
     
 

 EGYETEMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS KOLLÉGIUM 
 UNIVERSITY SERVICE CENTER AND HALL OF RESIDENCE 

 9026 Győr, Egyetem tér 1.  
  +36 96 613 721    eszk@sze.hu    http://uni.sze.hu 

 

Jelentkezési segédlet kollégiumi jelentkezéshez 

 

A kollégiumba történő jelentkezésre jogosult minden aktív, nappali tagozatra felvételt nyert hallgató, 

aki:  

- állandó lakcíme Győr és 30 kilométeres vonzáskörzetén kívül található, a Cserháti Sándor 

Kollégium esetében állandó lakcíme Mosonmagyaróvár és 30 kilométeres vonzáskörzetén 

kívül található. 

-  az Egyetemre felvételt nyert határon túli hallgató, akire nem vonatkozik a fentiekben 

megfogalmazott, lakhelyre vonatkozó korlátozás.  

- az Európai Unió tagállamain kívülről érkező magyar állampolgársággal rendelkező hallgató 

(Neptun rendszerbe beírt állampolgárság). Ezen hallgatók számára a kollégiumi férőhely 

biztosított, de kollégiumi jelentkezés számukra is kötelező. 

 
1. A böngésző keresősávjába gépeld be a dormitory.sze.hu oldalt. Az alábbi képernyőt fogod látni.  
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2. Kattints a tovább a bejelentkezéshez gombra. Itt a user.sze.hu oldalon megadott adataiddal 

tudsz belépni. 

 

Amennyiben még nem regisztráltál a user.sze.hu oldalon, kérjük kattints a Még nem regisztrált? 

menüpontra és végezd el a regisztrációt.  

 

3. Belépés után a dormitory.sze.hu oldal kezdőlapja látható az alábbi módon.  
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4. A kollégiumi jelentkezés megkezdéséhez kattints a „Kollégiumi jelentkezés” menüpontra.  

Ezt követőn megjelennek a legfontosabb tudnivalók a jelentkezéssel kapcsolatban.  Kérjük 
figyelmesen olvasd el a tájékoztatót és fogadd el azt a jelölő bepipálásával. 
 

  
 
Ezt követően kattints a „Tovább a jelentkezési felületre” fülre.  
 
5. Ezután megjelennek a választható kollégiumok, melynek sorrendjét „Fogd és Vidd 

módszerrel”, az elemek átmozgatásával lehet módosítani. A sorok végén található kék 

csúszkával beállítható, hogy a hallgató kíván-e az adott kollégiumba jelentkezni. 
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6. Az oldal további részében látható a hallgató kollégiumi pontszáma. 

Pontszámítás a Kollégiumi SZMSZ-ben olvasható.   
Kérjük ellenőrizd a pontszámot.  

 
 
Amennyiben a pontszám megfelelő, akkor kattints a „Kollégiumi jelentkezés” menüpontra. 
Az elsőéves hallgatók esetén a szociális pontok a jelentkezési időszak lezárása után kerülnek 
jóváírásra. A szociális pontszámok megszerzésével kapcsolatban a felveteli.sze.hu oldalon 
leírt információk alapján tájékozódhatsz.  
 

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS LEADÁSÁT KÖVETŐEN 
SORRENDMÓDOSÍTÁSRA NINCS LEHETŐSÉG! 

 
FELVÉTELT KÖVETŐEN KOLLÉGIUMOK KÖZTI CSERÉRE SINCS LEHETŐSÉG! 
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7. A biztosan kollégiumba szeretnél jelentkezni kérdésre jelöljd be az „Igen” választ.

 

 
8. Amennyiben mindent jól csináltál, akkor a következő képernyőt látod és sikeresen 

jelentkeztél a kollégiumba. 

 
 
Amennyiben hibába ütköztél, a megadott elérhetőségeken tudunk tájékoztatást adni. 
 

Sok sikert kívánunk a kollégiumi jelentkezéshez, 
bízunk benne, hogy szeptemberben találkozunk! 

 

 


