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Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma 

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

E-mail: kuzma@vhf.hu  

 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM  

A 2022/2023-AS TANÉVRE 

 
I. SZEMÉLYES ADATOK  

Név:  _________________________________________Állampolgárság: _______________________ 

Anyja férjezett neve:__________________________________________________________________ 

Anyja leánykori neve:_________________________________________________________________ 

Apja neve:__________________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________________ 

SZIG szám:______________________________________TAJ szám:__________________________ 

Állandó lakhely: _____________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely:___________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________ E-mail: __________________________________ 

Középiskola: _______________________________________________________________________ 

Érettségi éve: _____________________ 

Nyelvvizsgával rendelkezik:   igen  nem (aláhúzandó) 

Nyelv: _____________________ Szint:____________________ 

Nyelv: _____________________ Szint:____________________ 

Nyelv: _____________________ Szint:____________________ 

Egyéb felsőfokú végzettség:____________________________________________________________ 

 

Felsőbb éves egyetemi / főiskolai hallgatóknak: 

Egyetem/Főiskola: ___________________________________________________________________ 

A szak pontos megnevezése:___________________________________________________________ 

Tagozat:  nappali    levelező (aláhúzandó) 

Évfolyam:_____________________ 

Finanszírozási forma:  államilag támogatott  vagy  önköltséges (aláhúzandó) 

Kivel szeretnél együtt lakni? __________________________________________ 

Szerepel a várólistán a Pannon Egyetem kollégiumi rendszerében?   igen   nem  (aláhúzandó) 
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II. SZOCIÁLIS PONTOK  

 

1. Lakóhely Veszprémtől mért távolsága? (a megfelelő választ x-el jelölni) 

 1-50 km     2 pont 

 50-100 km     4 pont 

 101-150 km     6 pont    

 151-200 km     8 pont   

 200 km felett     10 pont 

 

 

 

 

2. Egy főre eső nettó jövedelem a családban: ……………………… Ft 
(A rendszeresen mérhető jövedelmek esetén az utolsó háromhavi, egyéb esetben az elmúlt évi 

jövedelmet kell a számításkor figyelembe venni. A jövedelmek igazolása munkáltatói igazolás, ill. a 

folyósító szerv igazolása alapján (Pl. Családi pótlék, fogyatékossági támogatás, önkormányzati 

támogatás …) alapján történhet. 

 

 

Mettől Meddig Pont 
0 31000 28 

31001 32500 27 
32501 34000 26 
34001 35500 25 
35501 37000 24 
37001 38500 23 
38501 40000 22 
40001 41500 21 
41501 43000 20 
43001 44500 19 
44501 46000 18 
46000 47500 17 
47501 49000 16 
49001 50500 15 
50501 52000 14 
52001 53500 13 
53501 55000 12 
55001 56500 11 
56501 58000 10 
58001 59500 9 
59501 61000 8 
61001 62500 7 
62501 64000 7 
64001 65500 6 
65501 67000 5 
67001 68500 4 
68501 70000 3 
70001 71500 2 
71501 81500 1 
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3. A hallgató szociális helyezte. (a megfelelő választ x-el jelölni) 

 árva
1
       15 pont  

 félárva
2
      7 pont  

 gyermekét egyedül nevelő szülő   8 pont 

 egyik szülő munkanélküli
3
    3 pont 

 mindkét szülő munkanélküli
4
    6 pont 

 egyik szülő nyugdíjas vagy rokkant
5
   3 pont 

 GYES, GYED a hallgató részére   6 pont 

 a hallgató önfenntartó
6
    15 pont 

 

 

 

 

4. Testvérek száma:______(iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolás szükséges) 

 Általános iskolás      ___fő  3 pont/fő 

 Középiskolás       ___fő  5 pont/fő 

 Felsőoktatási levelező képzésben vesz részt   ___fő  3 pont/fő 

 Felsőoktatási nappali képzésben vesz részt   ___fő  7 pont/fő 

 Felsőfokú szakképzésben vesz részt    ___fő  6 pont/fő 

 

 

 

5. A hallgató fogyatékkal élő? (a megfelelő választ x-el jelölni, szakvéleménnyel igazolni) 

 Mozgássérült 

 Hallássérült 

 Látássérült 

 Súlyosan beszédhibás 

 Dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás 

 Autista 

 

Rokkantság mértéke: 

I. fok  51-60 % 15 pont 

II. fok  31-50% 9 pont 

III.  fok  1-30%  6 pont  

 

  

                                                 
1
 Az elhunyt hozzátartozó(k) halotti anyakönyvi kivonati valamint az árvasági ellátásról szóló dokumentum, amit a 

nyugdíjfolyósító állít ki. 
2
 Az elhunyt hozzátartozó(k) halotti anyakönyvi kivonati valamint az árvasági ellátásról szóló dokumentum, amit a 

nyugdíjfolyósító állít ki. 
3
 Munkanélküliség esetén a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy az illető 

regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék összegét 
4
 Munkanélküliség esetén a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy az illető 

regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék összegét 
5
 A nyugdíjas igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata.Rokkantnyugdíjas személy esetén a 

fentiek mellé kérjük csatolni a leszázalékolás fokát tartalmazó orvosi szakvéleményt és az APEH által kiállított 

jövedelemigazolást is. (Ha nem adott be adóbevallást az APEH arról is kiállít igazolást.) 
6
 Az a hallgató minősül önfenntartónak, aki saját jövedelemmel rendelkezik, az eltartójától (szülőktől) semmilyen anyagi 

támogatásban nem részesül, tehát saját jövedelemből tartja el magát, és az eltartóktól (szülőktől) életvitelszerűen külön 

háztartásban él. Ez esetben szükséges igazolás: 3 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti példánya, 

előző 3 havi jövedelem igazolása.  
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III. TANULMÁNYI PONTOK 

Az utolsó két aktív félév tanulmányi átlaga
7
: ______ 

 

Átlag Pontszám 

2.00 < 2.49 1 

2,49< 2,90 2 

2,90<3,13 3 

3,13<3,38 4 

3,38<3,48 5 

3,48<3,76 6 

3,76<3,88 7 

3,88<4,00 8 

4,00<4,13 9 

4,13<4,26 10 

4,26<4,39 11 

4,39<4,45 12 

4,45<4,75 13 

4,75<4,90 14 

4,90<5,00 15 
 

1. Kiemelkedő tanulmányi munka. (a megfelelő választ x-el jelölni) 

 TDK munka
8
        5 pont 

 OTDK részvétel
9
      7 pont 

 Szakmai publikáció (pontos hivatkozással)   5 pont 

 Egyéb szakmai munka (igazolással)    3 pont 

 

 

2. Államilag elismert C típusú (komplex) nyelvvizsga. (a megfelelő választ x-el jelölni) 

(Nyelvvizsga bizonyítvány másolata) 

 Alapfok  2 pont 

 Középfok  3 pont 

 Felsőfok    5 pont 

 

 

IV. KÖZÖSSÉGI PONTOK (a megfelelő választ x-el jelölni 

(Igazolás szükséges) 

 

 HÖK elnök  8 pont 

 HÖK tag  5 pont 

 Évfolyamfelelős 3 pont 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 A jelentkezési időszakot megelőző utolsó két lezárt aktív félév ösztöndíj indexének számtani átlaga, két tizedesre 

kerekítve. 
8
 TDK emléklappal igazolható, amelyen szerepel a név, mint előadó (1 éven belül). 

9
 Csak helyezésről szóló oklevelet fogadunk el, emléklapot, különdíjat nem (2 éven belül). 

ÖI1+ÖI2 

2 
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Kelt:_________________________________ 

 

 

___________________________________ 

hallgató aláírása 

 

 

 

Összesített pontszám:__________ (a felvételi bizottság tölti ki!) 

 

 
 

Beküldendő anyagok:
10

 

a) Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata. 

b) Utolsó 2 aktív félév ETR/Neptun kivonat. 

c) Nyelvvizsga bizonyítvány másolata. 

d) Fogyatékosságot igazoló orvosi szakvélemény. 

e) Iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolás testvérektől (beadási határidő: 2022. szeptember 

16.) 

f) Kereseti igazolás/ jövedelemigazolás szülőktől az utolsó teljes 3 hónapról (ha a IV./2. pontban 

található táblázatban feltüntetett kategória valamelyikébe beleesik). 

g) Amennyiben először felvételizik a kollégiumunkba: egyházi ajánlás (plébános, lelkész, 

hitoktató) vagy keresztlevél másolata; + 1 db igazolvány fénykép. 

 

 

A FELVÉTELI KÉRELMET
11

 AZ ALÁBBI CÍMRE KÉRJÜK BEKÜLDENI 

(ajánlott küldemény formájában): 

Veszprémi Érseki Főiskola 

8200 Veszprém, Pf. 415. 

 

 

A borítékra kérjük, írja rá: KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM 

 

 
A kollégiumi felvétel eredményéről a hallgatók értesítést kapnak az általuk 

megadott e-mail címen. 
 

                                                 
10

 Kérjük, hogy a felvételi lapon feltüntetett adatokat, információkat hivatalos iratokkal igazolják. 
11

 A felvételi eljárásban csak azok a kérelmek vesznek részt, amelyek a megadott határidőn belül, postai úton 

szükséges igazolásokkal együtt, hiánytalanul kitöltve beérkeznek 


