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PONTSZÁMOK ÖSSZESÍTÉSE 

KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE: FELVÉTELT NYERT 

ELUTASÍTVA 

Helyhiány miatt 

Követelmény nem teljesítése miatt 

 
…………………………………………. 

Kollégiumi Bizottság elnöke 

PÁLYÁZATI LAP KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE 

Szent József Kollégium 
2019/2020-as tanév 

 
A pályázati lapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni! A megfelelő válaszokat X-szel jelölje! 

A szürke mezőket a Kollégiumi Bizottság tölti ki! Csak a hiánytalanul kitöltött, és a megfelelő igazolásokkal beküldött 

pályázatot áll módunkban elfogadni. 

 
 

 

MAXIMÁLIS PONTSZÁM 
 

100 
 

ELÉRT PONTSZÁM ÖSSZESEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

 
Név: ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely, idő: ............................................................................................................................................................................................................................ 

Anyja neve: ............................................................................................................................................................................................................................ 

Állampolgársága: ............................................................................................................................................................................................................................ 

Állandó lakcím: ............................................................................................................................................................................................................................ 

Levelezési cím: ............................................................................................................................................................................................................................ 

Mobil telefonszám: ............................................................................................................................................................................................................................ 

Otthoni vezetékes telefon: ........................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail cím: ............................................................................................................................................................................................................................ 

Tanulmányainak kezdete (év): ................ ................................................................................................................................................................................................ 

Évfolyam (szeptembertől): .......................................................................................................................................................................................................................... 

Neptun kód: ................................................................................................................................................................................................................................................ 

Szak/ szakok: ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Finanszírozási forma: ............................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

FELSŐBB ÉVES PÁLYÁZÓK TÁRGYÉVBEN I. ÉVFOLYAMRA FELVÉTELT NYERT HALLGATÓ 
 

  
Többletpontok 

  

A pályázó utolsó lezárt félévének 

tanulmányi átlaga 

  

 

A pályázó felvételi pontszáma összesen   

 

OTDK   

Részvétel Országos tanulmányi 
versenyen 

  

Köztársasági ösztöndíj   

főiskolai versenyen 1-3. helyezés   

 

Felvételi ponthatár   

 
 

 

Fénykép 

helye 
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II. SZOCIÁLIS HELYZET 
 

A pályázó lakhelyének a főiskolától való utazási távolsága (km-ben)   

Az utazás időtartama (óra /egyszeri út)   

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme   
 

Az Önre igaz állítást jelölje X-szel 
 

2. Középfokú tanulmányai során szociális helyzete miatt a jegyző védelmébe vette.  (hátrányos 

helyzetű) 

 
25 

3. Középfokú tanulmányai során részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt/ támogatást 

folyósítottak. (hátrányos helyzetű) 
 25 

 Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg  25 

 Félárva 

(az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;) 
 25 

 
Állami gondozott (volt)  25 

 Tartós nevelésbe vették    25   

4. Családfenntartó 
az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, aki a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; 

  
50 

 Fogyatékkal élő, vagy egészségi állapota miatt rászorult 

(aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki 

fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy 

szolgáltatásra szorul, 

  
50 

5. Munkaképességét 67%-ban elvesztette, ez az állapot 1éve tart, és legalább egy évig fennáll  50 

6. Nagycsaládos 
(legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább 

két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, 

vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;) 

  
50 

9. Árva 
(az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, 

nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;) 

  
50 

11. Külföldi állampolgár, aki államilag támogatott képzésben vesz részt, és részére az oktatási és 

kulturális miniszter ösztöndíjat adományozott. 
 50 

 Halmozottan hátrányos helyzetű    50   

 
I. KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG, ÉS SPORTEREDMÉNY ( Csak felső éves hallgatók!) 

Kollégiumi Bizottság tagja    10   

Országos sportversenyen való részvétel    8   

Kiemelkedő sporttevékenység megyei versenyeken    6   

Részvétel kollégiumi programok szervezésében, lebonyolításában    4   

Egyéb főiskolai eredmények    2   
 

II. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS 
 

A következő hallgatókkal szeretne egy szobában lakni: 

Szobaszám: 

1. 

2. 

3. 

 
 
 

  

Kelt: Pályázó olvasható aláírása 


