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1. KEZDETI LÉPÉSEK 

A felsős felvételi, a Márton Áron Szakkollégium Budapest telephelyére az ELTE Tanulmányi 

Rendszerén keresztül kerül lebonyolításra. Kollégiumi férőhelyre tehát Neptunon keresztül 

tudsz pályázni. Először is lépj be a Neptun-kódoddal és jelszavaddal a 

http://hallgato.neptun.elte.hu/ oldalon. A rendszerbe belépve az „Ügyintézés” fül alatt a 

„Kollégiumi jelentkezés” menüpontot válaszd ki.  

 

Ezt követően a legördülő menüben a jelentkezési időszakok közül a Budapesti Márton Áron 

kollégium 2021/22 évi felsőéves kollégiumi elhelyezésre vonatkozó jelentkezése 

nevű időszakot kell kiválasztanod. 

 

http://hallgato.neptun.elte.hu/
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2. A KOLLÉGIUM KIVÁLASZTÁSA 

A jelentkezés során válaszd ki a kollégiumot és utána kattints a „Kiválasztott kollégiumok 

hozzáadása” gombra. 

3. JELENTKEZÉSI KÉRVÉNY 

A felvételi szempontokat megtalálod a felsős felvételi szabályzat Márton Áron Kollégium 

(budapesti telephely) részében, melyet ( ITT ) tudsz letölteni. A Szabályzatban megtalálod, hogy 

milyen szempontokat nézünk a jelentkezés során, azokat milyen dokumentummal igazolhatod, és 

hány pontot kaphatsz rá. 

4. ADATOK KIVÁLASZTÁSA 

A JELENTKEZŐ ADATAI 

A jelentkezési kérvényeden először a saját adataidat fogod látni, melyek a Neptunból 

automatikusan lekérdezésre kerülnek. A jelentkezes@kolhok.elte.hu címen tudsz segítséget 

kérni bármilyen, a felvételivel, igazolásokkal kapcsolatos probléma esetén. A 

neptun@kolhok.elte.hu címen pedig technikai segítséget tudunk nyújtani, ha a Neptun 

valamilyen hibaüzenetet dobna a kitöltés során. A beérkező kérdések mennyiségétől függően a 

válaszadás sebessége változhat, de igyekszünk mindenkinek minél előbb válaszolni. 

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2019/07/a-koll%C3%A9giumi-k%C3%B6zpont-felv%C3%A9teli-szab%C3%A1lyzata.pdf
mailto:jelentkezes@kolhok.elte.hu
mailto:jelentkezes@kolhok.elte.hu
mailto:neptun@kolhok.elte.hu
mailto:neptun@kolhok.elte.hu
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Meg kell válaszolnod azt a kérdést is, hogy rendelkezel-e a Nagytétény úti Kollégium 

belépőkártyával. Ha nem rendelkezel a belépőkártyával, akkor ehhez kell csatolnod az 

igazolványképedet, hogy szükség esetén tudjanak számodra egy kártyát regisztrálni. Várhatóan 

a Kunigunda úti épületben lesznek a Márton Áronos hallgatók elszállásolva. 

TANULMÁNYI ADATOK 

Most következnek a tanulmányi adataid. 

 

Elsőként azt kell bejelölnöd, hogy melyik egyetemre jársz. Itt csatolnod kell egy 2020/2021/2 

félévre szóló hallgatói jogviszonyigazolást. 

 

Ezek után add meg a tagozatod (nappali, esti, levelező, távoktatás). 

 

A következő sorban a finanszírozási alapot kell megadnod (állami ösztöndíjas, önköltséges) 

A képzési szint kiválasztása a következő (alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, doktori 

képzés, felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés) 

 

Ezek után a passzív féléveid számát add meg (0, 1, egynél több) itt kell egy képernyőképet 

kell csatolnod, amit a NEPTUN Tanulmányi rendszerben tudsz készíteni a  

„Tanulmányok”, majd a „Tanulmányi átlagok” gombok kiválasztásával. 

 

A következő sorban azt kell megadnod, hogy hányszor váltottál intézményt (nem váltott 

intézményt, egyszer váltott intézményt, egynél többször váltott intézményt). 
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Ezután a közösségi tevékenységről kell nyilatkoznod (kiemelkedő, aktív, passzív, egyéb). Itt 

olyan dokumentumot kell feltölteni, ami a Hallgatói Önkormányzat által kiadott igazolás, 

amely a végzett tevékenységgel kapcsolatos. Kiemelkedő és aktív közösségi tevékenység 

kiválasztása függ pl: kollégiumi hallgatói érdekképviselet munkájában való részvétel, ELTE 

kari hallgatói érdekképviselet, stb. aktivitástól függően. 

 

Ezután a tudod igazolni, ha miniszteri ösztöndíjas hallgató vagy. Csatolnod kell a miniszteri 

ösztöndíjról az igazolást (ha van). FIGYELEM! Nem fogadunk el indexmásolatot vagy 

képernyőmentést a NEPTUN Tanulmányi rendszerből a kreditátlagolásokról. 

 

A következő sorban az utolsó lezárt félév összes igazolt kreditszorzatainak ( kredit * 

érdemjegy) összegét kell kiszámolnod. 

példa:  

ha valaki három tárgyat teljesített, melyek mindegyike két kreditet ért, akkor a 

kapott érdemjegyek: 5, 4, 3, akkor a kreditszorzatok összege:  

(2x5) + (2x4) + (2x3) = 24. 

A következő sorban meg tudod adni, hogy teljesítettél-e szakkollégiumi kurzust. Igazolást 

kell csatolni a teljesített kurzusról. 

 

Ezután azt tudod feltüntetni, hogy részt vettél-e valamilyen MÁSZ-os kutatói vagy 

tehetséggondozói programban. Ha igen, akkor csatolnod kell az igazolást a programban való 

részvételről. 

 

Nyilatkoznod kell arról is, hogy részesítettek-e téged fegyelmi büntetést tartalmazó 

kollégiumi fegyelmi határozatban. 

SZOBAADATOK SIKERES PÁLYÁZAT ESETÉN 

Ennél a résznél azt a szobaszámot ad meg, ahol lakni szeretnél a következő évben, és azoknak 

a hallgatóknak a neveit, akikkel együtt szeretnél lakni. Ha nincs ilyen, akkor nyugodtan hagyd 

üresen. 

5. IGAZOLÁSOK FELTÖLTÉSE 

Az igazolásokat mindig a megfelelő státusz melletti „Csatolmány” gombra kattintva töltsd fel! 

Ha valamit csak szimplán a dokumentumtárba töltesz fel mellékletként, azt a jelentkezést bíráló 

személy nem látja! Ha valamit nem látunk, az olyan, mintha fel sem töltötted volna, ezért erre 

mindig ügyelj! 

6. LEADÁS 

Ha nem sikerül minden igazolást beszerezned időben, akkor is add le a jelentkezésedet a 

jelentkezési időszak végéig. 
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Hiánypótlási időszakban már csak a leadott kérvények hiánypótlására lesz lehetőség. Ha 

valamit nem, vagy hibásan töltöttél fel, vissza fogod kapni a kérvényt javításra. 

 

A leadással felelősséget vállalsz a jelentkezésben megadott adatok valóságtartalmáért. A 

Felvételi Bizottság az igazolások eredetijét bármikor bekérheti. A hamis adatok megadása a 

felvételi jelentkezésből való azonnali kijárást von maga után, és a jelentkező ellen fegyelmi 

eljárás indítható! 

 

Ha a „Következő” gombra kattintás után nem kaptál hibaüzenetet, akkor megjelenik a 

kérvényed előnézete. Itt ellenőrizd újra, hogy minden adatot jól adtál-e meg. Ha hibát találsz 

az „Előző” gombra kattintva visszatérhetsz a szerkesztő nézetbe, ha pedig hibátlannak véled, 

akkor a „Kérvény leadása” gombra kattintva tudod elküldeni nekünk a jelentkezésed. 

 

Ha nem ilyen felugró ablakot látsz, akkor első körben próbálj meg visszalépni és újra leadni a 

kérvényt. Ha nem sikerülne akkor írj a neptun@kolhok.elte.hu címre és amint tudunk 

igyekszünk segíteni. Ha pedig ilyen a sikerességet jelző felugró ablakot látsz, akkor sikeresen 

elküldted a jelentkezésed, egyelőre nincs más dolgod, mint ellenőrizni, hogy az „Ügyintézés” 

fül alatt a „Kollégiumi jelentkezés” menüpontban legörgetve az oldal aljára, egy ehhez 

hasonló képet kapj: 

 

 
 

A jelentkezés során látható pontszámok csak tájékoztató jellegűek, a végleges pontszámok a 

mailto:neptun@kolhok.elte.hu


 
 

7 
 

jelentkezés végén fognak kialakulni (hiszen folyamatosan javítunk, újraszámolunk, stb.). 

Amennyiben mindent helyesen adtál le, a kérvényed státusza mindvégig „Ügyintézés alatt” 

lesz, amíg elfogadásra vagy elutasításra nem kerül, ezért emiatt nem kell izgulnod. 

 

Ha hibát találunk, akkor a kérvény státusza „Javításra visszaküldve” lesz. 

7. HIÁNYPÓTLÁS 

Ha a kérvényedben valami nem megfelelő, arról a hiánypótlási időszak kezdetekor üzenetet 

kapsz a Neptunban, ezért érdemes ellenőrizni, hogy változott-e a státusz. Ha a státusz „Javításra 

visszaküldve”, akkor ez esetben a kérvény melletti + jelre, majd a „Javítás”-ra kattintva 

nézheted meg, hogy mi volt a probléma: 

 
A kifogásolt mezők alatt piros üzenetet találsz arról, hogy mi a teendő. 

 

Reméljük, hogy ezzel a kitöltési útmutatóval segítségedre lehettünk. Kérjük, ha valamilyen 

kérdésed van, először alaposan nézd át a rendelkezésedre bocsátott segédanyagokat, itt a 

leggyakrabban felmerülő kérdésekre megtalálod a választ! Ha mégsem, akkor keress minket 

bizalommal a jelentkezes@kolhok.elte.hu címen. Amennyiben a Neptun működésével 

kapcsolatban lenne kérdésed, akkor pedig a neptun@kolhok.elte.hu címre írj! 

 

 

 

Sikeres felvételit kívánunk! 
 

 

 

ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 

mailto:jelentkezes@kolhok.elte.hu
mailto:neptun@kolhok.elte.hu

