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Kollégiumi pályázati felhívás a 2016/2017. tanévre alapképzési szakra (BA, BSc) és 

mesterképzési szakra (MA, MSc) újonnan felvett hallgatók részére 

Tisztelt Hallgatók! 

A 2016/2017. tanévre vonatkozó kollégiumi pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 

rendszer Ügyintézés menüpontjának Kollégiumi jelentkezés fülén keresztül kell benyújtani. 

Az alábbiakban a kollégiumi pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és határidők 

olvashatók. 

1. Általános rendelkezések 

1.1.Kollégiumi elhelyezésre pályázhatnak 

a) Az egyetem karaira felvételt nyert alapképzésben (BA, Bsc), mesterképzésben (MA, Msc), 

felsőoktatási szakképzésben, nappali munkarendeben tanulmányokat folytató magyar és 

határon túli magyar, illetve államközi szerződéssel tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók 

b) A Szent István Egyetem Budai Campus kollégiumi felvételi eljárása során az állami 

ösztöndíjas finanszírozási státuszú hallgatóit részesíti előnyben 

c) A felvételi eljárás során előnyben részesülnek azok a pályázók, akiknek az állandó lakhelye 

Budapest közigazgatási határán kívül található 

d) Akik önként vállalják a kollégiumok rendjére vonatkozó előírások betartását. 

e) A pályázat során a pályázó egy félévre (5 hónap) vagy két félévre (10 hónap) kérhet 

kollégiumi elhelyezést. 

1.2. Karonkénti kollégiumi beosztások elsőéves hallgatók számára 

Élelmiszertudományi Kar hallgatói 

Kertészettudományi Kar hallgatói 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar 

hallgatói 

A Somogyi Imre Kollégiumba illetve a 

Szent Gellért Kollégiumba nyerhetnek 

felvételt 
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1.3.A kollégiumi felvételi pályázattal kapcsolatos határidők elsőéves hallgatóknak 

Pályázati időszak Kezdete: 2016. augusztus 3. 16:00 

Vége: 2016. augusztus 9. 23:59 

Hiánypótlási időszak Kezdete: A hiánypótlási felhívás közlésétől 

folyamatosan 

Vége: 2016. augusztus 13. 23:59 

Elsőkörös eredményhirdetés 2016. augusztus 17. 20:00 

Fellebbezési időszak (csak a kollégiumi 

eredményre vonatkozóan) 

Kezdete: 2016. augusztus 17. 20:00 

Vége: 2016. augusztus 21. 23:59 

Fellebbezés eredményhirdetése 2016. augusztus 25. 20:00 

1.4.További fontos tudnivalók 

A Kollégiumi felvételi pályázat a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés 

menüpontjának Kollégiumi jelentkezés fülén érhető el, és nyújtható be (neptun.szie.hu). 

A belépéshez szükséges a NEPTUN kód és jelszó, amelyet a felvételt követően kapnak meg. A 

felvételi pályázat mellé csatolandó igazolások kizárólag szkennelt változatban és PDF vagy JPG 

fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 KB-ot! 

Az eredmény a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerbe történő belépéskor lesz 

látható az Ügyintézés menüpont Kollégiumi jelentkezés fülnél. 

Az eredményhirdetést követően fellebbezésre szintén a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 

rendszer Ügyintézés menüpontja alatt van lehetőség egy újabb kérvény benyújtásával. Fellebbezés 

során csak az elért eredmény felülvizsgálatát lehet kérvényezni, újabb kollégiumot megjelölni, 

illetve a megjelölt kollégiumok preferencia-sorrendjén változtatni nem lehet. 

A doktorandusz és a határon túli, magyar nemzetiségű vagy kettős állampolgársággal 

rendelkező hallgatóknak csak az állandó lakóhelyüket igazoló igazolást, illetve egy szabvány 

magyar igazolványképet kell feltölteniük az elektronikus pályázati rendszerbe, illetve a pályázati 

adatlapot kitölteni a megfelelő adatokkal. 

Az esetlegesen felmerülő kérdéseket a djb.buda@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben 

tudjuk megválaszolni. 

Kérjük Önöket, hogy fokozott körültekintéssel és figyelemmel kövessék a felvételi eljárás 

folyamatát és a hivatalos tájékoztatási csatornákat! A működéssel kapcsolatban felmerülő 

problémákat, észrevételeket a fenti e-mail címen keresztül jelezzék, hogy arra minél hamarabb 

megoldást találhassunk! 

  

mailto:djb.buda@gmail.com
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2. A kollégiumi férőhely odaítélésének szempontjai az elsőéves felvételi eljárásban 

A kollégiumi férőhely odaítélésének szempontjai az elsőéves felvételi eljárásban résztvevő hallgatók 

esetében a szociális rászorultság, a tanulmányi eredmények (felvételi pontszám alapján), az állandó 

lakhely Budapesttől való távolsága. 

2.1.Szociális pontok az elsőéves felvételi eljárásban 

A Felvételi Bizottság a szociális rászorultságot a kérvényezővel egy háztartásban élő eltartók és 

eltartottak státusza és keresete alapján állapítja meg. Egy háztartásnak minősül azoknak a 

személyeknek az összessége, akik egy jövedelmi, ill. egy fogyasztói közösséget alkotnak, és az 

életviteli költségeiket folyamatosan részben vagy egészben közösen viselik. Egy háztartásban élőnek 

minősül minden, a jelentkező állandó lakcíméről szóló önkormányzati igazoláson szereplő személy, 

kivéve ha az igazoláson szereplő személyek közül valaki(k)  

a) az adott lakcímtől eltérő lakcímen külön háztartásban élnek, mely a jelentkezés időpontjától 

számított 3 hónapon belül is igazolhatóan fennáll;  

b) az adott lakcímen belül külön háztartásban élnek, mely a jelentkezés időpontjától számított 3 

hónapon belül is igazolhatóan fennáll.  

2.1.1. Az Egyetem és a hallgató lakhelye közötti távolság alapján a hallgató az alábbi pontokat 

kaphatja 

Képzési helytől távolság közúton Pont 

0 km 50 km 2 

51 km 100 km 3 

101 km 150 km 4 

151 km 200 km 5 

201 km 300 km 6 

301 km felett 7 
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2.1.2. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján a hallgató az alábbi pontokat kaphatja 

Alsó határ (Ft) Felső határ (Ft) Pont 

0 30000 40 

30001 30750 39 

30751 31500 38 

31501 32250 37 

32251 33000 36 

33001 33750 35 

33751 34500 34 

34501 35250 33 

35251 36000 32 

36001 36750 31 

36751 37500 30 

37501 38250 29 

38251 39000 28 

39001 39750 27 

39751 40500 26 

40501 41250 25 

41251 42000 24 

42001 42750 23 

42751 43500 22 

43501 44250 21 

44251 45000 20 

45001 45750 19 

45751 46500 18 

46501 47250 17 

47251 48000 16 

48001 48750 15 

48751 49500 14 

49501 50250 13 

50251 51000 12 

51001 51750 11 

51751 52500 10 

52501 53250 9 

53251 54000 8 

54001 54750 7 

54751 55500 6 

55501 56250 5 

56251 57000 4 

57001 57750 3 

57751 58500 2 

58501 59250 1 

59251 60000 0 
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a) A hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmei alapján számított egy főre jutó havi nettó 

jövedelem megállapításakor, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 3 

hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig a juttatás egy tizenkettedét kell figyelembe venni. 

b) Az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapításakor nem kell figyelembe venni a 

következőket: családi pótlék, gyermekvédelmi támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj, 

oktatási intézményektől kapott ösztöndíjak. 

c) Önellátó hallgató esetén csupán a tanulmányi, illetve szociális ösztöndíjak összegét nem kell 

figyelembe venni az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapításakor. Önellátó az a 

hallgató, akinek megélhetését az eltartói semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési 

költségek) nem tudják, vagy nem kívánják vállalni. 

2.1.3. A hallgató a saját helyzete alapján az alábbi pontokat kaphatja 

a) Árva hallgató esetén 30 pont; 

b) Súlyos fogyatékkal élő hallgató esetén 30 pont; 

c) Saját gyermek esetén 30 pont gyermekenként; 

d) Önellátó hallgató esetén 30 pont. 

2.1.4. A hallgató a vele egy háztartásban élő személyek helyzete alapján az alábbi pontokat 

kaphatja 

a) Az egyik szülő halála esetén 20 pont; 

b) Rokkant személy esetén a rokkantság miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások 

alapján 010 közötti pontszám (a pontszám pontos értékéről a kiadások függvényében a bíráló 

bizottság dönt); 

c) Elvált, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő/eltartó esetén 20 pont; 

d) Köz vagy felsőoktatásban nappali tagozaton illetve közoktatásban még nem részt vevő 

testvérek után testvérenként 10 pont, 

e) Súlyos fogyatékkal élő személy után személyenként 10 pont; 

f) A hallgatóval egy háztartásban élő személy krónikus betegsége után 010 közötti pontszám, 

a betegség miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások alapján; (a pontszám pontos 

értékéről a kiadások függvényében a bíráló bizottság dönt). 

A 2.1.4./ b és f pontok esetében szükséges az adott gyógyszerköltségeket leigazolni nyugtával, 

számlával. 

A 2.1.3. /b és a 2.1.4. /b, e, f pontok esetében adható pontszám alapján maximum 40 pont szerezhető. A 

hallgató szociális rászorultságát tükröző pontszámot a 2.1.1-2.1.4. bekezdések alapján megállapított 

pontszámok összessége adja. 
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2.2.Tanulmányi pontok az elsőéves felvételi eljárásban 

2.2.1. Az elsőéves BA/Bsc, valamint felsőoktatási szakképzésben résztvevő kérvényező, 

amennyiben igazolja, a következő pontban részesülhet az elért kari felvételi pontszáma 

alapján. 

Alapképzés felvételi pontszámra adott 
kollégiumi felvételi pontszám 

Minimálisan elérhető 0 pont 

Maximálisan elérhető 40 pont 

Egyetemi 

felvételi 

pont 

Kollégiumi 

felvételi 

pont 

Egyetemi 

felvételi 

pont 

Kollégiumi 

felvételi 

pont 

Egyetemi 

felvételi 

pont 

Kollégiumi 

felvételi pont 

496-500 40 426-430 26 347-352 12 

491-495 39 421-425 25 341-346 11 

486-490 38 416-420 24 335-340 10 

481-485 37 411-415 23 329-334 9 

476-480 36 406-410 22 323-328 8 

471-475 35 401-405 21 317-322 7 

466-470 34 395-400 20 311-316 6 

461-465 33 389-394 19 305-310 5 

456-460 32 383-388 18 299-304 4 

451-455 31 377-382 17 293-298 3 

446-450 30 371-376 16 287-292 2 

441-445 29 365-370 15 281-286 1 

436-440 28 359-364 14 0-280 0 

431-435 27 353-358 13   
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2.2.2. Az elsőéves MA/Msc felvételi eljárásban résztvevő kérvényező, amennyiben igazolja, a 

következő pontban részesülhet az elért kari felvételi pontszám alapján. 

Mesterképzéses felvételi pontszámra 

adott kollégiumi felvételi 

pontszám 

Minimálisan elérhető 0 pont 

Maximálisan elérhető 40 pont 

Egyetemi 

felvételi 

pont 

Kollégiumi 

felvételi 

pont 

Egyetemi 

felvételi 

pont 

Kollégiumi 

felvételi 

pont 

Egyetemi 

felvételi 

pont 

Kollégiumi 

felvételi pont 

99-100 40 76 26 62 12 

97-98 39 75 25 61 11 

95-96 38 74 24 60 10 

93-94 37 73 23 59 9 

91-92 36 72 22 58 8 

89-90 35 71 21 57 7 

87-88 34 70 20 56 6 

85-86 33 69 19 55 5 

83-84 32 68 18 54 4 

81-82 31 67 17 53 3 

80 30 66 16 52 2 

79 29 65 15 51 1 

78 28 64 14 0-50 0 

77 27 63 13   

 

3. A kollégiumi elhelyezésre jogosultak jelentkezésének rangsorolása 

A felvételi eljárásban a résztvevő hallgatók rangsorolása a fenti pontrendszerek alapján szerzett 

pontoknak megfelelően történik. Ponthatár húzásával állapítódik meg, mely hallgatók jutnak 

kollégiumi férőhelyhez. 

4. Kollégium választása 

A kollégiumba jelentkező hallgatónak lehetősége van preferencia sorrendet felállítania, a NEPTUN 

tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a pályázati felületen megjelölheti, hogy mely kollégiumi 

épületbe szeretne elsősorban bekerülni. A végleges felvételi a kapott pontszám alapján történik a 

ponthúzást követően. Ebből adódóan abba a kollégiumba is felvételt nyerhet, melyet a sorrendben 

később jelölt meg. 

  



8 
 

5. Igazolások 

a) A kollégiumi felvételi eljárások során minden esetben a jogosultság megállapítására 

igazolásokat szükséges benyújtani elektronikus úton. 

b) A pályázáshoz szükséges benyújtandó igazolásokról a pályázó a Felvételi Ügyrend 

alapján informálódhat. 

c) A Szent István Egyetem Budai Campusának Diákjóléti Bizottsága (továbbiakban: DJB) 

kizárólag hivatalos igazolásokat fogad el, melyeknek általános formai követelménye a 

kiállító intézmény, cég vagy egyéb jogi személy pecsétjének, a kiállításért felelős személy 

aláírásának, valamint a kiállítás dátumának feltüntetése. 

d) Nem megfelelően igazolt státusz esetén az adott státuszra pont nem adható. 

e) A nem magyar nyelvű igazolások esetén a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. A 

nem magyar forintban megadott pénzösszegek átváltása az OTP BANK napi árfolyamán 

történik. 

f) A DJB az elektronikus dokumentum eredetijét bármikor bekérheti. 

6. Adatkezelés 

A DJB tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a kollégiumi felvételi eljárás során a hallgatókról 

írásban, szóban, vizuális úton, vagy bármely más módon tudomásukra jutó adatokat és információkat 

(a továbbiakban: Bizalmas Információ) bizalmasan kezelik és azokat harmadik személy részére az 

érintett, felvételi eljárásban résztvevő előzetes írásbeli engedélye nélkül át nem adják. Kötelezettséget 

vállalnak, hogy a Bizalmas Információt nem sokszorosítják, senkivel nem közlik, valamint kizárólag 

azokkal a személyekkel vitatják meg, akik vonatkozásában A Szent István Egyetem (továbbiakban: 

SZIE) erre előzetes írásbeli engedélyt ad. 

7. Kollégiumokról szóló fontosabb információk 

7.1. Kollégiumi férőhelyek 

A Szent István Egyetem Budai Campusának fenntartásában lévő kollégiumok, illetve 

szakkollégiumok és bérlemények, valamint azok férőhelyeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

Kollégium/bérlemény 

megnevezése 

Kollégiumi Férőhely Szakkollégiumok és 

egyéb fenntartott 

férőhelyek 

Összes férőhely 

Somogyi Imre 

Kollégium 

310 0 310 

Szent Gellért 

Kollégium 

54 0 54 

Összesen 364 0 364 
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7.2. Kollégiumi költségek 

7.2.1. Kollégiumi díjak 

KOLLÉGIUM ELHELYEZÉS 

(fő/szoba) 

KOMFORTFOKOZAT TÉRÍTÉSI 

DÍJ * 

OTTHONDÍJ 

(önköltséges díj) 

Somogyi Imre 

Kollégium 

2 diákotthon 17000 Ft 30000 Ft 

Szent Gellért 

Kollégium 

2 II. 11650 Ft 27000 Ft 

3-4 I. 9300 Ft 22000 Ft 

*Csak és kizárólag államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

bentlakók számára. 

7.2.2. Többletszolgáltatási díjak 

 Számítástechnikai szolgáltatás Látogatófogadás díja 

Somogyi Imre Kollégium 1500 Ft/félév 

A kollégiumi épületre 

vonatkozó házirendben 

rögzített összeg. 

 

Üdvözlettel: 

Fedor Ildikó 

Kollégiumi Koordinátor 

Budai Campus 

Szent István Egyetem 


