
Nyári szállás az ÁKK és a NETK hallgatói részére 
 

Az ÁKK és a NETK hallgatók, a kötelező kiköltözési időszak után, ill. július-augusztus 

hónapokra nyári szállást igényelhetnek. Idén a nyári szállást a következők szerint biztosítjuk: 

 A kötelező kiköltözési időponttól (2016.06.25) kezdődően a szorgalmi időszak 

kezdetéig, helyezzük el a nyári szállást kapott hallgatókat. 

 

1. Az igénylés elbírálásánál előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik budapesti szakmai 

gyakorlatuk miatt vennék igénybe ezt a lehetőséget, melyet igazolniuk kell az aláírt befogadó 

nyilatkozat e-mailben történő megküldésével. A szakmai gyakorlatuk okán igénylő hallgatók 

számára a nyári szállás havi díja 16 500 Ft, vagy heti bruttó 4 125 Ft. az igényelt időszakra 

vetített kedvezőbb végösszeg kerül kiírásra. A heti díj esetén az igényelt napok 7-el való 

osztásával és az eredmény 4 125 Ft-tal való szorzásával kell számolni, azzal a kitétellel, hogy 

a 7-el való osztást követőn egész számra felfelé kell kerekíteni. Az igényeket a közzétett 

jelentkezési lap kitöltésével kérjük jelezni. A jelentkezési lapot (http://uni-

nke.hu/uploads/media_items/jelentkezesi-lap-16.original.xlsx) (elektronikusan kitöltve az eredeti 

formátumban), valamint a szakmai gyakorlat igazolását szolgáló befogadó nyilatkozat másolatát 

e-mailben kell megküldeni az orawetz.agnes@uni-nke.hu címre. Azon hallgatók, akik már 

leadták a befogadó nyilatkozatukat a kari Dékáni Hivatalba, azoknak nem szükséges elküldeni a 

másolatot. 

 

A szállás elfoglalásának feltétele a Nyári szállás igénybevételi nyilatkozat aláírása és a kiírás 

szerinti szállásdíj befizetése a Neptun rendszeren keresztül. A szállást lemondani csak a 

beköltözési időpont előtt 5 nappal lehet írásban, indoklással, még az esedékes díj befizetése előtt. 

 

Amennyiben szobabeosztási igényük van azt a jelentkezéssel együtt, másolatban küldjék meg a 

kb.akk.nke@gmail.com e-mail címre. 

 

2. Azon hallgatók számára, akik NEM szakmai gyakorlatuk teljesítése címén igényelnek nyári 

kollégiumi elhelyezést, csak a fennmaradó helyek terhére tudunk nyári szállást biztosítani. 

Részükre a nyári szállás havi térítési díja 30 000 Ft, napi díja 2500 Ft. A szállás igényeket 

kérjük, hogy kérelem formájában, valamint a közzétett jelentkezési lap kitöltésével jelezzék. 

A jelentkezési lapot (http://uni-nke.hu/uploads/media_items/jelentkezesi-lap-16.original.xlsx), 

valamint a kérelmet e-mailben kérjük megküldeni az orawetz.agnes@uni-nke.hu címre. 

 

A szállás elfoglalásának feltétele a Nyári szállás igénybevételi nyilatkozat aláírása és a kiírás 

szerinti szállásdíj befizetése a Neptun rendszeren keresztül. A szállást lemondani csak a 

beköltözési időpont előtt 5 nappal lehet írásban, indoklással, még az esedékes díj befizetése előtt. 

 

3. Benyújtási határidő: 2016. június 20. 23.59 óra 

 

4. A határidő után beérkező igényeket csak fennmaradó szabad férőhelyek esetén tudjuk teljesíteni. 

 

5. Egyéb tájékoztató információk: 

Nyári szállás igénybevételi nyilatkozat: http://uni-nke.hu/uploads/media_items/nyilatkozat-

3.original.pdf  Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el, és csak az jelentkezzen nyári szállásra, aki a 

nyilatkozatban foglaltakat be is tudja tartani.  

A nyilatkozatot nem kell nyomtatni és kitölteni, csak tájékoztató jelleggel küldtük meg. 
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