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TÁJÉKOZTATÓ 

SZENT ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KOLLÉGIUMOK  
 
 
Kedves Hallgatónk! 
 
Örömmel köszöntjük Önt a Szent István Egyetem hallgatói között! 
 
Engedje meg, hogy az alábbi levélben tájékoztassuk a tanulmányai alatt igénybe vehető szociális alapú ösztöndíjak 
pályázásáról, kollégiumi szálláshelyekről és a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.  
Bővebb információ a Campusokhoz tartozó kollégiumok honlapján érhető el.  
 

Az Egyetemi Kollégiumokat az alábbi 
tagkollégiumok összessége képezi: 

címe honlap elérhetősége 

Gödöllői 
Campus 
(ideértve 
Szarvas 
telephelyet is) 

Gödöllői Kollégiumok 
A, B, C, D, E, F és G 
épületei 

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 
https://kollegium.szie.hu 

Cervus A kollégium 5540 Szarvas, Üdülő sétány 1. 

Budai Campus 
Somogyi Imre 
Kollégium 

1118 Budapest, Szüret u. 18. http://budaicampus.szie.hu/ 
hu/kollegiumok 

Szt. Gellért Kollégium 1114 Budapest, Fehérvári út 13. 

Károly Róbert 
Campus 

Károly Róbert 
Diákotthon A és B 
épületei 

3200 Gyöngyös, Bene út 69. 
https://gyongyos.szie.hu/hallg
atoknak/kollegiumi-elhelyezes 

Georgikon 
Campus 

Pethe Ferenc 
Kollégium 

8360 Keszthely, Festetics 
György út 5. https://felveteli.georgikon.hu/

kollegiumok 
Georgikon Diákszálló 

8360 Keszthely, Georgikon u. 
20. 

Kaposvári 
Campus 

Új Kollégium 
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 
40. 

https://www.ke.hu/felveteli/ 
kollegiumok 

Csukás Zoltán 
Kollégium 

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 
40. 

Kaffka Margit 
Kollégium 

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 6. 

 
1. A Kollégiumba történő felvételi jelentkezés menete a következő: 
 

1.1  A kollégiumi jelentkezés  
A NEPTUN rendszerben történik, melyhez az egyetemi felvételi értesítőben megküldött NEPTUN kóddal és 
jelszóval tud belépni 2020. augusztus 10-én. 
 

1.2  Kérvények leadása 
A Kollégiumi jelentkezéshez 2 kérvény leadására van szükség. Az első a Szociális helyzetfelmérő (szociális 
pontok), a második kérvény a kollégiumi jelentkezés. A kollégiumi jelentkezésnél a kapott szociális pontok és 
a tanulmányi pontok kerülnek beszámításra, melyeket automatikusan generál a rendszer a felvételi pontok 
alapján.   

http://budaicampus.szie.hu/
https://gyongyos.szie.hu/hallgatoknak/kollegiumi-elhelyezes
https://gyongyos.szie.hu/hallgatoknak/kollegiumi-elhelyezes
https://www.ke.hu/felveteli/
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1.2.1 A NEPTUN rendszerben az „Ügyintézés/Kérvények” menüpont alatt először válassza ki a 
„Szociális helyzetfelmérés” kérvényt. A kérvényhez csatolandó dokumentumokat a Hallgatói 
Juttatások és Térítések Szabályzat 4. függelékében találja.  
Bővebb információ ITT érhető el. 

FONTOS, hogy a leadást követően folyamatosan ellenőrizze a NEPTUN felületét, hiszen, ha 

valamilyen dokumentumot nem, vagy hibásan töltött fel, a kérvény státusza “Javításra 

visszaküldött” státuszra változik, ami azt jelenti, hogy ezeket csatolnia/javítania szükséges.  

1.2.2 Következő lépésként a NEPTUN rendszerben az „Ügyintézés/Kérvények” menüpont alatt a 
kollégiumi felvételi kérelmet szükséges kitöltenie. Bővebb információ ITT érhető el. 

A kérvényt csak akkor tudja leadni, ha a szociális helyzetfelmérő kérvénye elfogadásra került. A 
kérvényben a kollégiumi épületek rangsorát határozhatja meg, illetve a megjegyzés rovatban 
megadhatja, hogy kivel és melyik szobában szeretne lakni. Határon túli magyar, vagy kettős 
állampolgárság esetén a személyazonosító igazolványt kérjük feltölteni. 

 
1.3  Határidők:  

Szociális helyzetfelmérő kérvény leadása: 2020.08.10. 8:00 - 2020.08.14. 23:59 
 Javításra visszaküldött kérvények hiánypótlása: 2020.08.18. 23:59 
 Határozat kiállítása: 2020.08.19. 
 Fellebbezés: 2020.08.20-24. 23:59 
 Fellebbezési határozatok meghozatala: 2020.08.25. 
 
 Kollégiumi jelentkezés leadása: 2020.08.20. 8:00 - 2020.08.25. 23:59 
 Határozat kiállítása: 2020.08.26. – a felvételi határozatot a NEPTUN rendszerben szintén az 
,,Ügyintézés/Kérvények” menüpont alatt fogja megtalálni 
 Fellebbezés: 2020.08.30. 23:59 
 Fellebbezési határozatok meghozatala: 2020.09.01. 

 
Amennyiben a kollégiumi felvételi eljárás során kérvénye elutasításra kerül, a jelentkezéskor kapott 
összpontszámok szerint várólistára helyezzük. A várólisták campusonként a kollégiumok irodáiban elérhetőek 
lesznek.  
 
A kollégiumi felvétel a teljes tanévre szól (10 hónap).  
 

1.4  A Szociális helyzetfelmérő kérvény kitöltéséhez néhány fontos tudnivaló: 
 Életvitelszerűen egy háztartásban élők számáról szóló határozatot/hatósági bizonyítványt/igazolást a 

lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivataltól, helyi Járási Hivataltól (Kormányablak), helyi 

Önkormányzattól, vagy jegyzőtől igényelhet.  

 Az utazás távolságát ’’Google Maps” képernyő fotójával szükséges igazolni, ahol a távolság (km) 

egyértelműen látható.  

 Az utazás költségét MÁV/Volán/BKV weboldal képernyő fotójával célszerű igazolni. Itt nagyon fontos, 

hogy egy oda út diákjegy árával számoljon. Az utazás időtartamát is a ’’Google Maps” útvonaltervező 

képernyő fotójával kell igazolni. 

 A pályázó nettó havi jövedelme nem azonos az egy főre eső nettó havi jövedelemmel. Amennyiben a 

pályázó rendelkezik saját jövedelemmel, kérjük, ebben a mezőben tüntesse fel az összeget. Az egy főre 

eső nettó havi jövedelem megállapítását a NEPTUN automatikusan generálja a családtagjai keresetéből. 

 Ha valamely tényről teljes bizonyító erejű magánokiratot/nyilatkozatot kíván benyújtani:  

o „Büntetőjogi felelősségem tudatában NÉV (születési hely, idő) kijelentem, hogy...„Ezeket a 

nyilatkozatokat KÉT (NEM ROKON) tanúval szükséges hitelesíteni.  

http://oig.szie.hu/sites/default/files/Szocialis_helyzetfelmeres.pdf
http://oig.szie.hu/sites/default/files/Egyseges_kollegiumi_felveteli_pontrendszer.pdf
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FONTOS: Minden szociális alapon járó juttatás pályázásához (kollégium, rendszeres szociális ösztöndíj, 

alaptámogatás, szociális alapú önköltségcsökkentés) előfeltétel a Szociális helyzetfelmérő kérvény leadása! 

2. A Szociális Ösztöndíjak pályázásának menete a következő: 
 
A Rendszeres Szociális Ösztöndíj és az Alaptámogatás pályázati időszaka szeptemberre tehető, melyhez a Szociális 

helyzetfelmérésnél kapott szociális pontok kerülnek beszámításra.  A határidők a pályázati ügyrendben 

meghatározottak szerint, később kerülnek kiírásra.  

2.1 A Rendszeres Szociális Ösztöndíj és az Alaptámogatás igénylése: 

A pályázatot kizárólag aktív, nappali tagozatos, állami/állami (rész)ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók 
nyújthatják be! 
Az Alaptámogatást képzésének első félévében tudja megpályázni, képzési szintenként, kizárólag az első 
bejelentkezés alkalmával. Fontos, hogy egyszerre mindkét ösztöndíjat megigényelheti! 
Az „Ügyintézés/Kérvények” menüpontban találja a Rendszeres Szociális Ösztöndíj és az Alaptámogatás 
leadásához szükséges kérvényeket, amelyeket egyszerűen, két kattintással leadhat, hiszen a NEPTUN rendszer 
átemeli a Szociális helyzetfelmérő kérvény alapján megszerzett pontjait.  
Amennyiben a kollégiumi férőhely igénylése előtt leadta a Szociális helyzetfelmérő kérvényt, szeptemberben ezt 
nem kell újra megtennie. Ellenkező esetben szeptemberben lesz rá lehetősége.  
FONTOS: Elfogadott Szociális helyzetfelmérő kérvény nélkül ezek a juttatások nem pályázhatóak meg! 
 

2.2 Szociális alapú önköltségcsökkentés: 

A pályázatot kizárólag aktív, nappali tagozatos, önköltséges képzésben résztvevő hallgatók nyújthatják be. A 
Szociális helyzetfelmérő kérvény leadását és elfogadását követően, a NEPTUN rendszeren keresztül nyújthatja be 
a kérvényt.  
 
3. A Szociális helyzetfelmérővel kapcsolatosan felmerült kérdéseit az alábbi e-mail címeken teheti fel: 

Budai Campus: buda.szocialis@szie.hu 
Gödöllői Campus: godollo.szocialis@szie.hu 
Károly Róbert Campus: gyongyos.szocialis@szie.hu 
Kaposvári Campus: kaposvar.szocialis@szie.hu 
Georgikon Campus: keszthely.szocialis@szie.hu 
 
4. A kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatban a következő elérhetőségeken érdeklődhetnek: 
 

Gödöllői Campus 
(ideértve Szarvas 
telephelyet is) 

Kovács Mária kovacs.maria@fh.szie.hu 
28/522-000/2070-es, 1071-es 
mellék 

Budai Campus 
Kovács Mária 
Fedor Ildikó 

kovacs.maria@fh.szie.hu 
fedor.ildiko@fh.szie.hu 

 28/522-000/2070-es mellék 
1/305-7680 

Károly Róbert 
Campus 

Lakatos Márk 
lakatos.mark@uni-
eszterhazy.hu  

70/722-2222 

Georgikon Campus 
Horváth Judit dhj@georgikon.hu 83/545-115 

Makó Balázs pethe@georgikon.hu 83/545-014 

Kaposvári Campus 
Csukás Zoltán és Új 
Kollégium 

Csősz Péter csosz.peter@ke.hu 
82/505-832 
82/505-833 
82/505-800/1200 mellék 

Godina Melinda 
Eszter 

godina.melinda@ke.hu 

Valenda Anita valenda.anita@ke.hu 

Kaposvári Campus Dorogi Panna dorogi.panna@ke.hu 82/505-832 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=buda.szocialis%40szie.hu&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=godollo.szocialis%40szie.hu&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=gyongyos.szocialis%40szie.hu&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=kaposvar.szocialis%40szie.hu&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=keszthely.szocialis%40szie.hu&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=lakatos.mark%40uni-eszterhazy.hu&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=lakatos.mark%40uni-eszterhazy.hu&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
mailto:dhj@georgikon.hu
mailto:pethe@georgikon.hu
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Kaffka Margit 
Kollégium 

Szatmári Evelin szatmari.evelin@ke.hu 82/505-833 
82/505-800/1200 mellék 

 
 
A beköltözéssel kapcsolatos tudnivalókat a Kollégium honlapján található gólyáknak szóló Beköltözési 
Tájékoztatóban találja meg. 
 
Reméljük, hamarosan a Szent István Egyetem Egyetemi Kollégiumok lakói között köszönthetjük! Szeretettel 
várjuk! 
 
Gödöllő, 2020. július 23. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 

Bodzánné dr. Ágota Gabriella Kolber Kitti Lakatos Márk dr. Wágner László 
kollégiumvezető 
Gödöllői és Budai Campus 

kollégiumvezető 
Kaposvári Campus 

kollégiumvezető 
Károly Róbert Campus 

kollégiumvezető 
Georgikon Campus 

 


