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A jelentkezés az Egyetem elektronikus kérvénykezelő felületén adható le. 

HOL TALÁLHATÓAK A JELENTKEZÉSI LAPOK?

Igen. A kért mellékleteket mindenképpen csatolni kell,  és minden olyan egyéb
igazolást, mely bizonyítja pl. testvéreid számát, szüleid anyagi vagy egyéb helyzetét. Az
igazolások nélküli jelentkezési lapok elutasításra kerülnek. 

SZÜKSÉGES BÁRMIT IS CSATOLNI A
JELENTKEZÉSHEZ?

Az elektronikus kérvénykezelő felületének alapos megismerése és részletes kitöltése.

VANNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A
JELENTKEZÉSNEK?
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Károlis hallgató esetén nem szükséges, ám ha másik felsőoktatási intézménnyel is van
hallgatói jogviszonyod, akkor az ott kiadott igazolást csatolni kell. 

SZÜKSÉGES-E IGAZOLÁST HOZNI A HALLGATÓI
JOGVISZONYRÓL?

Ebben az esetben elfogadjuk a szülő/gondviselő által kézzel írt nyilatkozatot, mely a
következő információkat tartalmazza:

 - mi az oka annak, hogy nem tudta időben beszerezni a munkáltatói igazolást
- havi nettó kereset

- munkáltatója neve, címe
- munkaviszony jellege

- szülő/gondviselő beosztása
- banki kivonat az utóbbi 3 hónap munkabér átutalásairól.

NEM TUDJUK BESZEREZNI IDŐBEN A
MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁST,  MIT TEGYÜNK?



Gyakran Ism�telt K�rd�sek
 

NEM TUDJUK CSATOLNI AZ ISKOLALÁTOGATÁSI
IGAZOLÁST,  MIT TEGYÜNK?

amennyiben most vették fel a gyermeket középiskolába vagy felsőoktatási intézménybe, mellékeld
a felvételről szóló határozat másolatát,
amennyiben az iskolai ügyintézés miatt nem lehet kikérni az igazolást a megadott határidőig, úgy
egyéni nyilatkozatban írd le a helyzetet, ám a nyilatkozat mellé csatold az érvényes diákigazolvány
fénymásolatát (fontos, hogy a fénymásolaton látszódjon az érvényes matrica!!)

KIMARADT EGY DOKUMENTUM, LEHET PÓTOLNI?

Sajnos nem. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
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MIT JELENT AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETTÓ
JÖVEDELEM?

A család havonta felhasználható/elkölthető bevételeinek egy főre vetített
összege. Tehát, ha öten laknak egy háztartásban és 500.000 Ft a havi nettó
bevétel, akkor 100.000 Ft lesz az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege. 

KI SZÁMÍT BELE AZ EGY HÁZTARTÁSBAN
ÉLŐK KÖRÉBE?

Azok a családtagok, akik eltartottak (tehát a család közös jövedelméből
élnek), vagy a közös kasszához, így a család havi megélhetéséhez
hozzájárulnak és lakcímkártyájuk alapján közös az állandó lakcímük.

JELENTKEZHET-E KÜLSŐS HALLGATÓ A
KOLLÉGIUMBA?

Nem. Külsős hallgatókat nem fogad a kollégium.



ÓBUDAI DIÁKHOTEL
MIKOR KELL LEGKÉSŐBB POSTÁRA ADNI A
JELENTKEZÉST?

A postára adás felesleges, hiszen a felvételi ezentúl az elektronikus
kérvénykezelő rendszeren keresztül történik. 

LEKÉSTEM A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐT,  MIT
TEGYEK?

Amennyiben lekésted a jelentkezési határidőt, akkor pótjelentkezést adhatsz be
a határidő után. A pótjelentkezés nincs időhöz kötve. Ebben az esetben
várólistára kerülsz. 

�budai Di�khotel



 

�budai Di�khotel

MEDDIG LESZEK
VÁRÓLISTÁN?

Amennyiben időközben bármely okból
felszabadul férőhely a kollégiumban, a
várólistán soron következő hallgatónak
ajánljuk fel a helyet. 

HOGYAN KAPOK
ÉRTESÍTÉST A JELENTKEZÉS
ELBÍRÁLÁSÁRÓL VAGY A
FELSZABADULT HELYRŐL?

Minden esetben a Neptun rendszeren keresztül
küldjük ki az értesítést. 



El�rhetős�g obudai.koll@kre.hu
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30 901 3465

1037 Budapest
Kunigunda útja 25.


