KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS

Csukás Zoltán Kollégium: Kaposvár 7400 Guba S. u. 40. (2007 augusztusában felújított
épület, 2 személyes szobák mosdókagylóval ellátva, közös higiéniai blokkok a folyosókon,
internet hozzáférés és kábeltévé vételi lehetőség minden szobában biztosított.)
Új Kollégium: Kaposvár 7400 Guba S. u. 40. (A Campuson található, 2005 augusztusában
átadott új épület, 2 személyes szobák tusolóval, WC-vel ellátva, internet hozzáférés és
kábeltévé vételi lehetőség minden szobában biztosított.)
Kaffka Margit Kollégium: Kaposvár 7400 Bajcsy-Zs. u. 6. (Elsősorban a Művészeti Kar
leendő hallgatóinak javasoljuk az oktatási épület közelsége miatt.
Belvárosban található, régebbi építésű, 3 személyes szobák mosdókagylóval ellátva, közös
higiéniai blokkok a folyosókon, számítógépterem van az épületben, valamint internet
hozzáférési lehetőség biztosított néhány szobában, Wi-fi csatlakozási lehetőség minden
szobában biztosított)
A 2018/2019-es tanévben a kollégiumi díjak a következőképpen alakulnak az állami
ösztöndíjas hallgatók esetében:
- Kaffka Margit Kollégium: 9.320 Ft/hó
- Csukás Zoltán Kollégium: 11.650 Ft/hó
- Új Kollégium: 15.500 Ft/hó
A 2018/2019-es tanévben a kollégiumi díjak a következőképpen alakulnak a önköltséges
képzésben résztvevő hallgatóknak:
- Kaffka Margit Kollégium: 20.970 Ft/hó
- Csukás Zoltán Kollégium: 23.300 Ft/hó
- Új Kollégium: 27.150 Ft/hó
A többletszolgáltatási díj 1500 Ft/hó.
A többletszolgáltatási díj tartalmazza a szobánkénti internet hozzáférés, 160 liter
hűtőtérfogat/2 fő, számítógép terem, szauna, kondicionáló terem, kerékpár használat, a díjat
befizetők számára vendéglátással egybekötött rendezvények.
Nappali tagozatos hallgatóink számára a kollégiumi pályázatot a NEPTUN hallgató kezdő
oldalán az Ügyintézés/Kollégiumi jelentkezés felületen kell benyújtani. A pályázati
jelentkezési felületet 2018. augusztus 8-22-ig nyitjuk meg. A beadáshoz szükséges
csatolandó dokumentumokat a saját szociális helyzetének megfelelően csatolja
(NEPTUN/Dokumentumok/KE Kollégiumi jelentkezés kitöltési útmutató segítségével). A
beadási határidőt követően folyamatosan kísérjék figyelemmel a Neptunban a kérvény
státuszának változását, az e-mailes értesítést (esetleg szükség lehet dokumentum
hiánypótlásra is), egészen a döntésig. A döntésről szóló határozatot a
Neptun/Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések felülten láthatják. A határidő elmulasztása
jogvesztő.

Levelező tagozatos hallgatóink részére a konzultációk időpontjára térítés ellenében
alkalmanként szállást tudunk biztosítani a kollégiumokban (szállást foglalni a lent megjelölt
elérhetőségeken lehet 2018. szeptemberétől).
Csukás Zoltán és Új Kollégium:
horvath.viktoria@ke.hu, 82/505-832
Kaffka Margit Kollégium:
horvathne.gabriella@ke.hu, 82/502-517
A kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatban a következő e-mail címeken érdeklődhet:
Csukás Zoltán és Új Kollégium:
Godina Melinda Eszter godina.melinda@ke.hu
Kolber Kitti
kolber.kitti@ke.hu
Csősz Péter
csosz.peter@ke.hu
Kaffka Margit Kollégium:
Dorogi Panna
dorogi.panna@ke.hu
Kozma Péter
kozma.peter@ke.hu

Kollégiumi jelentkezés
Kitöltési útmutató
Kedves Hallgatók!
Nappali tagozatos hallgatóink számára a kollégiumi pályázatot a NEPTUN hallgató kezdő
oldalán az Ügyintézés/Kollégiumi jelentkezés felületen kell elektronikus úton benyújtani. A
pályázati jelentkezési felületet 2018. augusztus 8-22-ig nyitjuk meg. A beadáshoz szükséges
csatolandó dokumentumokat a szociális helyzetének megfelelően csatolja. A beadási határidőt
követően folyamatosan kísérjék figyelemmel a Neptunban a kérvény státuszának változását
(esetleg szükség lehet dokumentum hiánypótlásra is), egészen a döntésig. A döntésről szóló
határozatot a Neptun/Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések felülten láthatják. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
A csatolt igazolások minden esetben három hónapnál régebbi keltezésűek nem lehetnek.
A felsorolt lehetőségek közül kérjük, mindenki saját szociális helyzetének megfelelően
csatolja a dokumentumokat. Üresen csatolt dokumentumok esetén a pályázatot nem tudjuk
elfogadni.
A szociális körülményekhez:
• Népességnyilvántartó Hivatalban - a helyi/illetékes Önkormányzati Hivatalnál kiállított hivatalos igazolás az egy háztartásban élőkről!!! MINDENKINEK
Az igazolásban megjelölt egy háztartásban élő minden személy esetén kérjük az
igazolást benyújtani. (kiskorútól a nyugdíjasig)
• elvált szülő(k) esetén: válási okiratok másolata (többszöri válás esetén, mindegyikről)
• ha tartásdíjat kap igazolás a tartásdíj összegéről, ha tartásdíjat nem kap arról is
igazolás
• bármely szülő elhalálozása esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata
• ha a pályázó házas, vagy élettársa van: házassági anyakönyvi kivonat, ill.
Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás
• ha a pályázónak, ill. házas- vagy élettársának gyermeke van vagy gyermeket vár: a
gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának (iskolalátogatási igazolásának) másolata, ill.
kismama könyv másolata
• abban az esetben, ha nem a szülők az eltartók, a saját bevétel igazolása (ösztöndíj,
diákmunka, munkaviszony igazolása)
• szülők/eltartók munkáltatói jövedelemigazolása (CSAK vállalkozók esetén szükséges
eredeti NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző évről)
• őstermelők esetén: őstermelői igazolvány másolata és hozzátartozó betétlap másolata
és NAV igazolás
• ha az eltartó(k) munkanélküli(ek): Munkaügyi Központ, ill. bármely hivatalos
igazolás, akkor is, ha járulékban nem részesül(nek)

•
•

•

•
•
•
•
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háztartásbeli eltartó(k) esetén: a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy nincs
bejelentve és a helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás arról, hogy nem
részesül semmilyen juttatásban
öregségi nyugdíjas eltartó(k) esetén: nyugdíjas igazolvány másolata, utolsó havi
nyugdíjszelvény másolata/bankszámlára utalás esetén bankszámlakivonat másolata,
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves összegű
nyugdíj megállapítás igazolása
rokkantnyugdíjas eltartó(k)/rehabilitációs ellátásban részesülő esetén: az Országos
Rehabilitációs és Szakhatósági Intézet szakhatósági állásfoglalását, avagy a
nyugdíjjogosultságot megállapító/elutasító határozatot, amennyiben tartalmazza a
rokkantság fokát (kategória szerint), Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által kiállított éves összegű nyugdíj megállapítás igazolása
ha a házas, vagy élettárs keresettel rendelkezik: munkáltatói jövedelemigazolás (utolsó
havi jövedelemről), ha vállalkozó: eredeti NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző
évről
kereső testvér esetén: munkáltatói jövedelemigazolás, ha vállalkozó: eredeti NAV
igazolás a pályázat tanévét megelőző évről
helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás önkormányzati támogatások,
segélyek létéről (pl.: szociális segély, gyermekvédelmi támogatás)
egyéb, nem önkormányzati juttatások (árvaellátás, családi pótlék, stb.) igazolása
fénymásolattal
betegség, fogyatékosság esetén: megfelelő intézményi, ill. szakorvosi igazolás
szükséges (betegség BNO kód feltüntetése is!)

A kérelmezőn kívül eltartott kiskorú vagy diák esetén:
• óvodás vagy fiatalabb testvér esetén: születési anyakönyvi kivonat másolata
• iskolás testvér esetén: iskolalátogatási igazolás
• egyetemi, főiskolai hallgató testvér esetén: hallgatói jogviszony igazolás
• álláskereső testvér esetén: Munkaügyi Központ, ill. bármely hivatalos igazolás, akkor
is, ha nem részesül járulékban
• jövedelemmel nem rendelkező házas- ill. élettárs esetén: megfelelő hivatalos igazolás
A távolság igazolása:
• Állandó lakhely igazolása (pályázó esetén személyi igazolvány és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány érvényes fénymásolata)

Kollégiumi felvételi pontszám kiszámítása
Elsős évfolyamok pontjainak kiszámítása
Három részből áll, a felvételi és szociális pontszámok összegéből; továbbá lakóhely –
intézmény közötti távolságra szerezhető pontszámok összegéből.
1. Felvételi pontszám
Leendő első éves hallgató tanulmányi teljesítményének mérőszáma, az egyetemi felvételi
pontszáma alapján kerül meghatározásra.
T=felvételi pont /10
2. Szociális pontszám
a.) Jövedelem (egy főre jutó havi nettó jövedelem)
0 – 51.770 Ft
51.771-61.770 Ft
61.771-71.770 Ft
71.771-81.770 Ft
81.771-91.770 Ft
91.771- …

25 pont
20 pont
15 pont
10 pont
5 pont
0 pont

b.) Családi helyzet
1. Családban eltartott testvérek
- iskoláskorú testvér
2 pont/fő
- fogyatékkal élő testvér
5 pont/fő
2. Kérelmező eltartója
- álláskeresési járadékban részesül
- nyugdíjas
- rokkantnyugdíjas
- fogyatékkal élő
- gyerekét egyedül neveli (özvegy, elvált)

3 pont/fő
4 pont/fő
4 pont/fő
5 pont/fő
4 pont

3. Kérelmező saját maga
- nincs eltartója, mert :
 árva
4 pont
 önfenntartó 2 pont (ha a helyi önkormányzat és a szülő írásban igazolja)
- fogyatékkal élő vagy rendszeres orvosi kezelés alatt áll
(cukorbetegség, asztma)
3 pont
- terhes illetve gyermeke van
2 pont
3. Intézmény – lakóhely távolsága
0-50 km
51-100 km
101-150 km
151-200 km
201-250 km
251 km <

0 pont
2 pont
4 pont
6 pont
8 pont
10 pont

