MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM
SZENT ISTVÁN CAMPUS

A Gödöllői Kollégiumok a 2021. február 1-jén
megalakult Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) Szent István Campusán helyezkedik el.
A Gödöllői Kollégiumok egy összekapcsolt épületkomplexum, ami többszintes egységekből áll.
A különböző szinteken eltérő kialakítású és férőhelyű szobák vannak, annak érdekében, hogy a
felmerülő igényeket a lehető legjobban ki tudjuk
szolgálni. Többféle komfortfokozattal rendelkező
lakóegységgel várjuk leendő bentlakóinkat.
Minden épületben vannak közösségi terek, ahol
lehetőség van beszélgetni, tanulni, kikapcsolódni. A kollégiumi konferenciatermekben rendszeresen megrendezésre kerülnek olyan programok, amelyeket a hallgatói körök szerveznek.
Ide tartoznak az aktívan működő szakkollégiumok is, amelyek várják az új belépőket. Gyakran
az Egyetemtől független szervezetek is tartanak
itt foglalkozásokat, előadásokat, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak.
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G Ö D Ö LLŐ I KO LLÉG I U M O K
Jelenleg 7 kollégiumi épületből álló egység
hivatott a diákok szálláslehetőségét megoldani.

A Gödöllői Kollégiumokban 1700 fő elhelyezé-

A-B ÉPÜLET
» zuhanyzóval és wc-vel ellátott, felújított 2
és 3 ágyas szobák közös konyhával

gálják a hallgatók kényelmét. Több kollégiumi

sére nyújt lehetőséget. Az épületekben konyha, társalgó, mosókonyha, tanulószobák szolépületben működik büfé, a főépületben me-

leg büfé is, emellett egyetemi menza biztosít

C ÉPÜLET
» 2 és 3 ágyas szobák, a wc, a fürdő és a
konyha a folyosón találhatóak
D ÉPÜLET
» 2x1 és 2x2 ágyas szobák zuhanyzóval, wcvel és konyhával

további étkezési lehetőséget. Az autóval érkezőket a kollégiumi épületek mellett ingyenes
parkoló várja.
B Kollégium szoba

E ÉPÜLET
» 2 ágyas szobák zuhanyzóval, wc-vel és
konyhával, valamint 8x1 ágyas apartmanok fürdőszobával és wc-vel

BIZTOS HELY,
BIZTOS TUDÁS,
BIZTOS JÖVŐ!

F ÉPÜLET
» 2 és 4 ágyas szobák zuhanyzóval, wc-vel
és konyhával
G ÉPÜLET
» 2 ágyas szobák zuhanyzóval (a wc és a
konyha a folyosón található), valamint 3
ágyas szobák zuhanyzóval, konyhával (a
wc a folyosón)

B Kollégium közös konyha

B Kollégium Gorke terem
fotók: Balázs Gusztáv

