
Mikortól és kik adhatnak be felvételi kérvényt az SZTE Móra Ferenc Szakkollégiumba? 

Elsőéves hallgatók, miután megkapták az SZTE-től neptun kódjukat (várhatóan július 30.) a 

modulo rendszeren keresztül jelentkezhetnek a Móra Ferenc Szakkollégiumba. Először a 

szociális helyzetfelmérőt kell kitölteni, és utána érhető el a kollégiumi kérvény. Kollégiumi 

felvételt kizárólag államilag finanszírozott, nappali képzésben résztvevő, elsősorban az ÁJTK, 

BTK, GTK, TTIK karaira felvételt nyert magyar állampolgárságú hallgatók nyújthatnak be, 

költségtérítéses, vagy pótfelvételivel felvett hallgatók első körben nem pályázhatnak, ők 

várólistáról akkor juthatnak be, ha a kollégiumok várólistájáról elfogytak az államilag 

finanszírozott hallgatók, és azok üres helyeik feltöltésére költségtérítéses hallgatóknak is 

lehetőséget biztosítanak. 

Hol kell jelentkezni a kollégiumba? 

Jelentkezi a MODULO (https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index) 

rendszerén keresztül lehet a lent megadott határidőn belül. A jelentkezéshez a szociális 

helyzetfelmérő adatlapot kell kitölteni és beadni, majd ahhoz kell csatolni a Kollégiumi 

jelentkezés űrlapot (a csatolható űrlapoknál található). Jelentkezni kizárólag a MODULO 

rendszerén keresztül lehet, más helyen nem lehet jelentkezést benyújtani! 

Milyen határidőkhöz kell igazodnom, mit tegyek, ha a szociális helyzetfelmérőmmel 

probléma van? 

A kollégiumi kérvények beadásánál a következő határidőket szükséges feltétlenül betartani. 

felvételi kérelem beadási határideje: 2020. augusztus 6. (csütörtök) 23 59 

hiánypótlási időszak: 2020. augusztus 7. (péntek) 12:00 – 2020. augusztus 10. (hétfő) 23:59 

Amennyiben a szociális helyzetfelmérő kitöltésénél gondok adódnak, akkor is érdemes azt 

akár hiányosan lezárni és a kollégiumi kérvényt beadni, mert a szociális helyzetfelmérőnél 

még van hiánypótlási időszak, a kollégiumi kérvény űrlapot azonban csütörtök éjfélig 

feltétlenül be kell adni. A felvételi eljárás során a hallgatók több mint felét felvételi pontszám 

alapján vesszük fel, itt a szociális helyzetfelmérő pontjainak nincs jelentősége, de (akár 

hiányosan lezárt) szociális helyzetfelmérőt minden esetben be kell adni. Kérjük, hogy a 

Mórába jelentkezők motivációs levelet és fényképet (gólyatérképre kell) is küldjenek a 

moraszakkollbiz@gmail.com email címre. 

Kik pályázhatnak eséllyel a Móra Ferenc Szakkollégiumba? 

Mivel a szakkollégiumba az elmúlt években túljelentkezés volt, és a felvételinél meghatározó 

szempont a felvételi pontszám, ezért azok pályázhatnak eséllyel a szakkollégiumba való 

bejutásra, akiknek a felvételi eredménye meghaladta a 425 pontot, vagy magas szociális 

helyzetfelmérő pontszám mellett legalább 400 pontot értek el a felvételin. Az országos 

versenyeredmények, közösségi aktivitás is számíthat a felvételinél, ezért kérjük, hogy a 

Mórába jelentkező hallgatóink küldjenek motivációs levelet a szakkollégium levelezési (6726 

Szeged, Közép fasor 31-33) vagy email címére (moraszakkollbiz@gmail.com). 
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Megtekinthetem a szakkollégiumot a felvételi eljárás időszakában, mit tegyek, ha még 

mindig vannak kérdéseim? 

Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel szakkollégiumi nyílt napot idén nem tartunk. 

Facebook oldalunkon ugyanakkor bemutatjuk az épületet, szobákat, közösségi tereket, a 

szakkollégiumi rendszert, kurzusainkat a közéleti, közösségi, kulturális programjainkat, 

illetve várjuk a felmerülő kérdéseket a moraszakkollbiz@gmail.com email címre. 

Mi a teendő, ha a felvételi eljárás első körében nem sikerül bejutnom a Móra Ferenc 

Szakkollégiumba? 

Mivel a Mórába mind a felsőéveseknél, mind az elsőéveseknél túljelentkezés szokott lenni, 

ezért többekkel előfordul, hogy hiába pályáznak, elsőre nem jutnak be a kollégiumba. 

Ilyenkor sem szabad csüggedni, hiszen a hallgató előtt még számos lehetőség áll. 

Egyrészt adhat be fellebbezési kérelmet, azt azonban tudni kell, hogy a fellebbezésre csak 

néhány hely áll rendelkezésre, ezért más alternatívákban is gondolkodni kell. Az elutasítottak 

számára korlátozott számban esetleg más karközi kollégiumokban tudunk helyet biztosítani. 

Ez előnyös azok számára, akik nem ragaszkodnak feltétlenül a Móra Kollégiumhoz, 

ugyanakkor szociális helyzetükből adódóan rászorulnak a kollégiumi elhelyezésre. 

Akik az elutasítás ellenére is ragaszkodnak hozzánk, várólistáról kerülhetnek a kollégiumba. 

Ilyenkor (szeptember első napjaiban) érdemes személyesen is bejönni, és érdeklődni Kovács 

Attila kollégiumi igazgatónál a bejutás esélyeiről. Általában az a trend, hogy októbertől egyre 

több kollégium kínál a várólistások számára férőhelyet. Aki kellően kitartó, a Mórába is 

bekerülhet, ha nem is szeptemberben, vagy októberben, de a második szemeszter elején 

mindenképp. Ehhez viszont a folyamatos érdeklődés feltétlenül fontos. 

Nem sikerült bejutnom a kollégiumba, hogyan keressek albérletet? 

Akik nem jutottak be a kollégiumba, és az alternatív megoldásokat sem preferálják, albérletet 

kell, hogy keressenek. Erre az egyik bevált módszer a Déli Apró című hirdetőújság 

megvétele, (esetleg az online átfutása, de ez nem teljes) a legtöbb albérletajánlat itt olvasható. 

További lehetőséget szolgál az egyetem https://www.u-szeged.hu/felveteli/lakhatas menüpont 

alatt, és felvételt követően böngészhető a szegedi albérlet 2020 

https://www.facebook.com/groups/104776596538743/ facebook csoport is. Ha szimpatikus a 

hely, és az ár is megfelelő, érdemes minél előbb lefoglalni az albérletet, mert augusztus 

végétől a kínálat csökken, az ár pedig nő. 

Mennyi a kollégiumi díj, és az egyéb szolgáltatásokért milyen további kiadásokkal 

kalkuláljak. 

A kollégiumi díj összege a 2020/21-es tanévben állami finanszírozott és állami ösztöndíjas 

helyeken havonta 9320 forint, önköltséges hallgatók számára pedig 10430 forint lesz, egyéb 

szolgáltatásokért (internet díj, mosatási díj, konditerem igénybevétele, kulturális hozzájárulás) 
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külön fizetni nem kell. Ugyanakkor mindenképpen ajánlott belépni a Móra Ferenc 

Közhasznú Hallgatói Egyesületbe (tagdíj félévente 2000 forint), mert számos plusz 

szolgáltatás az egyesületi tagsággal vehető igénybe, és pályázási lehetőségek, egyéb juttatások 

terén is sokkal több lehetőséggel számolhatnak az egyesületi tagok. 

Milyen messze van a kollégium a belvárostól és az egyetemi épületektől, mennyire 

biztonságos a kollégium környezete? 

A Móra Kollégium Újszegeden, az Erzsébet Liget közvetlen közelében, csodálatos 

környezetben található. Az újszegedi zöldövezet páratlan hangulata, a tiszta levegő és a 

nyugodt környezet nagy előnye a kollégiumnak, ráadásul az egyetemi épületek és a belváros 

sincs messze, busszal három megálló, gyalog pedig 25 perces kényelmes séta a Liszt Ferenc 

sétány árnyas platánfái alatt a belvárosi híd érintésével. A kollégium közvetlen közelében 

található az egyetem Biológiai Intézete, a Szegedi Biológia Központ, 

a Sportuszoda, a Sportcsarnok és a Kisstadion és a felújított, gyönyörű, kiváló futópályával 

rendelkező Erzsébet Liget is. Újszeged biztonságos, hallgatóinkat az elmúlt években a 

környéken semmiféle inzultus nem érte. 

 Kell-e ágyneműt hozni, milyen elektromos eszközök használhatók? 

Ágyneműt nem kell hozni, az a pléddel minden hallgatónak jár, és kétheti rendszerességgel 

cserélhető. Ágyneműt mindenkinek kötelező felvenni, persze akik ragaszkodnak saját, jól 

megszokott ágyneműjükhöz, nyugodtan használhatják, de az ágynemű mosása ilyenkor a 

hallgatóra marad. Külön kispárnát nem adunk, azt érdemes hozni. Elektromos eszközökkel 

nem kell elárasztani a kollégiumot, az elektromos hálózat nem méltányolja a sokat fogyasztó 

elektromos „kütyüket”. Számítógépet, laptopot persze hozhattok, mikró esetében egyeztetni 

kell a szobalakókkal, mert szobánként csak egy mikrót engedélyezünk. A vízmelegítővel, 

kávéfőzővel, kenyérpirítóval, szendvicssütővel hasonló a helyzet. Egyelőre úgy tervezzük, 

hogy saját routert nem engedünk behozni, a kollégiumi router állomány kiszolgálja a 

hallgatói igényeket. Amennyiben úgy látjuk, hogy szükség lehet hallgatói routerekre is, ezek 

behozatalának engedélyezése és telepítése a rendszergazda feladata lesz.  

A kollégiumi díjban benne van az étkezés, a kollégium biztosít-e étkezési lehetőséget? 

A kollégiumi díj csak a lakhatást biztosítja, a napi étkezés nincs benne a díjban. A 

kollégiumban található büfé, és a kollégium közvetlen közelében étterem, kifőzde, falatozó 

stb.. biztosítja az olcsó és változatos étkezést. Ezek felfedezésére a szakmai előkészítő 

táborban még lesz módotok. 

Hogyan történik az elsőévesek szobabeosztása? 

A felsőévesek maguk kérhetik, hogy melyik szobába és kikkel akarnak együttlakni, az 

elsőéveseket a szakjuk és az üres helyek függvényében osztjuk be. Abban az esetben, ha 

valaki szeretne ismerősével egy szobába kerülni, ezt feltétlenül jelezze augusztus 22-ig a 



moraszakkollbiz@gmail.com  email címen. Ezt követően már csak nagyon korlátozott 

mértékben, minden érdekelt beleegyezésével van mód szobacserére. 

Kell-e választanom háziorvost, kihez fordulhatok, ha beteg leszek? 

 Újszegeden, a kollégium közelében háziorvosi szolgálat működik, ahol bejelentkezés után 

fogadják kollégistáinkat. 

Van-e lehetőség ideiglenes lakcím bejelentésére. 

Igen, a megfelelő űrlapot kell kitölteni, a kollégium vezetősége aláírásával, pecsétjével 

igazolja az itt lakást, és utána a kormányablakokban érvényesíthető az ideiglenes 

lakcímigazolás. 

Lehet-e vendéget fogadni, mi ennek a módja? 

Ennek módja és lehetősége sokban függ a járványhelyzettől is. A korábban megszokottak 

szerint korlátozott mértékben lehetett vendéget fogadni, elhelyezésükre fürdőszobás és 

hagyományos kollégiumi szobák egyaránt rendelkezésre állnak. Amennyiben a 

vendégfogadás engedélyezett, a fürdőszobás szobákat a kollégium igazgatójánál, a hallgatói 

szobát a portán lehet lefoglalni. Itt lehet érdeklődni a szobák árai felől is. 

Mikortól lehet beköltözni a kollégiumba, lesz-e kollégiumi gólyatábor? 

Az elsőévesek számára a beiratkozásokhoz igazodva, terveink szerint augusztus 31-től 

szeptember 3--ig szakmai előkészítő tábort szervezünk, ahol a szakkollégium bemutatása és a 

programok mellett a felsőévesek segítenek az kurzus felvételben, és a neptun rejtélyeibe is 

beavatnak benneteket  Így az elsőévesek legkorábban augusztus 30-tól költözhetnek be. Mivel 

ekkor még nem biztos, hogy a saját szobátokba költöztök, ezért túl sok cuccot nem érdemes 

hozni. 
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