Kollégiumi elhelyezést igénylő lap
Tisztelt Felvételiző!
Tájékoztatjuk arról, hogy Moholy – Nagy Művészeti Egyetem Kollégiumában lehetőség van kollégiumi elhelyezés igénylésére.
A felvételi kérelme esetén kérjük a kitöltött igénylő lapot (1 sz. melléklet) és a hozzá szükséges igazolásokat a MOME (1121 Budapest,
Zugligeti út 9-25.) Campus Igazgatói iroda részére a portán leadni, vagy postai úton elküldeni.
Elérhetőségek: kollegiumibizottsag@mome.hu, csengei.zsolt@mome.hu
Szükséges, beküldendő igazolások:
LAKHELY GAZOLÁSA:
Lakcím kártya másolata vagy hatóság által kiállított igazolás a hallgató lakhelyéről;
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata-hiányában érvénytelen a jelentkezés
A JÖVEDELMI HELYZET IGAZOLÁSA:
Eltartó(k) kereseti igazolás(ok) 3 hónapnál nem régebbi, az utolsó három hónap nettó átlagjövedelmét igazoló kereseti igazolás;
Vállalkozó esetében NAV igazolás az előző évi jövedelemről
PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK:
Félárva, árva, halotti anyakönyvi kivonat
Rokkant: rokkantsági határozat, valamint nyugdíjigazolás
Fogyatékkal élő: a fogyatékosság szerinti illetékes hatóság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a
területileg illetékes szakorvos vagy igazságügyi szakértő igazolása
Hátrányos helyzetű: rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat
Halmozottan hátrányos helyzetű: rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat
Tartós beteg: kórházi zárójelentés és kontrollpapír, vagy a betegség típusa szerinti szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a következő
felülvizsgálat tervezett időpontját
Öneltartó: a szülők által hitelesített nyilatkozat, illetve megélhetési források igazolása
Egyedül neveli gyermekét - lakcím bejelentő.
Előző évi tanulmányi eredmény igazolása (felsőbb éves hallgatók esetén).
ELTARTÓKRA ÉS CSALÁDTAGOKRA VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK:
Eltartó munkanélküli, támogatásban nem részesülő: munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása
Munkanélküli, támogatásban részesülő (eltartó): munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása, mely tartalmazza az ellátás
összegét
Nagycsaládos: köz- vagy felsőoktatásban nappali tagozaton, illetve közoktatásban még nem részt vevő testvérek száma meghaladja a 2
főt. Iskolalátogatási igazolás szükséges.
Elvált szülők esetén – jogerős bírósági végzés.
Eltartó özvegy - halotti anyakönyvi kivonat.
Őstermelő eltartó: őstermelői igazolvány másolata, továbbá szükséges az igazolvány kitöltött betétlapjának másolata, a tárgyévet
megelőző évből
Rokkantnyugdíjas eltartó: rokkantsági határozat, valamint a Nyugdíjbiztosító által kiküldött nyugdíjigazolás
Nyugdíjas eltartó: nyugdíjbiztosító által kiküldött nyugdíjigazolás
Házas, hallgató házastárssal - házassági és iskolalátogatási igazolás.
Házas, munkanélküli házastárssal - házassági papír és a Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása

Beadási határidő*: 2019. augusztus 8.
* Nem postázási, hanem az erre az időpontra a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre beérkezett levelek dátumát takarja.

1.sz. melléklet
* Kérjük, hogy az adatlapot olvashatóan töltse ki!

Fotó helye

Alulírott (név): .........................................................................

Évfolyam/szak: ...............................................................

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre történő felvételem esetén kollégiumi elhelyezést kérek.
Állandó lakhely: ........................................................ (ir. szám, város) ............................................................. (utca, hsz., ajtó)
Telefon szám (mobil szám): .......................................................
Budapesttől való távolság: ..................... (km)

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

Átszállások száma (minimum): .............

Utazási idő: ............................

A család összlétszáma egy háztartáson belül: ....................................... (fő)
A család összjövedelme (nettó összeg): ...............................................
Apa foglalkozása: .............................................................................................. keresete (nettó összeg): .................................
Anya foglalkozása: ............................................................................................. keresete (nettó összeg): .................................
Egyéb háztartáson belüli családtagok keresete (nettó összeg): ...........................
Eltartottak száma: ........... (fő)
Elvált szülők

Félárva

Hátrányos helyzetű

Tartósbetegség

Családfenntartó

Rokkant/Nyugdíjas

Árva

Halmozottan
hátrányos helyzetű

Tartósbeteg szülő

Öneltartó

Utolsó két félév tanulmányi átlaga (korrigált kreditindex, kivétel leendő BA1 és MA1 hallgatók):
Megjegyzés: ....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Budapest, 2019. .........................................

...........................................................................
felvételiző aláírása

