BEKÖLTÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KAPOSVÁRI CAMPUS KOLLÉGIUMAI
2022/2023

Az elhelyezés véglegessé válik, ha legkésőbb 2022. szeptember 4-ig az alábbi dokumentumokat magával hozza a
beköltözés napján. Felvétele érvénytelen, amennyiben ezeket a megadott határidőig nem teljesíti:
o
o
o

Bentlakási szerződés kitöltése a Neptun TR rendszeren keresztül (ennek az elérhetőségéről a megadott email
címre információt fog kapni)
1 db fél évnél nem régebbi, színes kép feltöltése a Neptun TR rendszerbe
1 db fél évnél nem régebbi, színes, fotópapírra nyomtatott igazolványkép. A hátoldalra kérem, írja fel nevét,
Neptun kódját.

Kollégiumi díjak fizetése
A kollégiumi díjak a Neptun TR – ben kerülnek kiírásra beköltözést követően. A szeptember és október havi díjak
befizetési határideje 2022.10.20.
A fizetési határidők az adott díjtétel mellet fognak szerepelni a „Pénzügyek” fül alatt. Az Általános Szerződési
Feltételekben minden információt megtalál a befizetésekkel kapcsolatban, mely a Kollégium weboldalán megtalálható.
A kollégiumi díj magába foglalja:
o
o
o

a kollégiumi alapdíjat
a hallgatói szolgáltatásfejlesztési hozzájárulást, mely 2000 Ft/fő/hó
önköltséges hallgatóknak + 11.650 Ft a kollégiumi alapdíjon felül

Az átutalás közlemény rovatának kötelező tartalma: NK-XXXXXX Hallgató neve (ahol „NK-” fix karakter után
XXXXXX a Hallgató Neptun kódja, a Hallgató Neptunban nyilvántartott neve).
A befizetésekkel kapcsolatos részletes információkat ezen az oldalon megtalálja: https://neptun.uni-mate.hu/hu/matebankszamlaszamok

A KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS DÁTUMAI
Felsőbb éves hallgatók számára a beköltözés időpontjai:
2022. szeptember 4. (vasárnap) 09:00-19:00
2022. szeptember 5. (hétfő) 08:00-16:00
Első éves hallgatók számára a beköltözés időpontjai:
2022. szeptember 2. (péntek) 08:00-13:00
2022. szeptember 4. (vasárnap) 09:00-19:00
A beiratkozás helyszíne:
•

•
•

A Csukás Zoltán Kollégiumba felvételt nyert hallgatóknak:
Csukás Zoltán Kollégium Tanulószoba, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Kaffka Margit Kollégiumba felvételt nyert hallgatóknak:
Kaffka Margit Kollégium Társalgó, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Az Új Kollégiumba felvételt nyert hallgatóknak:
Új Kollégium Kultúrterem, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

A gólyatáborban részt vevő, első évfolyamos hallgatók a 2022/23-as tanévre kijelölt szobáikat foglalhatják el
2022. augusztus 30-án, azonban a hivatalos kollégiumi beköltözésen való megjelenés kötelező a megadott
időpontok egyikén.
A Kaffka Margit Kollégiumba felvételt nyert, első évfolyamos hallgatók is bepakolhatnak a Kaffka Margit
Kollégiumba 2022. augusztus 30-án, amennyiben igényt tartanak rá, azonban a tábor idejére férőhelyük a
Csukás Zoltán Kollégiumban lesz biztosítva.

Nem költözhet be a kollégiumba az a személy, akinek kollégiumi díjtartozása
van!
A fényképes belépőkártyák októberben kerülnek kiosztásra. A kártyák kézhezvételével kapcsolatban
információt a beköltözést követően a kollégiumvezetőktől/hallgatói referensektől fog kapni a Neptun TR
rendszerben megadott elektronikus címre.
A megadottól eltérő időpontban történő beköltözés kizárólag a kollégiumvezető engedélyével lehetséges,
melyet a kolber.kitti@uni-mate.hu/ vagy kaposvar.kollegium@uni-mate.hu e-mail-címre kell bejelenteni.
A kollégiumba beköltözni a beköltözésre kijelölt nap előtt nem lehet, illetve csak hétköznapi beköltözés
lehetséges 08:00-15:30-ig a megadott beköltözési időponton kívül.

Tájékoztató a Kaposvári Campus Kollégiumainak hallgatói részére:
o A kollégiumi bentlakási szerződés aláírásával elfogadta a Kollégiumi Házirendet, a Tűzvédelmi
Házirendet és Szabályzatot, az Általános Szerződési Feltételeket, a Kollégiumi Szabályzatot,
Informatikai Szabályzatot, melyet megtalál az adott Kollégium weboldalán.
o A hallgatói jogviszonyban történő státuszváltozást minden esetben jelezni kell a Kollégiumvezető felé
(pl. passziválás, elbocsátás, abszolválás)!
o Aki a kaposvári háziorvosi ellátást igénybe kívánja venni kollégiumi bentlakása során, annak
ideiglenes lakcímmel kell rendelkeznie a kollégiumban. Ideiglenes lakcímbejelentő nyomtatványt a
kollégiumi gondnokságon lehet kérni.
o Felhívjuk figyelmüket, hogy saját tulajdonú elektromos eszközöket (mikrohullámú sütő,
szendvicssütő, grill-sütők, stb.) az elektromos hálózat veszélyes túlterheltsége és a tűzveszély miatt a
kollégiumba behozni csak külön engedéllyel lehetséges! A be nem jelentett elektromos eszközöket a
kollégiumi nevelőtanár külön figyelmeztetés nélkül elveheti.
o Számítógépes csatlakozási lehetőség a szobákban:

o
o
o
o
o

o Csukás Zoltán Kollégium: hálózati hozzáférés minden szobában, Wifi elérhetőség minden
szobában
o Kaffka Margit Kollégium: Wifi elérhetőség, korlátozott hálózati hozzáférés
o Új Kollégium: hálózati hozzáférés és Wifi elérhetőség minden szobában
A kollégiumban az internethasználat ingyenes, használatával elfogadják az egyetem informatikai
szabályzatát. A számítógépek, laptopok hálózatra csatlakoztatáshoz szükséges Ethernet (UTP) kábelt
korlátozott mennyiségben tudunk biztosítani, ezért akinek lehetősége van, hozzon magával!
Kérelemre ágyneműt és huzatot is biztosítunk mindenkinek.
Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyeken lehet!
Az épületekbe kerékpárt behozni tilos, a kerékpárok tárolása a Kollégiumok mellett kihelyezett
biciklitárolónál lehetséges.
A szobák átrendezése tilos!

A Kaposvári Campus Kollégiumi Osztály elérhetőségei:
Kollégiumvezető:
Kolber Kitti
Tel.: 06 82/505-833
E-mail: kolber.kitti@uni-mate.hu
Csukás Zoltán Kollégium
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel.: 06 82/505-832
Név
Gelencsér Tímea
Godina Melinda Eszter
ifj. Olsovszky Árpád

Beosztás
Gondnoksági ügyintéző
Kollégiumi nevelőtanár
Kollégiumi nevelőtanár

Elérhetőség
gelencser.timea2@uni-mate.hu
godina.melinda.eszter@uni-mate.hu
olsovszky.arpad@uni-mate.hu

Kaffka Margit Kollégium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Tel.: 06 82/502-517
Név
Horváthné Péterfalvi Gabriella
Mester Anna Zsófia
Szatmári Evelin

Beosztás
Gondnoksági ügyintéző
Kollégiumi nevelőtanár
Kollégiumi nevelőtanár

Elérhetőség
horvathne.peterfalvi.gabriella@uni-mate.hu
mester.anna.zsofia@uni-mate.hu
szatmari.evelin@uni-mate.hu

Új Kollégium
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel.: 06 82/505-832
Név
Városiné Horváth Viktória
Csősz Péter
Valenda Anita

Beosztás
Adminisztrátor
Kollégiumi nevelőtanár
Kollégiumi nevelőtanár

Elérhetőség
varosine.horvath.viktoria@uni-mate.hu
csosz.peter@uni-mate.hu
valenda.anita@uni-mate.hu

