
 

3. számú függelék  

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BOCSKAI ISTVÁN KOLLÉGIUMA  

1042 BUDAPEST, HAJNAL U.13 

 

Kollégiumi felvételi kérelem a 2016/2017-es Tanévre  
(A kérelmet a Kar Dékáni Hivatalába, vagy a KB tagjainak kell eljuttatni!  

Határidő: 2016 június 13. A kérelemnek a határidőn belül be kell érkeznie!) 

 

A kérelmező neve, neptun kódja:………………………………………………….…………. 

Születési neve:............................................ Anyja neve:……………………………………… 

Állampolgársága:………........................... Finanszírozási forma: ………………………….. 

E-mail címe:……………................ Szülő, gondviselő telefonszáma:………….............. 

Születési helye és ideje:………………………………….. Mobilszáma: …………………...  

Állandó lakásának címe:…………………………………. Telefonszáma:………………….. 

Tartózkodási helyének címe:…………………………….. Telefonszáma:………………….. 

Nem magyar állampolgárság esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás  

jogcíme:……………………………………………………………………………………….  

A tartózkodásra jogosító okirat címe:…………………………… Száma:………………...  

A hallgató azonosító száma:………………………………. 

A hallgató adóazonosító jele: …………………………………………………………….. 

    Bankszámlaszáma:………………………………………………………………………….. 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  
  

 1. A felső éves hallgató a Kollégiumi Felvételi Kérelmet 2016. június 13-áig szíveskedjen 

benyújtani a Dékáni Hivatalba vagy a Kollégiumi Bizottság tagjainál (Lukács Bence, 

Németh Barnabás, Ternyák Alexa). A határidő jogvesztő, a kérelemnek a megjelölt napig 

be kell érkeznie a hivatalba! 
 2. A kérelem elbírálásáról legkésőbb 2016. június 17.-éig hirdetmény útján értesülnek a 

jelentkezők. 

 3. A kollégiumi felvételi kérelemhez értelemszerűen csatolni kell az alábbiakat:  

– árvasági igazolás – nyugdíjszelvény, nyugdíjas igazolvány másolata  

– válási dokumentumok – munkanélküliségről hivatalos igazolás  

– halotti anyakönyvi kivonat – saját (adóköteles) APEH-igazolás  

– önfenntartásról szóló közjegyzői igazolás – gyógyszeres kezelésről igazolása  

– rokkantságot megállapító határozat – testvér szül. anyakönyvi kivonata, tanulói jogviszony igaz.  

 4.A beköltözés napjáig az alábbi orvosi gazolásokat szíveskedjen elvégeztetni:  

– házi orvosi igazolás, hogy fertőző betegségben nem szenved  

– kötelező tüdőszűrésről igazolás   

– határontúli hallgatók a külföldi munkavállalókra érvényes szabályokban előírt kötelező orvosi 

vizsgálatról igazolást  

A kérelemhez csatolni kell a hallgató által aláírt bentlakási megállapodást, 

ennek csatolása nélkül a felvételi kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani.  
  



 

A kollégiumi pontozásnál figyelembe vett 

szempontok:  

A Kollégiumi Felvételi bizottság 

tölti ki!  

Tanulmányokkal kapcsolatos információk:                              egyszakoskétszakos  

Jelenleg más állami felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal:  

rendelkezemnem rendelkezem  

 

Tanulmányi átlageredménye: …………….-os tanév I. félévében (II. félévében)  

Kreditindex: ………………………………………………………………………….  

Korrigált kreditindex: …………………….................................................................  

Tanulmányi átlag (nem kredites képzésnél)………………………………………….. 

Testvérek száma: ………….fő, ebből  

– általános iskolás ………….fő  

– középiskolás …………fő  

– főiskolás/egyetemista ………....fő  

Család egy főre jutó havi nettó jövedelme:  
50.001 Ft fölött 50.000–35.001 Ft 35.000–25.001Ft  

25.000–20.001 Ft 20.000 Ft alatt  

Közös háztartásban élő családtagok száma: …………….fő  

Lakhelytávolság az Egyetemtől: ……………….. km  

A kérvényező:  
félárva árva elvált szülők gyermeke önfenntartó  

Az Egyetemre történő beiratkozás éve:………………………… 

A kollégium lakója…………………………….óta  

Kiegészítés a Kollégiumi Felvételi Kérelemhez:  

A szobabeosztásnál a következő hallgatókkal szeretnék egy szobába (szobaszám: …………..) 

kerülni:  

1…………………………….…… 2………………………………… 

3………………………………….  
Nyilatkozat: büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, 

hogy az egyetem vezetése az adatok ellenőrzése érdekében környezettanulmányt kérhet az illetékes polgármesteri hivataltól.  

Kelt: Budapest, 201.. …………………….hó …… nap  

…………………………….  

a kérelmező aláírása  

Kollégium felvételről szóló döntés:  

FELVÉTELT NYERT ELUTASÍTVA VÁRÓLISTA SORSZÁMA: …………….  

 

201... ………………....hó ……nap  
…………………………………………….  

                                                                                                aláírás  

 

  



 

B E N T L A K Á S I M E G Á L L A P O D Á S 
 
amely létrejött, egyrészről a Bocskai István Kollégium (a továbbiakban: Kollégium), 
másrészről  
____________________________,_________ évf. ___________________szakos hallgató (a 
továbbiakban: hallgató), mint a kollégium lakója között. 
 

1. A Kollégium a nevezett hallgató részére a 2016/17. tanév idejére férőhelyet biztosít. 
 

2. A hallgató vállalja, hogy a térítési díjat (költségtérítéses képzésben résztvevő), melynek 
összege a mindenkor hatályos szenátusi döntésben van meghatározva és 2016/17. évre 
költségtérítéses hallgatóknak 21.500.- Ft/hó, államilag támogatott hallgatóknak 13.000.- 
Ft/hó a 2016/17. tanévben; minden hónap 15-éig havi rendszerességgel – a kivetés szerint – 
befizeti. (Amennyiben e fizetési kötelezettségének a határidőt követően 2 hónapig nem tesz 
eleget, úgy azonnali hatállyal ki kell költöznie a kollégiumból.) 
 

3. A hallgató vállalja, hogy felvétele esetén a Kollégiumba beköltözik, és legalább egy félévig 
bent lakik, a kollégiumi díjat megfizeti. Amennyiben a hallgató a kollégiumból a vis maior 
esetét kivéve, az első félévben indokolatlanul kiköltözik, úgy vállalja, hogy beköltözése híján is 
a kollégiumi díjat az első félévben maradéktalanul (havi részletekben) megfizeti. A hallgató 
vállalja, hogy a kollégiumból való indokolt kiköltözés esetén is a kiköltözés hónapjában 
esedékes kollégiumi díjat maradéktalanul megfizeti.  
 

4. A kollégium lakója az általa fizetett kollégiumi/térítési díj ellenében jogosult a lakószoba 
mellett a közös helyiségeket a Házirendben meghatározott módon használni, valamint 
elfogadja a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott 
követelményeket és szükség szerint él a szabályzatban leírt jogaival. 
 

5. Alulírott, kijelentem, hogy a Házirendet betartom, a szobám tisztaságáért felelek, a 
rendelkezésemre bocsátott felszerelési tárgyakban keletkezett károkat megtérítem, az épület 
műszaki eszközeit rendeltetésszerűen használom. 
 

Beköltözés várható dátuma: 2016. év szeptember hó 5-7. nap 
 

Kelt: ______________, 2016. _______________ 
 
 

_________________________ _________________________ 
kollégista a kollégium képviseletében 

 
Tudomásul veszem, hogy a kollégiumból való kiköltözésem alkalmával (melynek időpontjáról 
munkaidőben, előzetesen tájékoztatom a kollégium igazgatóját) a berendezési és 
felszerelési tárgyakkal köteles vagyok személyesen leszámolni/elszámolni, illetve a szobát 
kitakarítva, rendben a kollégiumi tanár (vagy képviselője) jelenlétében átadni. Ennek 
elmulasztása esetén a kollégiumba későbbiekben nem nyerhet feltételt.  
 
Kiköltözés dátuma: 201___. év ________________ hó _______ nap 
 

_________________________ _________________________ 
kollégista a kollégium képviseletében 

 

 


