Kaposvári Campus Kollégiumi Osztály

BEKÖLTÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2021/2022. tanév
A beköltözéssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk:
Felsőbb éves hallgatók számára a beköltözés időpontjai:
2021. szeptember 5. (vasárnap)
09:00-19:00
2021. szeptember 6. (hétfő)
08:00-16:00
Első éves hallgatók számára a beköltözés időpontjai:
2021. szeptember 3. (péntek)
08:00-13:00
2021. szeptember 5. (vasárnap)
09:00-19:00
A gólyatáborban részt vevő, első évfolyamos hallgatók a 2021/2022. tanévre kijelölt szobáikat
foglalhatják el 2021. augusztus 31-én, 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 2021. augusztus 31-én, amennyiben igényt tartanak rá, azonban a tábor idejére
férőhelyük a Csukás Zoltán Kollégiumban lesz biztosítva.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a csoportosulás elkerülése érdekében, beköltözéskor a teremben
ügyintézőnként egyszerre csak egy fő iratkozhat be. A leírtakra való tekintettel megkérünk
mindenkit, hogy a beköltözést ne az utolsó órákra időzítsék!
Kérjük, hogy a beköltözési időpontok pontos betartásával könnyítsék meg a saját és a kollégiumi
igazgatóság dolgozóinak munkáját!
A megadottól eltérő időpontban történő beköltözés kizárólag a kollégiumvezető engedélyével
lehetséges, melyet a kolber.kitti@uni-mate.hu e-mail címre kell bejelenteni!

A kollégiumi beköltözésre kérjük, hozzák magukkal a következőket:
 Az aláírt Bentlakási Szerződést 2 példányban (a függelékeket – ÁSZF, Házirend, Tűzvédelmi
és Munkavédelmi Szabályzat - nem kell magukkal hozni),
 Ha Ön még nem volt kollégista, egyetemi tanulmányi ideje alatt 2 db, ha már volt kollégista,
akkor 1 db igazolványképet,
 A beköltözésnek nem feltétele a védettséget igazoló okmányok bemutatása, de
amennyiben rendelkezik vele, beköltözéskor hozza magával!
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.
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Új Kollégiumba felvételt nyert hallgatóknak:
Új Kollégium Kultúrterem, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Fontos tudnivalók:
 NEM LESZ LEHETŐSÉGE SEM A KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁRTÓL, SEM A RECEPCIÓTÓL
ÁTVENNI A KULCSOT ANNAK, AKI KÉSŐBB ÉRKEZIK ÉS NEM JELEZTE EZT ELŐZETESEN!
 Beköltözéskor az épületbe csak a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató léphet be,
hozzátartozó nem!
 Kérelemre ágyneműt és huzatot is biztosítunk mindenkinek.
 Számítógépes csatlakozási lehetőség a szobákban:
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
o 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
 Aki a kaposvári háziorvosi ellátást igénybe kívánja venni kollégiumi bentlakása során, annak
ideiglenes lakcímmel kell rendelkeznie a kollégiumban.
 A MATE Kaposvári Campus Kollégiumok
https://kaposvar.uni-mate.hu/hu/hallgatoi-elet/campus-kollegiumok/dokumentumok
weboldalról lehet letölteni a kollégiumi Bentlakási Szerződést, Általános Szerződési
Feltételeket, a Házirendet és a Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzatot, melyeket kérünk
figyelmesen áttanulmányozni. A Bentlakási Szerződésben nyilatkoznak és aláírásukkal
igazolják, hogy ezeket ismerik, megértették és elfogadták.
 A külhoni magyar, a külföldről hazaérkező magyar illetve kettős állampolgárságú hallgatóink
kérjük, hogy előzetesen jelezzék a beutazásuk pontos időpontját a kollégiumi nevelőtanáruk
felé.
 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.
 A szobák átrendezése tilos!
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A kollégiumi díj befizetése:
A kollégiumi díjat a NEPTUN gyűjtőszámlára kell utalni.
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Hallgatói gyűjtőszámla száma (HUF):
11784009-22234797-00000000
Az utalás megjegyzés rovatába írja be a következőt: NK-ABCDEF, Név
Ahol az "NK-" karaktersor az azonosítást szolgálja,
Az ABCDEF betűk helyére pedig a saját NEPTUN azonosítóját írja.
A név a NEPTUN azonosítóhoz tartozó vezetéknév és keresztnév.
A díjak a NEPTUN rendszerben kerülnek kiírásra, amit az Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott időpontig kell teljesíteni. A szeptember és az október havi kollégiumi díjakat október
20-ig kell befizetni.
A kollégiumi díj befizetése mellet további fizetendő tétel a Hallgatói szolgáltatás-fejlesztési
hozzájárulás, melynek összege 2000,- Ft/hó/fő, amely szintén a NEPTUN rendszerben kerül kiírásra.
Ezt a támogatást a Kollégiumi Tanáccsal egyeztetve kulturális és fejlesztési célokra használjuk fel.
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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
Beosztás
Gelencsér Tímea
Gondnoksági ügyintéző
Godina Melinda Eszter
Kollégiumi nevelőtanár
ifj. Olsovszky Árpád
Kollégiumi nevelőtanár
Kaffka Margit Kollégium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Tel.: 06 82/502-517
Név
Beosztás
Horváthné Péterfalvi Gabriella Gondnoksági ügyintéző
Mester Anna Zsófia
Szatmári Evelin

Kollégiumi nevelőtanár
Kollégiumi nevelőtanár

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

Elérhetőség
horvathe.peterfalvi.gabriella@unimate.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
Beosztás
Városiné Horváth Viktória
Adminisztrátor
Csősz Péter
Valenda Anita

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

Kaposvár, 2021. augusztus 17.

Kolber Kitti
MATE Kaposvári Campus
kollégiumvezető

