TÁJÉKOZTATÓ
az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégiumának Nyári Felvételi Eljárásáról
Kollégiumi elhelyezésre pályázhat mindenki, aki a 2021/22-es tanév I. félévében aktív hallgatói
jogviszonyban fog állni az Egyetemmel függetlenül attól, hogy milyen képzési szinten (Foszk, BSc/BA,
MSc/MA), finanszírozási formán (Á/K) végzi tanulmányait, illetve létesített hallgatói jogviszonyt, amennyiben
a képzési hely közigazgatási határain kívül rendelkezik állandó lakóhellyel. Esti, levelező és távoktatásos
képzésen tanuló hallgató, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhat kollégiumi férőhelyen. A
kollégiumi elhelyezés a 2021/22-es tanévre (10 hónap) szól. A pályázati kérelmekről pontozásos rendszer
alapján születik döntés.
A pontozás során az egyes szempontok az alábbi súlyozással kerülnek figyelembevételre:
a)

Szociális helyzet:

50 pont

(50%)

b)

Tanulmányi teljesítmény:

50 pont

(50%)

A pontszámok meghatározásának módját, „A kollégiumi felvételi eljárási rendje és szálláshely férőhely
felosztása” dokumentum tartalmazza
(http://koll.uni-obuda.hu/pdf/2021/koll_felv_rend.pdf)
A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges teendők és határidők:
A 2021/22-es tanévre szóló kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez jelentkezni, csak az egyetem
Neptun portálján keresztül, a https://neptun.uni-obuda.hu oldalon, bejelentkezés után lehet.
•

A rendszerbe való belépes után az "Ügyintézés" menü "Kollégiumi jelentkezés" menüpontját kell
kiválasztani.

•

A "Jelentkezési időszakok" közül ki kell választani a megfelelőt (budapesti kollégiumba való
jelentkezés esetén a "Bp" végződésűt, székesfehérvári kollégium esetén a "Szfv" végződésűt).
Fontos, hogy budapesti telephelyen tanuló hallgatók csak budapesti, illetve székesfehérvári
telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt!

•

A jelentkezési időszak kiválasztása után az "Új kollégium hozzáadása" gombra kattintva
megjelennek a meghirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni,
majd a "Kiválasztott kollégiumok hozzáadása" gombra kattintani.

•

A "Kiválasztott kollégium(ok)" alatt megjelennek az általunk választott kollégiumok, melyek
sorrendjét a sorok áthelyezésével változtathatjuk meg.

•

Ezek után a "Jelentkezés" gombra kattintva a rendszer egy felugró ablakban tájékoztat a
kollégiumi jelentkezés sikerességéről, valamint a Jelentkezés státuszánál a "Jelentkezett"
feliratnak kell megjelennie. (a "Jelentkezés" gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte,
valamint utána nem).

A tanulmányi teljesítmény pontszámot az Egyetem határozza meg a hallgató felvételi (bekerülési)
pontszámából.

Rendszeres szociális ösztöndíj igénylése:
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) e-Szoctám portálján, a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu
oldalon keresztül lehet az igénylést leadni.
•

A bejelentkezés után a szociális helyzet megállapításához és felméréséhez, a „Szoctám”
menüpontra kattintva a „2021/22. Őszi Szoctám (Gólya)” időszakban lehet megadni a szükséges
adatokat.

•

Az űrlap kitöltése után az eredeti igazolásokat szkennelve, vagy jó minőségű fotóként kell a
rendszerbe feltölteni, a kitöltési útmutatónak megfelelően.

Kollégiumi felvételi igény leadása esetén párhuzamosan kell igényelni a „Rendszeres Szociális
Ösztöndíjat” is, különben a kollégiumi szociális pontszám 0 pont lesz.

Jelentkezési időszak a „Neptun” rendszerben: 2021. július 31. 8:00 óra – augusztus 8. 15:00 óra

Ezzel párhuzamosan az e-Szoctám rendszerben véglegesített majd kinyomtatott pályázati űrlapot
hitelesítve be kell nyújtani az EHÖK Diákjóléti Bizottsága részére. A leadott pályázatokat nem
szükséges papír alapon leadni, ügyfélkapun keresztül kell hitelesíteni. Ennek menetéről ide kattintva
találhattok egy segédletet.
További tudnivalók a kollégiumi felvételi eljárásról:


A kollégiumi helyszín megjelölésekor fontos, hogy mindenki tájékozódjon és ismerje meg az
„Óbudai Egyetem hallgatói számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek a 2021/22-es
tanévben” hirdetményben közzétett lehetőségeket.



A hallgató igényként tetszőleges kollégiumi helyszínt jelölhet meg azokat rangsorolva attól
függően, hogy hol, milyen komfortfokozatú és szolgáltatásokat biztosító férőhelyen szeretne lakni,
illetve milyen nagyságú kollégiumi térítési díj fizetését tudja vállalni.



A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása, illetve az elhelyezés egy tanévre szól (szeptember –
június), ennek megfelelően a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége is egy
tanévre (10 hónap) terjed ki.



A benyújtandó igazolások három hónapnál régebbiek nem lehetnek, és azoknak az eredeti
példányát kell az e-Szoctám rendszerbe feltölteni. Az e-Szoctám rendszerbe csak az eredeti
igazolások színesen beszkennelt változatát vagy jó minőségű fotóját fogadjuk el. Az igazolásokat
meg kell tartani egész félév alatt, mivel a Diákjóléti Bizottság fenntartja a jogot azok
bekérésére és ellenőrzésére.



A megfelelő igazolásokat a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon a „Letöltések” menüpont
alatt található „Segédlet az igazolások beszerzéséhez” dokumentum alapján kell beszerezni.

A felvételi kérelmek elbírálására 2021. augusztus 12-ig kerül sor. A felvételi döntésről a határozatot
mindenki Neptun-üzenet formájában, illetve a Neptun-rendszerben megadott e-mail címére írásban
kapja meg. A férőhelyeket elfoglalni és fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) benyújtani, csak a határozatban
leírt, illetve a Kollégium honlapján megadott módon lehet.
Budapest, 2021. július

Tisztelettel:

Horváth Gábor s.k.
kollégiumvezető

„Az Óbudai Egyetem hallgatói számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek
a 2021/22-es tanévben”

PPP típusú
férőhelyek

Saját fenntartású férőhelyek

Tagkollégiumok neve, címe

Férőhely

Bánki Donát Kollégium
1065 Budapest,
Podmaniczky utca 8.

116 fő

Kandó Kálmán Kollégium
1034 Budapest, Bécsi út
104-108.

384 fő

Geo Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 8.

169 fő

Kiss Árpád Kollégium
1034 Budapest, Doberdó út
6/A

116 fő

Hotel@BMF Diákotthon
1084 Budapest,
Tavaszmező utca 7-13.

384 fő

Kollégiumi térítési díj
maximumok **
„Á”=16.000,-Ft/fő/hó
„K”=33.000,-Ft/fő/hó
„Á”=21.000,-Ft/fő/hó
„K”=42.000,-Ft/fő/hó
„Á”=16.000,-Ft/fő/hó
„K”= 33.000,-Ft/fő/hó
„Á”=16.000,-Ft/fő/hó
„K”=33.000,-Ft/fő/hó
„Á”=26.000,-Ft/fő/hó
„K”=70.000,-Ft/fő/hó

Komfortfokozat

Szolgáltatások *

Csak lakószoba.
A konyha, mosdó, zuhanyzó és
I, F, S, HÖK, T,
WC közös használatú, és a
P, KTv, Tf, Wi, H
folyosón található.
A lakóegységek
I (részleges), S,
összkomfortosak, a teakonyha,
B, HÖK, T, P, Wi,
mosdó, zuhanyzó, WC egyedi
H, FB, BM, K, D
használatú.
Két szobához tartozik zuhanyzó,
esetleg WC is, de vannak
I, S, HÖK, T, P,
szobák, ahol közös használatú
Wi, H
minden, és a folyosón található.
Konyha közös és a folyosón van.
Csak lakószoba.
A konyha, mosdó, zuhanyzó és
WC közös használatú, és a
folyosón található.
A lakóegységek
összkomfortosak, a mini konyha,
mosdó, zuhanyzó, WC egyedi
használatú.

I, F, S, É, K,
HÖK, T, P, KTv,
Tf, Wi, H

* Internet (vezetékes) csatlakozás a szobákban (I), Fénymásolás (F), Sportolás (S), Étkezés - saját menza (É), Büfé az
épületben (B), Könyvtár (K), Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (HÖK), Tanulószoba, társalgó (T), Közösségi
programok (P), Televízió csatlakozás a szobákban (KTv), Telefon fővonal a szobákban (Tf), WIFI lefedettség (Wi),
Hűtőszekrény a szobákban (H), Fedett biciklitároló (FB), Baba-mama szoba (BM), Klíma (K), Darts (D)
* * A táblázatban szereplő kollégiumi térítési díjak, az „Á” - államilag támogatott, és „K” - költségtérítéses képzésen
tanuló hallgatókra vonatkoznak.

