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SZOCIÁLIS ALAPÚ/KOLLÉGIUMI DÍJKEDVEZMÉNY
Kitöltési útmutató
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus kollégiumi jogviszonnyal
rendelkező, nappali tagozatos, államilag finanszírozott és önköltséges képzésben résztvevő,
aktív hallgatói a szociális alapú/kollégiumi díjkedvezmény iránti pályázatukat a Kaposvári
Campus Kollégiumainak Gondnoki irodáiban adhatják be, 2021. szeptember 23. – szeptember 30.
között.
A KÉRVÉNY LEADÁSÁNAK FOLYAMATA
1. A szociális alapú/kollégiumi díjkedvezmény iránti kérvény űrlapjának letöltése, mely a következő
linkről érhető el: https://kaposvar.uni-mate.hu/hu/hallgatoi-elet/kollegiumok/dokumentumok-0;
2. A szociális alapú/kollégiumi díjkedvezmény iránti kérvény űrlapjának kitöltése;
3. A kérelemhez szükséges a saját szociális helyzetének megfelelő/kollégiumi munkát igazoló
dokumentumok benyújtása, melyek azonosak a szociális helyzetfelmérés során benyújtott
dokumentumokkal;
4. A kérvény leadása a Kollégiumok Gondnoki irodáiban (Új Kollégium: 7400 Kaposvár, Guba S. u.
40. vagy Kaffka Margit Kollégium: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 6.).
A kérvényeket kizárólag a beadási határidő végéig nyújthatják be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérvény beadásához szükséges dokumentumokat a kérelmezőnek a NEPTUN Egységes
Tanulmányi Rendszerben benyújtott szociális helyzetfelmérő kérvényhez feltöltött
dokumentumainak megfelelően kell csatolnia.
A kérelem elbírálásáról (döntésről) szóló határozat a Neptun/Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések
menüpontban található.
A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rend III. Hallgatói
Követelményrendszer 7. Kollégiumi Szabályzat alapján a következők szerint:
Hallgatói kedvezmények, juttatások
12.§
(1) A kollégista részére a kollégiumi díjfizetés tekintetében kollégiumi díj fizetési kötelezettségének
halasztása engedélyezhető egyedi kérelem alapján, melyről a kollégiumvezető határozatban jogosult
dönteni.
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(2) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a
hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága
miatt szűnt meg.
(3) A kollégiumi díjkedvezményre az a hallgató jogosult, akit a 9.§ (4) bekezdés alapján előnyben
kell részesíteni, és a hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni
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a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói juttatási és térítési szabályzatának előírásait. A
kedvezmény mértéke legfeljebb a kollégiumi díj 50%-ig terjedhet.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kedvezményről a kollégiumvezető és a campus HÖK elnök
véleményezése után a rektor dönt. A kérvény beadásának határideje: I. félévben szeptember 30., II.
félévben február 28. A beérkezett hallgatói kérvényekről legkésőbb október (I. félév) illetve március
(II. félév) közepéig kell döntést hozni.
(5) Az Egyetemi Kollégiumokban végzett közösségi munka intézményi, szakmai tudományos és
közéleti ösztöndíjra jogosító tevékenységnek minősül.
(6) A kollégiumi díjból kedvezmény adható a kollégiumban munkát végző hallgatók számára:
a) Az EHÖK elnök, a campus HÖK elnök és a HÖK kollégiumi referensek 50 %-os kollégiumi
díjkedvezményben részesülhetnek félévente, melyről a KT dönt az adott félévben.
b) Öntevékeny körök, szakkollégiumok vezetőinek, tagjainak a KT díjkedvezményt adhat félévente,
melynek mértéke maximum 100 %.
c) További kedvezményt a Stratégiai és vállalati kapcsolatok rektorhelyettes adhat.
Kaposvár, 2021. szeptember 22.
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