
Tárgy: Kollégiumi felvételi a 2017/18. tanév tavaszi félévére 
 
Tisztelt Hallgatók és Felvételizők! 
 
Ezúton tájékoztatunk Önöket, hogy a 2017/2018. tanév tavaszi félévére a Budai Campus karaira (Élelmiszertudományi Kar, 
Kertészettudományi Kar, Tájépítészeti és Településtervezési Kar) vonatkozó kollégiumi felvételi eljárás 2017. november 22. napjával 
kezdődik. Ha nem rendelkezik a 2017/2018. tanév tavaszi félévére vonatkozóan kollégiumi férőhellyel és kollégiumi férőhelyet kíván 
kapni, akkor kollégiumi elhelyezésre az alábbi módon tud pályázni: 

- a 2017/18. tanév tavaszi félévére állami ösztöndíjas finanszírozási formájú, mesterképzésre, nappali munkarendre felvételiző 
jelentkezők, továbbá a 2017/18. tanév tavaszi félévére állami ösztöndíjas finanszírozási formájú, nappali munkarendű 
alapképzésre, mesterképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre átvételt nyert hallgatók a Budai Campus egyes karai 
honlapjainak nyitóoldalán (http://etk.szie.hu, http://kertk.szie.hu, http://tajk.szie.hu) a hírek között szereplő pályázati 
felhíváshoz mellékelt – elektronikus úton a kollegium.bc@gmail.com e-mail címre benyújtható – kollégiumi jelentkezés 
formanyomtatványon; 

- a 2017/18. tanév tavaszi félévére állami ösztöndíjas finanszírozási formájú, doktori képzésre nappali munkarendre felvételiző 
jelentkezők, továbbá a mesterképzésre jelentkezett határon túli, magyar nemzetiségű vagy kettős állampolgársággal 
rendelkező jelentkezőknek a Budai Campus egyes karai honlapjainak nyitóoldalán (http://etk.szie.hu, http://kertk.szie.hu, 
http://tajk.szie.hu) a hírek között szereplő pályázati felhíváshoz – mellékelt elektronikus úton a kollegium.bc@gmail.com e-
mail címre benyújtható – egyszerűsített kollégiumi jelentkezés formanyomtatványon; 

- azon állami ösztöndíjas, hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók, akiknek a hallgatói jogviszonya várhatóan nem szűnik meg a 
2017/18. tanév őszi félévében, a Neptun tanulmányi rendszer Kollégiumi jelentkezés menüpontján keresztül tudnak kollégiumi 
elhelyezésre pályázni. 

 
A pályázat és a hozzá csatolt dokumentumotok beszerzésére még van idő, de azt javasoljuk, hogy kezdjék el minél hamarabb a 
szükséges dokumentumok beszerzését, a közigazgatási ügyintézési időre való tekintettel! 
A felsőbb éves hallgatók ne feledjék, hogy a dokumentumok feltöltési határa maximum 500 Kb lehet! 
 
A kollégiumi pályázattal kapcsolatos dokumentumok: 

- pályázati felhívás a 2017/18. tanév tavaszi félévében tanulmányaikat felvételi vagy átvételi eljárást követően megkezdő 
hallgatók részére (PDF) 

- pályázati felhívás a felsőbb éves hallgatók részére (PDF) 

- a Budai Campus kollégiumainak felvételi ügyrendje (PDF) 

- kollégiumi jelentkezési lap a keresztfélévben induló képzésekre felvételizők, továbbá az átvételi eljárás keretében a 2017/18. 
tanév tavaszi félévére átvett hallgatók részére (docx) 

- egyszerűsített kollégiumi jelentkezési lap a keresztfélévben induló képzésekre felvételiző, doktori képzésre jelentkezett vagy 
határon túli, magyar nemzetiségű vagy kettős állampolgársággal rendelkező jelentkezőknek (docx) 

 
A kollégiumi felvételi eljárás legfontosabb határidői felsőbb éves hallgatók részére: 

- Pályázati időszak vége: 2017. december 3. 23:59 óra 

- Hiánypótlási időszak vége: 2017. december 10. 23:59 óra 

- Első körös eredményhirdetés: 2017. december 20. 20:00 órától 

- Fellebbezési időszak (csak a kollégiumi eredményre vonatkozóan): 2017. december 20. 20:00 órától - 2017. december 
23. 23:59 óráig 

- Fellebbezés utáni eredményhirdetés: 2018. január 8. 20:00 órától 
 

A kollégiumi felvételi eljárás legfontosabb határidői gólyák részére: 

- Pályázati időszak vége: 2017. december 3. 23:59 óra 

- Hiánypótlási időszak vége: 2017. december 10. 23:59 óra 

- Első körös eredményhirdetés: 2018. január 26. 20:00 órától 

- Fellebbezési időszak (csak a kollégiumi eredményre vonatkozóan): 2018. január 26. 20:00 órától - 2018. január 28. 23:59 
óráig 

- Fellebbezés utáni eredményhirdetés: 2018. január 31. 20:00 órától 
 

Budapest, 2017. november 21. 
 
Üdvözlettel, 
 
Fedor Ildikó 
kollégiumi koordinátor 
Szent István Egyetem, Budai Campus 
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