
Kollégiumi kérvény 
 

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégiumába várólistára jelentkezéshez, államilag támogatott, 

nappali képzésben részt vevő első és felsőéves hallgatók részére a 2016/2017-es tanévre 

 

Név:…………………………………… Születési év, hó, nap:……………………………….. 

Állandó lakcím :………………………………………………………… tel.:…..…………….. 

mobiltelefon:………………………… . ETR azonosító:…………………e-mail:……………. 

Ennek utazási távolsága Szegedtől km-ben:…………………………………………………… 

Ideiglenes lakcím:……………………………………………………… tel.:…..……………... 

Rendelkezik -e felsőoktatási intézményben megszerzett diplomával?....................................... 

Szülők (eltartók) adatai: 

Név:      foglalkozás:   munkahely (vállalkozás esetén a 

tevékenység jellege): 

.............................................. ………………………… ………………………………………. 

…………………………….. ………………………… ………………………………………. 

 

Eltartottak ( a kérelmezőn kívül): 

Név:     születési év, hó, nap:   oktatási intézmény: 

.............................................. ………………………… ………………………………………. 

…………………………….. ………………………… ………………………………………. 

…………………………….. ………………………… ………………………………………. 

…………………………….. ………………………… ………………………………………. 

(Felsőoktatási intézményben tanuló testvérről iskolalátogatási igazolást kérünk.) 

 

II. 

Mely tanévben és melyik kollégiumban volt eddig kollégista? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Melyik szobában és kikkel szeretne együtt lakni? Szoba:……………….. 

Név: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

III.  

Kar:………………  Évfolyam a 2016/2017-es tanévben:…………………………………… 

Szak:………………………… 

Szak:…………………………     ( Ha a két alapképzés van, és különböző az évfolyam, azt jelölni 

kell.) 

 

 

 



 

 

    

   IV. 

Tanulmányi eredmények (felsőéves hallgatókra vonatkozik:) (korrigált kredit index) 

Szak:    ……………………..    ……………………… 

2015/2016. I. félév ………………………….  ……………………… 

2015/2016. II. félév ..………………........ .   ……………………… 

Felvételi eredmény (Csak BA/BSc képzésre felvételt nyert hallgatókra vonatkozik) 

Kar:………………………. Szak:……………………………… 

Elért felvételi pontszám (első alapképzés max.: 500 pont) ……….…………………………….. 

Felvételi eredmény (Csak MA/MSc-képzésre felvételt nyert hallgatókra vonatkozik) 

Kar:………………………. Szak:……………………………. 

Elért felvételi pontszám ( max.: 100 pont) ……………………………………………………… 

Szakmai tevékenység leírása ( TDK, szakmai verseny, publikációk stb.) 

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

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

Egyetemen végzett egyéb tevékenységek (öntevékeny csoportok, sport, kollégium stb.) 

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

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

Milyen kollégiumi munkát vállalna? 

........................................................................................................................................................ 

Van-e veleszületett, tartós betegsége? (A kollégiumi felvételt nem befolyásolja! 

……..……………………………………………………………………………………………... 

Olyan egyéb tényezők felsorolása, melyek indokolnák kollégiumi felvételét: 

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

……………………………………………………………………………………………………. 

Szeged……………………... 

 

……………………………… 

                aláírás 

A kollégiumba érkezett: ……………………………………. 

 

 

Évközi felvételi esetén  várólistás kérvény bármely kollégiumba benyújtható.  

A kérvényt a Móra Ferenc Kollégiumban személyesen kell leadni Kovács Attila kollégiumi 

igazgatónak vagy Vass Viktória kollégiumi tanárnak, esetleg e-mailban is elküldhető az 

info@mora.u-szeged.hu címre 

A jó vagy jeles tanulmányi eredmény, a kiemelkedő szakmai, tudományos munka, illetve az aktív 

kulturális, közéleti tevékenység előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál. 

mailto:info@mora.u-szeged.hu


Nyilatkozat a család anyagi helyzetéről 

A kollégiumot kérő hallgató neve:……………………………………………………………… 

Kar, évfolyam, szak (2016/2017):……………………………………………………………… 

Szülők, eltartók havi jövedelme (jelen időpontban): 

I. neve:…………………………………………............ 

 havi nettó jövedelme: ...........…………………………… 

munkanélküli:………….………………………....óta 

II. neve:…………………………………………............ 

havi nettó jövedelme: ...........…………………………… 

munkanélküli:………….………………………....óta 

(nettó jövedelem: munkabér és egyéb rendszeres jövedelem árvaellátás és családi pótlék nélkül) 

A hallgató által a 2016/2017-es tanév első félévében havonta kapott: 

szociális támogatás:……………… tanulmányi ösztöndíj:……………… egyéb:…………...… 

diákhitel havi összege:……………………………… ( a kollégiumi felvételt nem befolyásolják) 

A családdal együtt élők neve, jövedelme (testvérek, nagyszülők) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

A család vagyoni helyzete (ház, lakás, nyaraló, hétvégi kert; gépkocsi márkája és gyártási éve): 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

A kollégiumot kérő hallgató ösztöndíjon kívüli bármilyen jövedelme:……………………. 

...................................................................................................................................................... 

 

Alulírottak, büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

Aláírásunkkal hozzájárulunk, hogy adatainkat a várólistás helyek elbírálásának lezárultáig 

a Kollégiumi Bizottság kezelheti. 

 

2017.…………………………. hó…………… nap 

 

…………………………………..    …………………………………...  

szülő, eltartó aláírása       szülő, eltartó aláírása  

 

………………………………………… 

      hallgató aláírása 

 

 


