Neumann János Egyetem
Kollégiuma
6001 Kecskemét, Pf.: 700

Tel.: (76) 501-300 Mobil: (20) 314-6882

E-mail: koll@uni-neumann.hu

Kedves Kollégista!
Mint kollégista hallgatónkat az alábbiakban tájékoztatjuk a beköltözés időpontjáról, feltételeiről. Kérjük, hogy a tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartásával segítse munkánkat és
ezzel a saját, és valamennyi kollégista társa beköltözését, zavartalan tanévkezdését is!
A Neumann János Egyetem Kollégiumába beiratkozni és ezt követően beköltözni
2020. szeptember 6-án (vasárnap) 10.00-16.30 óra között lehet.
A torlódások elkerülése érdekében a kollégiumba beköltöző hallgatóknak időpontra kell
jelentkezni.
Az időpontok itt foglalhatóak: https://start.uni-neumann.hu/kollegiumbejelentkezes
Mindenkit csak az általa választott időpontban tudunk fogadni.
A kollégiumi beiratkozás és beköltözés egyik feltétele, hogy a NEPTUN rendszerben található Hallgató nyilatkozatot ki kell tölteni, és a beköltözés előtt 2 nappal, azaz legkésőbb 2020.
szeptember 4. napján 14.00-ig aláírva vissza kell küldeni a covid.kollegium@unineumann.hu e-mail címre.
A magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező hallgatók hamarabb költözhetnek be, ők
a koll@uni-neumann.hu e-mail címre írjanak a tájékoztatás, egyeztetés miatt.
A beiratkozás helye: Neumann János Egyetem Homokbányai Kollégium (Kecskemét,
Homokszem u. 3-5).
A kollégiumba történő belépéskor a testhőmérséklet megmérését köteles tűrni. A kollégiumba
való belépést 37,5 °C-os testhőmérséklet felett a kollégium vezetősége korlátozhatja/megtagadhatja.
A fertőzésveszély minimalizálása érdekében az épületbe csak a beköltöző hallgatók léphetnek be, a hozzátartozók kizárólag a kollégium előtt tartózkodhatnak. Az épületben maszk
viselése kötelező, sorban állásnál kérjük az 1,5 méteres távolság tartását egymástól.
Beköltözéskor az alábbiakat kell magával hoznia és leadnia:
1. a letölthető Bentlakási szerződés aláírt 2 db példányát,
2. a szeptember havi kollégiumi díj befizetését igazoló bizonylatot,
3. a határon túli magyar és/vagy külföldi állampolgárságú hallgatók Magyarországra történő
belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat SARS-CoV-2 teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okiratot, amely
igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem
volt kimutatható.

4. a „Parkolási igénybejelentés”(száma: SZ-4) és a „Nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványainkat, amelyeket az egyetem honlapján, a kollégium oldaláról tölthet le.
A jelenleg érvényes szabályok szerint a kollégiumi elhelyezésért az államilag finanszírozott
formában tanulók a IV. kategóriába sorolt Homokbányai Kollégiumban 16 000 Ft/hónap. Az
önköltséges és költségtérítéses formában tanulók 25 000 Ft/hónap díjat fizetnek. NEPTUN
rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel esedékes. A szeptember havi kollégiumi díjat a beköltözés előtt be kell fizetnie. Felhívjuk a figyelmét, hogy a díjfizetési kötelezettség teljesítése a beköltözés feltétele! Díjfizetésre a helyszínen NINCS lehetőség!
Speciális intézkedések, javaslatok:
Kérünk minden kollégistát, hogy a beköltözés során szorítkozzon arra, hogy csak a legszükségesebb személyes dolgait hozza magával, mert ha a kormányzat ismételten a kollégiumok
azonnali bezárása mellett dönt, akkor 24 órán belül minden személyes vagyontárggyal együtt
el kell hagyni a kollégiumot.
Fontos!
Lakóhelyét, szobáját a kollégium jelöli ki. Az előző évek tapasztalataira hivatkozva itt is felhívjuk figyelmét, hogy ennek önkényes megváltoztatása a kollégiumból való azonnali kizárást vonja maga után.
Kérjük, hogy a Neumann János Egyetem honlapját, ahol a vonatkozó egyetemi és kollégiumi
szabályzatokat megtalálhatóak, azt részletesen is tanulmányozzák.
https://www.uni-neumann.hu/kulfoldrol-erkezo-hallgatoink-tanulmanyainak-megkezdesevelkapcsolatos-informaciok
https://www.uni-neumann.hu/kollegiumi-dokumentumok
Amennyiben a megjelölt időpontokban nem tud a beiratkozáson megjelenni, kérjük, ezt írásban (e-mail: koll@uni-neumann.hu) előre jelezze. A később érkezők beiratkozása a továbbiakban munkanapokon 9-12 és 13-15 óra között lehetséges.
A nyári szünet hátralévő napjaira jó pihenést, egyetemi tanulmányai megkezdéséhez vagy
folytatásához ezúton is sok sikert kívánunk!

Kecskemét, 2020. augusztus 28.
Roza Károly s. k.
Kollégium és Tudósház vezető

