
Bentlakási hely igénylése a 2016/2017-es tanévre 

A bentlakási hely igénylése esetén a következő elbírálási 

kritériumok érvényesek:  

I. Szociális helyzet 

II. A felvételi átlag vagy az elmúlt tanévben (a nyári vizsgaidőszakkal 

bezárólag) elért tanulmányi eredmény 

I. Az adott szociális helyzet igazolásához a következő eredeti iratok benyújtására 

van szükség (mindkét szülő részéről kötelezően az 1., 2., 3., illetve esetenként a 

4.-9. pontokban megjelölt iratokat kell mellékelni): 

1.  Jövedelem igazolása:  

 a jövedelemmel rendelkezők esetében, a személyi jövedelmet igazoló 

bizonyítvány (nettó fizetés vagy nyugdíjszelvény); 

 a jövedelemmel nem rendelkezők esetében, a szülők közjegyző által 

hitelesített, erre vonatkozó nyilatkozata 

 2. A Polgármesteri Hivatal által kiadott bizonyítvány a tulajdonban lévő 

földterületről vagy ennek hiányáról.  

3. Az adóhivatal által kibocsátott igazolás arra vonatkozóan, hogy van-e vagy 

nincs megadózandó jövedelmük. 

Elvált szülők esetén a bírósági végzés másolata, illetve annak a szülőnek az 

1., 2., 3. pontban megjelölt iratai, akinek a gyermeket nevelésre odaítélték.  

4.  A 18 éven aluli testvérek esetén óvodai vagy iskolai igazolvány, illetve 

születési bizonyítvány másolata, ha se nem óvodás, se nem iskolás.  



5  A 18 éven felüli testvérek esetén főiskolai vagy egyetemi igazolvány, illetve 

ha igazoltan munkaképtelen rokkantsági nyugdíj igazolása.  

6.  Betegség esetén a törvényben előírt, családorvos/szakorvos által kiállított, 3 

hónaposnál nem régebbi bizonyítvány. 

 7.  Félárvák esetében az elhunyt szülő halotti bizonyítványának másolata. 

 8.  Árvák esetében a szülők halotti bizonyítványának másolata. 

 9. Gyermekotthonban nevelkedők esetében azon intézet által kiállított 

bizonyítvány, ahol utoljára tartózkodott. 

10. Személyi igazolvány másolata  

11. Születési bizonyítvány másolat  

12. Orvosi igazolás a háziorvostól, ami tartalmazza, hogy lakhat bentlakásban 

(Az orvosi igazolás hiánya kizáró jellegű). 

A szociális helyzetre vonatkozó pontozási eljárás a szociális ösztöndíj 

odaítélésének rendszerét fogja követni. 

Pályázatok leadási határideje: 

 Az elsőévesek és a felsőbb évesek számára a jelentkezők arányának 

függvényében különítjük el a helyeket. 

 Az egyetemi felvételire jelentkezőktől nyilatkozatot kérünk a bentlakási 

hely igényléséről. Sikeres vizsga esetén a fenti iratokat tartalmazó 

pályázatot a felvételin elnyert helyre való visszaigazoláskor kérjük (2016. 

július 27-30, szerdától szombatig 9-16 óra között). 



 Jelenlegi diákjainktól a bentlakási hely igénylésére vonatkozó és a 

szociális helyzetet igazoló dokumentumokat ugyancsak 2016. július 29-ig 

kérjük leadni. 

Megjegyzés: A bentlakási hely igényléséhez szükséges iratokat digitálisan is be 

lehet küldeni az andrasannamaria@ms.sapientia.ro e-mail címre.  

Áraink: 

 Apartman (3+3 személy): 130 lej lakbér/+ közköltség/fő 

 Garzon (3 személy): 170 lej lakbér + közköltség/fő 

Minden hónapban kötelező egy 120 lej értékű ebédbérlet megvásárlása az 

egyetem étkezdéjébe (ez megközelítőleg 10 ebédet tartalmaz).  

Beiratkozási díj a bentlakásba 100 lej. Azon jelentkezőknek, akik nem jutottak be 

a bentlakásba, az összeget megtérítjük. Abban az esetben viszont, ha valaki 

visszalép a bentlakási hely igénylésétől, nem térítjük meg az iratkozási díjat.  

Akinek nincs lehetősége a személyes beiratkozási díj kifizetéséhez, az megteheti 

az adott számlaszámon: RO51OTPV320000073814RO11 (kérjük, banki utalás 

esetén a Marosvásárhelyi Kar számlájára utalják az összeget).  Az összeg 

utalásánál, a letéti lapra kérjük, tüntessék fel az alábbiakat: - jelentkező diák neve 

- contribuție cazare FONTOS! Kérjük a számla kivonatát (extras) szkennelve 

küldjék el az alábbi e-mail címre: andrasannamaria@ms.sapientia.ro.  

További információk:  

András Annamária, bentlakás igazgató Tel.: 0721270445 (8 -15 óra között)  


