
2017/18-as tanév 

JELENTKEZÉSI LAP – SZFE KOLLÉGIUM 

(KÉRJÜK NYOMTATOTT  NAGYBETŰKKEL  KITÖLTENI!) 

 
NÉV    _________________________________________________________ 

SZAK-ÉVFOLYAM  _________________________________________________________ 

E-MAIL-CÍM   _________________________________________________________ 

TELEFONSZÁM  _________________________________________________________ 

BEJELENTETT LAKCÍM1 _________________________________________________________ 

TARTÓZKODÁSI HELY2 ____________________________________________ 

 

A 2017/2018-as tanévben milyen időszakra/mely hónapokra igényel kollégiumi elhelyezést: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kivel/kikkel/milyen szakos hallgatókkal szeretne egy szobába kerülni (több variációt is megjelölhet): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Melyik/milyen szobába/melyik emeltre szeretne kerülni (több variációt is megjelölhet): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tanulmányi eredmény – szakmai eredmény – közösségi munka 

2016/2017 I. félév tanulmányi átlaga:  ___________ 

2016/2017 II. félév tanulmányi átlaga:  ___________ 

Eddig megszerzett kreditpontok száma:  ___________ 

*Közösségi munka:   _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

**Kiemelkedő szakmai eredmények:  _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

* Itt a HÖK munkájában való részvétel számít, vagy különböző rendezvények szervezése, önkéntesként 

való részvétel ezek lebonyolításában, hallgatói munka stb. 

** Itt az egyetem szakmai programjain való helyezések, illetve az egyetemen kívüli szakmai 

rendezvényeken, fesztiválokon való részvételek, illetve helyezések számítanak 

                                                      
1 Kérjük az érvényes személyi igazolvány/vagy lakcímkártya megfelelő oldalának másolatát csatolni 
2 Kérjük az érvényes személyi igazolvány/vagy lakcímkártya megfelelő oldalának másolatát, nem bejelentett 
tartózkodási hely esetén pedig a szállásadó két tanúval hitelesített nyilatkozatát csatolni 
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Szociális körülmények 

(Kérjük a megfelelőt aláhúzni, szükség esetén kiegészíteni; egyes pontoknál – értelemszerűen – többet 

is be lehet jelölni) 

 
1. A jelentkező     családjával él        saját lakásban lakik       albérletben lakik         egyéb:__________ 

2. A jelentkező3       árva  félárva    nagycsaládos    szülei elváltak  

hátrányos helyzetű (_________________) halmozottan hátrányos helyzetű (__________________) 

gyermeket nevel (gyermekek száma: _ _ _ fő)  gyermekét egyedül neveli    

várandós  önellátó 

3. A jelentkezővel (hivatalosan bejelentett lakcím alapján4) egy háztartásban együtt élők (szülők, 
nagyszülők, testvérek, féltestvérek, házastárs, stb.)5 adatai:  

 

Ssz. Név Rokoni fok Foglalkozás  
Havi nettó  

jövedelem6 (Ft) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

A jelentkező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem a 3. táblázat alapján:  

     Összjövedelem         =     …………………………Ft/hó 

Eltartók+ eltartottak 

                                                      
3 Az megjelölt állapotot bizonyító igazolást kérjük csatolni 
4 Állandó lakcímre bejelentettekről az önkormányzat ad ki igazolást, ezt is csatolni kell 
5 Nem tanköteles korú, iskolába járó testvérek esetén iskolalátogatási igazolást kell csatolni. 
6 Kérjük a jövedelemigazolásokat és az előző évre szóló adóbevallást csatolni. 
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4.  A háztartásba befolyó egyéb, összjövedelembe nem tartozó jövedelmek7: 

Árvaellátás  

Családi pótlék  

Gyerektartási díj  

GYES, GYED, GYET  

Özvegyi nyugdíj  

Diákhitel  

Bursa Hungarica  

Egyéb  
 

ITT kérjük feltüntetni, ha a hallgató az adott tanév előtti nyáron illetve az adott tanév során olyan 
gyakorlati helyen dolgozik/projektben vesz részt, amelyből bevétele származik és a jelentkezés 
időpontjában már tudomása van róla (ezt az egy főre eső jövedelembe nem kell beleszámolni): 

 

 

 

 

5.  A pályázó, vagy valamely - vele egy háztartásban élő – családtagja 

 rendszeres orvosi kezelés alatt áll, és a havi, rendszeres kezelési-, ill. 
gyógyszerköltsége az 5.000 Forintot meghaladja: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  fő 

 állandó ápolásra szoruló testi, illetve szellemi fogyatékos: _ _ _ _ _ _ _ _ _  fő 
 

7) Egyéb/Megjegyzés – bármilyen olyan körülmény, amelyre a fentebbi pontok nem kérdeznek rá 

és indokolják a kollégiumi elhelyezés szükségességét 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum :      Pályázó aláírása: 

                                                      
7 A megadott adathoz tartozó igazolást kérjük csatolni 
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Nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………., büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy az általam felsorolt adatok, valamint a csatolt igazolások a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 

veszem, ha valótlanul nyilatkozok vagy nyilatkozatom nem teljes körű, akkor az egyetem a kollégiumi 

elhelyezésemet azonnali hatállyal megszűnteti. 

Tudomásul veszem, hogy a Kollégiumi Bizottság kérheti az általam beírt adatok, megadott körülmények 

(további) igazolásokkal történő bizonyítását és ellenőrizheti a megadott adatok valódiságát. 

 

 

Dátum: ................................................  ..........................................................  

 pályázó aláírása 
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FONTOS TUDNIVALÓK 

 

 Kérdéseket a tornyai.anna@szfe.hu e-mail-címre lehet küldeni 

 

 Az aláírt és kitöltött jelentkezési lapot, az igazolásokat/mellékleteket és az aláírt nyilatkozatot egy 

borítékban, postai úton kell eljuttatni az egyetem címére, július 15-ig beérkezően: Színház- 

és Filmművészeti Egyetem 1088 Bp. Vas u. 2/c; a borítékon fel kell tűntetni: „Kollégiumi 

jelentkezési lap”, vagy az egyetem Vas utcai portáján erre a célra elhelyezett mappában kell 

hagyni. E-mail-en elküldött jelentkezést nem áll módunkban elfogadni. 

 

 A kollégiumi igények elbírálásánál, rangsorolásánál szempont lesz, hogy a jelentkezőnek van-e 

valamilyen tanulmányi mulasztása, vagy pénzbeli tartozása az egyetem felé, s ha igen akkor 

automatikusan a lista végére kerül 

 

 Sem a tanulmányi eredmény, sem a szociális körülmények nem egyértelműen döntőek a 

kollégiumi igény elbírálásánál, a bíráló bizottság több szempontot is figyelembe vesz 

 

 A kollégiumi jelentkezéseket a kollégium vezetője és a HÖK Kollégiumi bizottsága bírálja el 

 

 Kizárólag határidőre, postán beérkezett, vagy a portán hagyott jelentkezéseket bírálunk el 

 

 Hiányosan kitöltött adatlapot, ill. az adatokhoz tartozó igazolások nélkül beküldött 

jelentkezést nem bírálunk el 

 

 A döntésről mindenkit e-mail-en, augusztus 18-ig értesítünk 

 

 Az egyetemen első évüket kezdő jelentkezőknek természetesen nem kell tanulmányi 

eredményeket megadniuk. 

 

 Tájékoztatásul a leendő elsőéves hallgatóknak: a kollégium a Vas u. 2/c épület 4., 5., 6., 7. és 8. 

emeltén helyezkedik el. Többségében 3 ágyas szobáink és néhány 2 ágyas szobánk van; 

némelyik 3 ágyas szobához kis erkély tartozik. 

 

 A kollégiumi díj államilag támogatott hallgató részére 2 ágyas szoba esetén 11.650 Ft/hó, 3 ágyas 

szoba esetén 9.320 Ft/hó; önköltséges hallgató számára 22.000 Ft/hó, határon túli 

vendéghallgatók számára (ha van hely) 100 Euró/hó. 

 

 A felvettek létszáma és névsora a vonalhúzást követően lesz érvényes; a kollégiumi 

jelentkezési lapot mindenkinek, aki a gyakorlati felvételin megfelelt, kiküldjük, ez nem 

jelenti automatikusan azt, hogy felvételre került – természetesen, ha valaki nem kerül be a 

Színház- és Filmművészeti Egyetemre, annak a kollégiumi jelentkezése is érvénytelen 

mailto:tornyai.anna@szfe.hu

