
A II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium nyári szállásrendje 

 
1) A Szakkollégiumunk lakásaihoz a bejutást a beléptetőkártya biztosítja. Minden 

lakáshoz min. 1 db. kártyát adunk. A beléptetőkártya nyitja az utcai nagykapu 

gyalogos kapuját, a lépcsőházi ajtókat és a lakás ajtaját. (A beléptetőkártya 5000 Ft 

azaz ötezer forint kauciós értéket képvisel. A beléptetőkártya elvesztése vagy 

megrongálása esetén kell fizetni.) 

 

2) Igény szerint a Szakkollégium zárt udvari parkolója személygépkocsival használható. 

A behajtás rendje:  

Autóval a kapu elé állunk. A beléptetőkártyával gyalogosan bemegyünk a 

kapualjba és magunk után becsukjuk a kaput. A kapualjban található AUTÓ 

feliratú billenőkapcsolóval nyitjuk a kapu alsó szárnyait. Kérem, hogy ne álljunk az 

infrajelzők elé, mert ekkor a kapunyitás leáll. 

 A kihajtás rendje: 

Autóval a kapualjba állunk és megnyomjuk a falon lévő AUTÓ feliratú 

billenőkapcsolót. A kapu kinyílik és kihajtás után automatikusan be is záródik. 

FOKOZOTTAN FIGYELJÜNK A GYALOGOSOKRA KIHAJTÁSKOR! 

A kapu csak becsukott állapotában nyitható az autós behajtáshoz! Kérem ellenőrizze, hogy 

a kapu helyesen legyen becsukva! 

 

Amennyivel távirányítóval használjuk a kaput, a billenőkapcsolót nem kell használnunk. 

Sajnos távirányító nagyon kevés van, nem tudunk mindenkinek adni. A távirányitó kapunyitó 

15 000 Ft azaz tizenötezer forint kauciós értéket képvisel. A távirányító elvesztése vagy 

megrongálása esetén kell fizetni. 

 

3) A Szakkollégiumunk műemléki épület. Ezért különösen kérjük kedves vendégeinket a 

fokozott állagmegóvásra. Ha ablakot nyitunk, minden esetben használjuk a 

kitámasztó kampókat. Viharos időben az ablakukat csukjuk be. Ha elmegyünk 

napközben, az ablakokat zárjuk be! A szakkollégium utcai kapuját, lépcsőházi ajtóit 

mindig csukjuk be magunk után! 

4) Minden lakáshoz ingyenesen használható WIFI tartozik. 

A WIFI azonosító lakásonként eltérő. Pl. Szakkoli   

A jelszó a WIFI azonosító beírva + továbbírva a _pass szóval. Pl. Szakkoli_pass 

5)  Szakkollégium kerti bútorai szabadon használhatóak. Használat után kérjük a fal 

mellé visszatenni azokat. 

6) Kerékpárok tárolása csak az udvari kerékpártárolóban lehetséges. 

7) A szállás elhagyásakor a beléptetőkártyát/kártyákat és az esetleges kapunyitót kérjük 

a konyhaasztalon hagyni. Természetesen miután az autóval kiparkoltak a 

szakkollégiumból, a beléptetőkártyával vissza lehet jönni. Gyalogosan kifelé pedig minden 

kilinccsel nyílik. 

 

Köszönjük, hogy Szakkollégiumunkat választották szállásukhoz! Visszavárjuk! 
Címünk:  II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium  9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10-12. 

www.szakkollegium.martinus.hu;  szakkollegium@martinus.hu 

 

    https://www.facebook.com/IIJanosPalKatolikusSzakkollegium/  
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