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Általános tudnivalók 
Jelen dokumentum csak egy segítségnyújtás a KTK költözések zavartalan lezajlásához. Bővebb 
információt a GHK honlapon a Kollégium fül alatt, illetve a kollégiumi GYIK-ben találhatsz. 
Amennyiben maradt még kérdésed a költözéssel kapcsolatban, a kollegium@ghk.bme.hu címen tudsz 
érdeklődni.  

Szobafoglalás 
A szobafoglalási rendszer a kolireg oldalon működik, ahova ktkaccounttal lehet belépni. Amennyiben még 
nincs ktkaccountod, a ktkaccount oldalon tudsz regisztrálni. 
Szobát foglalni a Kollégiumi Felvételi szabályzatban meghirdetett időszakban lehetséges, és a szobákba 
gyorsasági alapon lehet bekerülni. 
Amire fontos, hogy odafigyelj: 

 Keress magadnak előre szobatársat, mert egyedül nem tudsz szobát foglalni! 

 Szobafoglalásnál meg kell adnod a szobatársad Neptun kódját, ezt akkor tudod, ha ő nincs másik 
szobához rendelve. Ha ezt megtetted, akkor a szobatársadnak a rendszerbe belépve csak el kell 
fogadnia a foglalást. 

 Ahhoz, hogy másik szobába költözz, ki kell jelentkezned az előző szobádból. 

 Ha a kollégiumi férőhely pályázat során előjogot kérsz a szobádra, akkor azt a szobafoglalási 
időszakban bármikor elfogadhatod. 

 Ha nincs szobatársad és te már bent vagy a szobában, akkor bárki jelentkezhet melléd, de neked 
kell elfogadnod a jelentkezését. Amennyiben a szobafoglalási időszak végéig ez nem történik meg, 
akkor véletlenszerűen kapsz egy veled azonos nemű szobatársat. 

 Ha a szobádra a pályázat leadásakor előjogot kérsz, de a szobafoglalásnál nem lépsz be és nem 
fogadod el a felkínált szobát, akkor automatikusan elfogadjuk a szobafoglalásod. 

Szobaátvétel/átadás 

Szobaátvétel 
 
Mielőtt beköltöznél, ellenőrizd, hogy be tudsz-e lépni a www.ktk-eallapot.unifm.hu oldalra, ezzel elkerülve 
a költözésnél fellépő fennakadásokat. 
Amennyiben első beköltöző vagy a szobába, akkor a következőket kell tenned: 

 Írd alá a nyilatkozatot 2 példányban a recepción, vedd át a szobakulcsod a belépőkártyád és ha 
kérsz, akkor az ágyneműd! 

 Keress egy karbantartót, aki felkísér a leendő szobádba! 

 Ha felértetek a TE kulcsoddal nyisd ki az ajtót! 

 Ellenőrizd a szoba állapotát! 

 Amelyik hibák nincsenek regisztrálva, azokat a karbantartó segítségével jegyezzétek fel az e-állapot 
rendszerbe! 

 Lépj be az e-állapot rendszerbe és fogadd el a beköltözést, ha egyetértesz a felsorolt hibákkal! 
Amennyiben második beköltöző vagy a szobába, akkor a következőket kell tenned: 

 Írd alá a nyilatkozatot, vedd át a szobakulcsod, a belépőkártyád és ha kérsz, akkor az ágyneműd! 

 A portánál jelentkezz be az e-állapot rendszerbe és fogadd el a beköltözésed! 

http://ghk.bme.hu/index.php/kollegium
http://ghk.bme.hu/index.php/gyik-koli
mailto:kollegium@ghk.bme.hu
https://kolireg.ktk.bme.hu/
https://ktkaccount.ktk.bme.hu/
http://www.ktk-eallapot.unifm.hu/
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Leggyakrabban előforduló hibák, amikre figyelned kell az átvétel során: 
 Bejárati ajtó: 

o A szobaszám vagy a menekülési útvonalak le vannak takarva 
o Egyéb matricák, ragasztások vannak rajta  

 Padló állapota: 
o Karcolások 
o Elszíneződések 

 Fal állapota: 
o Vakolat állapota 
o Elszíneződések 
o Ágyak mögötti falvédők karcosak 

 Tartozékok: 
o Felmosó vödör facsarókosárral megtalálható-e, felmosó törött 
o Seprű, lapát hibás, törött 
o Műanyag kuka törött vagy nem nyílik 

 Konyha pult: 
o Asztallapon lévő hibák 
o Szellőzőrács hiányos 
o Hűtő melletti és az asztallap feletti polcok karcosak, illetve a párától megdagadtak 

 Hűtő: 
o Külső, belső zománc hibás 
o Tojástartó repedt vagy hiányzik 
o Jégkockatartó repedt vagy hiányzik 
o Zöldségtartó repedt vagy hiányzik 
o Fagyasztó és vízgyűjtőtálcája hibás 
o Vízgyűjtőtálca megvezető sínei hibásak 

 Mosdó 
o Tükör repedt 
o Mosdókagyló repedt vagy eldugult 
o Piperepolc lóg 

 Beépített szekrény 
o Polcok karcosak vagy mozognak 
o Ajtó zsanérja mozog vagy hiányzik belőle csavar 

 
 Ágyak 

o Ágybetéttartó sínek hibásak, rugó hiányzik 
o Külső borítás és szivacs szakadt 
o Ágynemű tartó alja karcos 
o Szivacs alján a keresztgerendák és furnérlemezek töröttek 
o Alsó szövetborítás szakadt 
o Ágy feletti lámpák nem működnek vagy nincs bennük villanykörte 
o Ágynemű (1 db párna, 1db takaró/ágy) hiányos vagy szakadt 
o Párna cipzáros huzata sárga vagy hiányzik 

 Szennyestartó 
o Külső hibák 
o Fiókok belseje karcos 
o Kulcsok (2db/fiók) hiánya 
o Alsó polc karcos vagy billeg 
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 Íróasztal 
o Asztal felülete hibás 
o Fiókok belseje, illetve alja karcos 
o Asztali lámpák nem működnek vagy nincs bennük villanykörte 
o Székek váza sérült, ülőkék, háttámlák nem csatlakoznak stabilan 
o Fali csatlakozók lógnak, nem működnek 

 Ablak 
o Párkány karcos 
o Ablak nehezen vagy nem nyílik mindkét irányba 
o Hővédő fólia hiányos 
o Függönytartó karnis nem áll stabilan 
o Függönyök szakadtak 
o Függönycsipeszek (10db/függöny) hiányosak 

Szobaátadás 
Ha első kiköltőző vagy a szobából, akkor menj le a portára, add le a kulcsod, belépőkártyád és ágyneműd, 
valamint az e-állapot rendszerben fogadd el a kiköltözésed! 
Ha utolsó kiköltöző vagy a szobából, akkor a szobádat az eredeti állapotában kell, hogy átadd: 

 A bútorokat rendezd vissza az eredeti helyükre! 

 Takarítsd ki a szobádat, különös tekintettel az alábbiakra: 
o Hűtő leolvasztása 
o Fiókok és ágyneműtartók kitakarítása 
o Ágynemű mosása (ha indokolt) 
o Mosdókagyló és tükör lemosása 
o Ágyak mögött és alatt a szemét és kosz felseprése 
o Polcok és szekrények portalanítása 
o Padló felmosása 

 A lakószoba teljes takarítása a kiköltözést megelőző munkanap 16:00 óráig megrendelhető és 
fizetendő.  

Amennyiben a szobát átvevő személyzet nem tartja megfelelőnek a szoba állapotát, akkor 
kényszertakarítást rendelhet el, melynek díja a Neptun-ban fog megjelenni. Az előre kért és a 
kényszertakarítás költségeiről az aktuális költözési irányelvekben tájékozódhatsz, amit a GHK honlapon a 
Kollégium fül alatt találsz. 
 

  

http://ghk.bme.hu/index.php/kollegium
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KTK-ba beköltözés 
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KTK-ból kiköltözés 
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KTK-n belüli átköltözés

 


