
 

Kollégiumi pályázati felhívás a 
2022/23 tanévre 

 

Foreign students (non-Hungarian citizens) can apply for a dormitory place online. The 

application form will be avalilable soon. 

Application period for foreign students: 1st August, 2022 10:00 - 10th August, 

2022 12:00 (noon). Announcement of results: 19th August, 2022. 

Külföldi hallgatók (nem magyar állampolgárságú) jelentkezése hamarosan elérhető lesz. 

Jelentkezési időszak: 2022.08.01 10:00 - 2022.08.10 12.00, Eredményhirdetés: 2022. 

augusztus 19. 

 

Tisztelt Hallgatók! 

 

1) A 2022/23 tanévre vonatkozó kollégiumi pályázatot a Neptun Egységes Tanulmányi 

Rendszer (továbbiakban: Neptun) Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés 
menüpontján keresztül kell benyújtani (neptun.uni-corvinus.hu), minden magyar és 

határon túli magyar nemzetiségű hallgatónak. Fontos tudni, hogy a szociális pontok 

meghatározása a kollégiumi jelentkezéshez, külön kérvényen keresztül történik. A 
„Kollégiumi jelentkezés 2022/23/1” kérvény és a „Rendszeres szociális ösztöndíj 

pályázat 2022/23/1” kérvény két külön eljárás alá tartozik. 
2) Kollégiumi elhelyezésre pályázni a Neptunban található „Kollégiumi jelentkezés 

2022/23/1” kérvény kitöltésével és leadásával lehet. 

3) A kollégiumi jelentkezéssel párhuzamosan a szociális pontok megállapítására a 
„Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2022/23/1” kérvény leadásával van 

lehetőség. (Tehát külön kérvényt kell leadni a szociális pontok meghatározására.) 
A „Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2022/23/1” kérvény a Neptun Ügyintézés / 

Kérvények menüpontban érhető el.  

Az így leadott „Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2022/23/1” kérvényen elért 
szociális pontszám a kollégiumi felvételi jelentkezés felvételi pontszámába beleszámít, 

amennyiben a hallgató ezt a „Kollégiumi jelentkezés 2022/23/1” kérvényében jelölte.  
4) A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot benyújtó és kollégiumi férőhelyet elnyert 

hallgatók számára „Kollégiumi szociális ösztöndíj pályázat” benyújtására is lesz 

lehetőség, melynek feltételeit és elbírálási szempontjai a HTJSZ 4. rész 1. számú 
melléklete tartalmazza.  

5) Kollégiumi jelentkezésre a „Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2022/23/1” kérvény 
leadása nélkül, vagy érvénytelen (hiányos, elutasított) leadása mellett is van lehetőség. 

Ebben az esetben a kollégiumi felvételi eljárás során a kollégiumi felvételi pontszám 

szociális része 0 ponttal kerül véglegesítésre, ebben az esetben nincs lehetőség 
„Kollégiumi szociális ösztöndíj pályázat” benyújtására. Kollégiumi elhelyezésre 

pályázhatnak: 

a) Egyetemre felvett alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, nappali 
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munkarendben tanulmányokat folytató magyar és határon túli magyar hallgatók, 

illetve államközi szerződéssel tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók. 

b) A felvételi eljárás során előnyben részesülnek azok a pályázók, akiknek az állandó 
lakhelye Budapest/Székesfehérvár közigazgatási határán kívül található. 

c) Akik önként vállalják a kollégiumok rendjére vonatkozó előírások betartását. 
6) A pályázat során meg kell jelölni, hogy a választható kollégiumok közül melyikbe nyújtja 

be jelentkezését. Lehetősége nyílik továbbá a kollégiumok közötti preferencia sorrend 

felállítására is. 

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

kollégiumi elhelyezést. Ez alól kivételt képeznek a hét féléves alapképzésben hetedik 
félévüket megkezdő hallgatók, akik csak egy félévre pályázhatnak.  

8) A jelentkezéskor megjelölt időtartam letelte előtt térítésmentesen kiköltözni (a 

férőhelyről lemondani) a Neptunban leadott “Félévközi Kiköltözési Kérvénnyel” és 
ahhoz kötelezően csatolandó orvosi vagy egyéb igazolás alapján lehet, csak olyan 

esetekben, melyekre Rendkívüli Szociális támogatás is adható, illetve házasságkötés 
esetén. A megkezdett hónapra vonatkozóan a díj 100%-a fizetendő, valamint a 

Beköltözési Kérvény leadásakor befizetett díjat (kauciót) a hallgató elveszíti. Ez alól 

kivételt képez a külföldi résztanulmányokat megkezdő hallgató (amennyiben ezt 
kiköltözési regisztrációs kötelezettségeinek eleget téve, időben jelezte és hivatalosan 

igazolta). Ha a pályázó egy tanévre nyert elhelyezést, december 1-től 7-ig Neptun 
kérvényben történő lemondás esetén a második félévre elveszti a férőhelyét, és térítési 

díj fizetésére ezzel összefüggésben nem kötelezhető. 

 

 
 

 

 
 

 

Felsőbbéves hallgatók (felsőbbéves és  

mesterképzésre felvett hallgatók) 

a Földes Ferenc Kollégiumban,  

a Kinizsi Kollégiumban, valamint 

a Tarkaréti Kollégiumban kaphatnak elhelyezést 

Elsőéves hallgatók (alap és osztatlan 

képzésre felvett  gólyák) 
a Tarkaréti Kollégiumban kaphatnak elhelyezést 

Székesfehérvári Campus  
hallgatói 

kizárólag a Székesfehérvári Campus Kollégiumában 

kaphatnak elhelyezést 
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A kollégiumi felvételi pályázattal kapcsolatos 

határidők a Közgáz Campus és a Székesfehérvári 

Campus hallgatóinak esetében 
 

Pályázati felhívás megjelenése: 2022. július 12. 

Kollégiumi jelentkezési kérvény 

leadási időszak:  

(Minden pályázó) 
(Neptun leállás: 2022.08.11-12.)  

Kezdete: 2022. július 26. 10:00 

Vége: 2022. augusztus 17.  12:00 

Rendszeres szociális ösztöndíj 
pályázat 2022/23/1” kérvény leadási 
időszaka, minden hallgató számára    
 

Kezdete: 2022.  július 26. 10:00 

Vége: 2022. augusztus 02. 12:00 

Kollégiumi pályázattól történő 

térítésmentes visszalépés 

(Kollégiumi felvételi pályázatot 

érvénytelenítő kérvény 

benyújtásának) határideje 

2022. augusztus 18. 8:00 

Előzetes eredmények közzététele 

és beköltözési kérvények 

leadásának nyitása 

2022. augusztus 19.  

Beköltözési kérvény 

benyújtásának határideje I. 
2022. augusztus 26. 14:00 

Észrevételezési időszak 

(kizárólag kollégiumi felvételi 

eredményre) 

Kezdete: az előzetes eredményhirdetést követően azonnal  

2022. augusztus 19.  

Vége: 2022. augusztus 22. 12:00  

Észrevételezés utáni 

eredmények közzététele 
2022. augusztus 25. 16:00. 

Beköltözési kérvény 

benyújtásának határideje II. 

(észrevételezési kérvény benyújtását 

követően felvett hallgatók számára) 

2022. augusztus 31. 14:00 

*Hiányos pályázat esetén a kérvény visszakerül javításra, erről „Kérvény státusz 
változása” Neptun-üzenetet kap az érintett pályázó. A hiányok megtekintéséhez a 
kérvény (a leadott kérvényeknél található) megnyitása szükséges. 

 
9) A felvételi pályázat mellé csatolandó igazolások kizárólag olvasható, szkennelt 
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változatban PDF vagy JPG, JPEG vagy PNG fájl formátumban fogadhatók el, 
melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot! 

10) A közéleti tevékenység igazolását az illetékes diákszervezetek vezetői és a Hallgatói 

Önkormányzat végzik. A pályázónak a táblázat megfelelő sorában meg kell jelölnie 

diákszervezetének kategóriáját és az ott betöltött pozícióját, valamint fel kell tüntetnie 

tagsági viszonyának kezdetét, és végét (ha van). A leadott tevékenységet a diákszervezet 

elnöke és a Hallgatói Önkormányzat Diákszervezeti ügyekért felelős Vezetője hitelesítik, 

és pontozzák. Igazolást nem szükséges feltölteni! A pontrendszerről és az egyéb 

kritériumokról a HTJSZ 7.sz. melléklete rendelkezik. 

11) A kollégiumi pályázat eredménye a Neptunban az Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés 

menüpontjában érhető el, illetve a kiküldött tájékoztatókat szükséges figyelmesen 

elolvasni. Minden hivatalos tájékoztatás a Neptunon keresztül történik, így fokozottan 

kérjük, hogy rendszeresen kövessék figyelemmel a rendszer által küldött üzeneteket. 

12) Amennyiben a „Kollégiumi jelentkezés 2022/23/1” kérvényét sikeresen leadta, 

módosításra vagy új dokumentum feltöltésére már nincs lehetősége, kizárólag javításra 

visszaküldött kérvénynél tud egyszeri alkalommal hiányzó dokumentumokat feltölteni.  

13) Térítésmentesen a kollégiumi jelentkezési pályázattól elállni az előzetes 

eredményhirdetést megelőzően lehet, az „Érvénytelenítő kérvény Kollégiumi jelentkezés 

2022/23/1-hez” kérvény leadásával. Amennyiben ezt nem teszi meg és az előzetes 

eredményhirdetést követően felvételt nyer bármely kollégiumba, úgy kaució 

(mindenkori legkisebb kollégiumi térítési díj az adott épületben) fizetésére lesz 

kötelezett. Fontos: az érvénytelenített/visszavont pályázat helyett jelen 

eljárás keretében új kollégiumi jelentkezési pályázat nem adható le. Az 

érvénytelenítő kérvény, a leadott szociális pontszámra vonatkozó kérvényt is 

érvényteleníti. 

14) Észrevételezésre a Neptun Ügyintézés / Kérvények menüpontja alatt van lehetőség az 

előzetes eredményhirdetést követően, az „Észrevételezés kollégiumi jelentkezéshez 

2022/23/1” kérvény benyújtásával. A kollégiumi jelentkezés előzetes eredményének 

észrevételezése során csak az elért eredmény tanulmányi, közéleti és távolságra 

adott pontjainak felülvizsgálatát lehet kérvényezni, újabb kollégiumot megjelölni, illetve 

a megjelölt kollégiumok preferencia-sorrendjén változtatni nem lehet.  

15) A várólistára kerülés nem automatikus. Várólistára jelentkezni a korábban 

beadott kollégiumi preferencia sorrend alapján szintén az „Észrevételezés kollégiumi 

jelentkezéshez 2022/23/1” kérvényen lehet. 

16) Sikeres kollégiumi felvételi eredményről a hallgatók a kollégiumi beköltözési kérvényük 

leadását követően határozatot kapnak, melyet a Neptun Ügyintézés / Kérvények 

menüpont alatt, a „Leadott kérvények” fülön, a kérvény sorában lévő „+”-ra kattintva 

tudnak majd letölteni (.pdf formátumban).  

A beköltözési kérvény sikeres leadásának feltétele, a kiírt kaució befizetése. 

17) Sikertelen kollégiumi felvételi eredményről a hallgatók az észrevételezést követően 

határozatot kapnak, melyet a Neptun Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés menüpont 

alatt, a leadott kérvény sorában lévő „+”-ra kattintva tudnak majd letölteni (.pdf 

formátumban). 

18) Fontos, hogy a felvételt nyert hallgatók pontosan kövessék és határidőre teljesítsék az 

eredményhirdetés utáni teendőket (Beköltözési Kérvény leadása, kaució befizetése). A 

Kollégiumi beköltözési kérvény leadásának elmulasztásával a hallgató elveszíti 
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férőhelyét, és a kaució összegének megfelelő díj fizetésére lesz kötelezett. 

19) Kaució befizetése a Neptun gyűjtőszámlán keresztül történik, így haladéktalanul 

kezdeményezni szükséges egy utalást a gyűjtőszámlára! Simple Pay fizetés nem 

lehetséges! 

20) A kollégiumi felvételi eljárás rendje, valamint a leadandó igazolások listája, a rendszer 

működéséről szóló bővebb tájékoztató, valamint a kitöltési útmutató és egyéb 

információk a BCE HÖK honlapján elérhetők. Az eljárás alapját és az eljárással 

kapcsolatos pontos szabályozást a BCE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötete 

Hallgatói Követelményrendszer 4. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 7. melléklete 

tartalmazza. 

21) Az esetlegesen felmerülő kérdéseket a hok.kollegium@uni-corvinus.hu  e-mail címre 

küldött e-mailben, valamint a BCE HÖK honlapján közzétett elérhetőségeken válaszolja 

meg a Kollégiumi Divízió vezető. 

22) „Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2022/23/1" kiírását, a szükséges igazolások 

listáját és előírásokat a hallgatók szociális helyzetének megállapításához a Hallgatói 

Szociális Bizottság (HSZB) teszi közzé a honlapján, illetve a HÖK hírfolyamban. A 

kérvénnyel és a pontozással kapcsolatos kérdéseiket a Hallgatói Szociális Bizottságnak 

tehetik fel a hszb@uni-corvinus.hu e-mail címen.  

23) A kollégiumi felvételi pályázat során fokozott körültekintéssel és figyelemmel kövessék 

a felvételi pályázat folyamatát és a hivatalos tájékoztatási csatornákat, főként a 

Neptunon küldött üzeneteket! A működéssel kapcsolatban felmerülő problémákat, 

észrevételeket az Kollégiumi Divízió vezető az hok.kollegium@uni-corvinus.hu e-mail 

címén keresztül jelezzék, hogy arra minél hamarabb megoldást találhassunk! 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 Tiringer Ákos 

 campus szolgáltatások vezető  

 Budapesti Corvinus Egyetem  

 

Budapest, 2022. július 11. 

 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-onkormanyzat/hirfolyam/
mailto:hok.kollegium@uni-corvinus.hu
mailto:hszb@uni-corvinus.hu
mailto:hok.kollegium@uni-corvinus.hu

