
 

 

Iktatószám: RH/1369/2021 

 

Tárgy: Tájékoztatás a 2021/2022. tanév kollégiumi jelentkezésről 

 

Tisztelt Hallgatók! 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói 

Követelményrendszer III.4. Kollégiumi Szabályzat 14. § (1) bekezdését a Szenátus módosította, 

a felsőbb éves hallgatók kollégiumi jelentkezési határideje július 15. napjára módosult. 

A 2021/2022. tanévre vonatkozó kollégiumi jelentkezés az előző évekhez hasonlóan 

elektronikus úton, a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérvénykezelő felületén történik 

az alábbi időszakban: 

2021. június 25. napjától 2021. július 15. napjáig 

A „Kollégiumi felvételi kérelem felsőbb évfolyamos hallgatók részére 2021/22/1” kérvény 

2021. június 25-én lesz elérhető a Neptun rendszerbe történt belépést követően az 

Ügyintézés/Kérvények menüpontban. A kérelmet a Neptun rendszerben lehet kitölteni, 

valamint a szükséges csatolmányokat is ott kell feltölteni. 

Felhívom figyelmüket arra, hogy a kollégiumi jelentkezésüket csak a megadott időszakban 

tudják benyújtani.  

Tájékoztatom Önöket, hogy a kollégiumi elhelyezést kérelmezők esetén a kollégiumi 

jelentkezéssel egyidőben történik a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévi szociális helyzet 

felmérése is, így kérem, különös figyelmet fordítsanak a szociális helyzetet igazoló 

dokumentumok beszerzésére és a Neptunba történő feltöltésére. A részletes információkat a 

Kollégiumi Szabályzat 3. számú Függeléke tartalmazza. 

A kollégiumi kérvényt benyújtó felsőbb éves hallgatók esetén a 2021/2022. tanév 1. (őszi) 

félévre vonatkozóan 2021. szeptember folyamán benyújtandó szociális kérelmek esetén  

• már külön nem kell benyújtani a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat,  

• a kollégiumi kérvény bírálata során megállapított szociális helyzet alapján történik a 

pontszámítás, újabb dokumentumok nem fogadhatók el.  

 
 



 

 

Kollégiumi díjak: 

Bethlen Gábor Kollégiumban állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap. 

Bocskai István Kollégiumban állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap. 

Nagykőrösi Kollégiumban állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap. 

Kecskeméti Korall Kollégiumban állami ösztöndíjas hallgatók részére: 17.000 Ft/fő/hónap. 

Óbudai Diákhotelben állami ösztöndíjas hallgatók részére: 11.650 Ft/fő/hónap. 

Önköltséges hallgatók részére (minden kollégiumban): 21.500 Ft/hónap. 

A kollégiumi díj befizetésére a Neptun rendszerben minden hónapban az ott megjelölt 

határidőig van lehetőség. 

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium jelentkezési határideje 

és a jelentkezés módja a fentiektől eltér. 

Elérhetőségek: 

Kérdéseiket feltehetik az alábbi levelezési címeken az adott kollégiumra vonatkozóan: 

Bethlen Gábor Kollégium – bethlen.koll@kre.hu 

Bocskai István Kollégium – bocskai.koll@kre.hu 

Nagykőrösi Kollégium – kollegium.tfk@kre.hu 

Kecskeméti Korall Kollégium – kecskemet.koll@kre.hu 

Óbudai Diákhotel – obudai.koll@kre.hu 

 

Budapest, 2021. június 17.  

 

Üdvözlettel:  

 

Dr. habil. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 
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