshez mindenki magának biztosít edényeket. Az 
ételek tárolására hűtőszekrény található a szobákban. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kollégiumot 2017-ben felújították. Beköltözéskor a szobát a hallgató 
kitakarított állapotban veszi át, kiköltözéskor pedig köteles szintén kitakarított állapotban visszaadni.  
SZIGORÚAN TILOS: 

- a falba lyukat fúrni (polc, kép, falvédő és egyéb dolgok felszerelése céljából) 
- a falra, ajtóra és a beépített szekrényekre képeket, matricákat ragasztani 
 

Az esetleges meghibásodásokról haladéktalanul tájékoztatni kell a kollégiumi koordinátort, Fedor Ildikót a 
fent megadott telefonszámon, vagy e-mail címen, a kollégium gondnoka útján, vagy beírják az I. emeleten 
található hibajavítási füzetbe! 
Szeretnénk a tisztaságot és a meglévő műszaki állapotot minél hosszabb ideig fenntartani, ezért a tanév 
folyamán 2 alkalommal szobaellenőrzést tartunk. Kiköltözéskor a szobát be kell mutatni a kollégium 
munkatársának, az esetleges károkozás javítási költségeit meg kell téríteni! 
 
A szobát a benne lakó hallgatóknak kell takarítani! Az ehhez szükséges eszközökről a hallgatónak kell 
gondoskodni. 



 

A kollégiumban ágyneműt (paplan, párna) ágyneműhuzatot és lepedőt nem biztosítunk, kérjük, ezeket 
hozza magával!  
A kollégiumba nem lehet behozni hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, rezsót, merülőforralót és 
hősugárzót.  
 
A kollégiumban lehetőség van számítógépek használatára. Az internethasználat ingyenes.  
A 2017/2018-as tanévre vonatkozó szobabeosztással, illetve szobatárs-választással kapcsolatban lehetőség 
van egyéni igény eljuttatására a kollegium.bc@gmail.com e-mail címre ("Gellért szobabeosztás" 
tárgyszóval) 2017. augusztus 25. éjfélig. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: név (nevek), 
Neptun kód, kar, évfolyam, szak, telefonszám, e-mail cím, kollégium neve, szobaszám, emelet, oldal. 
Amennyiben szobatársak megnevezésével adják le igényeiket, kérjük Önöket, hogy egyeztessenek, és csak 
egy személy küldje el a szobabeosztási kérelmet. A félév elején kapott szoba nem tekinthető véglegesnek az 
esetleges kiköltözések miatt, így nem lehet kizárni a kollégista más szobába költözését. 
 
Passzív féléves hallgatóknak nem jár kollégiumi férőhely. Azon a hallgatók, akiknek a 2017/2018-as 
tanév őszi vagy tavaszi féléve passzív hallgatói státuszú lesz, ezt a tényt kötelesek jelezni a kollégium 
koordinátorának (fedor.ildiko@fh.szie.hu)! Azok, akik nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, 
kötelesek a mindenkori vendégszoba díjat (4.000.- Ft/fő/éj) visszamenőleg megtéríteni, továbbá ki kell 
költözniük a kollégiumból. 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy a kollégiumban szelektív hulladékgyűjtés működik, amelynek 
szabályait, kérjük, tartsa be! 
 
Kérjük egyúttal, hogy fokozottan tartsa be a tűzvédelmi előírásokat, ugyanis igen érzékeny a tűzjelző 
rendszer, s füst és gőz hatására azonnal bejelez! 
 
Budapest, 2017. augusztus18. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 Fedor Ildikó s.k. Tóth Edit s.k. 
                kollégiumi koordinátor    campusigazgató 
  Somogyi Imre Kollégium                                SZIE Budai Campus 


