
KOLLÉGIUM
FELVÉTELI ELJÁRÁS

A kollégiumi elhelyezés nem jár alanyi jogon. Kollégiumi férőhelyre pályázni kell, és külön felvételi eljárás kereté-
ben bírálják el a pályázatokat.

A Neptun (https://neptun.uni-obuda.hu/) rendszerbe való belépés után az „Ügyintézés” menü „Kollégiumi je-
lentkezés” 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 székesfe-
hérvári telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt. 
A jelentkezési időszak kiválasztása után az „Új kollégium hozzáadása” gombra kattintva megjelennek a meg-
hirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni, majd a „Kiválasztott kollé-
giumok 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 jelent-
kezés sikerességéről (a „Jelentkezés” gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte, valamint utána nem).

JELENTKEZÉSI IDŐSZAK AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI SZÁMÁRA A NEPTUN RENDSZERBEN: 
2022. július 30. 8:00 óra – augusztus 7. 15:00 óra

TOVÁBBI MENETREND: 

2022. augusztus 11.
Kollégiumi felvételi elbírálás, döntés

2022. augusztus 18. 12:00 óra
Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) határideje

2022. augusztus 18.
Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) elbírálás, döntés

2022. augusztus 26. 12:00 óra
Következmény nélküli férőhely lemondás határideje: A 

jelzett határidőn túli férőhely lemondás esetén a szep-
tember havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallga-
tó részére, melynek befizetése kötelező.

2022. augusztus 27-től
Várólista: A megüresedő helyekre folyamatos jelentke-
zést biztosító rendszer működik. 

2022. augusztus 28.
Kollégiumi beköltözés: A felvételi határozatban megje-
lölt időpontok között lehet a férőhelyet elfoglalni.
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