
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

NÉV: 
(nyomtatott nagy betűvel) 

SZAK: 

NEPTUN KÓD: ÉVFOLYAM: 
KÉPZÉSI KÓD: 

(neptunban elérhető) 

A kérelmező „x”-el jelölje, 

ha valamelyik kategória 

vonatkozik rá: 

fogyatékossággal 

élő vagy egészségi 

állapota miatt 
rászorult** 

halmozottan 
hátrányos 

helyzetű** 

családfenntartó 

** 
nagycsaládos

** 
árva** 

hátrányos 
helyzetű 

** 

gyámsága 

nagykorúsága 

miatt szűnt 
meg 

félárva** 

Egy háztartásban élők száma:          fő. Ebből keresettel rendelkezik:         fő.  

 

ADATLAP RENDSZERES  SZOCIÁLIS  PÁLYÁZATHOZ   2016/17 ŐSZI  FÉLÉV 

** A fogalmak értelmezését a 
tájékoztatóban találod! 

NYILATKOZAT 
 

Tudomásul veszem, hogy az eljárásban a leadási határidőn túl hiánypótlásra nincs lehetőség és, hogy a kari Hallgatói Önkormányzat valamint az Egyetemi  Szociális Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján fog 

eljárni a pályázat elbírálása során. Nyilatkozom, hogy a rendszeres szociális támogatás és az alaptámogatás igénylésére vonatkozó pályázati kiírást megismertem. 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam feltüntetett adatok és benyújtott igazolások a valóságnak megfelelnek és valamennyi olyan körülményt tartalmaznak, amelyek 

befolyásolhatják pályázatom elbírálását. Valótlan adatok közlése a támogatás megvonását és eljárás megindítását vonja maga után! 

Továbbá kijelentem, hogy az információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a kari Hallgatói Önkormányzat valamint az Egyetemi 

Szociális Bizottság személyes adataimat (név, szak, évfolyam, Neptun kód, pályázati pontszám) ezen pályázat céljából kezelje. 
 

 

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

  Kérelmező aláírása         Pályázat benyújtásának ideje 

 

Tájékoztatás 

 

A pályázó személyes adatait 

és a pályázathoz mellékelt 

dokumentumokat a kari 

Hallgatói Önkormányzat 

valamit az Egyetemi 

Szociális Bizottság a 

hatályos jogszabályoknak és 

az Egyetem szabályzatának 

megfelelően kezeli, azokat 5 

évig köteles megőrizni. 

A tájékoztatót az űrlap 

kitöltéséhez és a csatolandó 

dokumentumok listáját a HÖK 

irodában kérheted. 

Az űrlap árnyékolt részeit 

kérjük NEM kitölteni! Indoklás: 



Mellékletek 

A pályázathoz - minden benne szereplő adatról - igazolást kell mellékelni (közüzemi számlák; kereseti 

igazolás; iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolás (eltartásra szoruló testvérek után, saját részről 

igazolás); halotti anyakönyvi kivonat; nyugdíjszelvény, rokkantságról szóló határozat; a pályázóval egy 

háztartásban élő minden személy esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, beleértve a pályázót is; 

házasságkötés esetén a személyi azonosító érintett adatai; gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat; 

szülők külön háztartásban élése esetén szülői nyilatkozatok, jegyzővel hitelesítve; gyermektartási díj 

igazolás; árvaellátási szelvény; özvegyi nyugdíj szelvény; GYES-, GYED-szelvény; családi pótlék igazolás; 

szociális járadékokról és fogyatékosságról szóló igazolás; válóperi határozat; albérleti szerződés; 

munkanélküliségről szóló határozat; orvosi igazolások; egy háztartásban élő diákok iskolalátogatási 

igazolása stb.). 

 

Kötelező igazolások 

 Hallgatói jogviszony-igazolás (testvérvérek esetén) 

 Lakcím igazoló hatósági igazolás (egy háztartásban élők száma miatt) 

 Lakcímkártya fénymásolata: ….. db 

 Jövedelem igazolások: 

o ……………………………………………. 

o ……………………………………………. 

o ……………………………………………. 

o ……………………………………………. 

o ……………………………………………. 

Leadható igazolások 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 Egyéb méltányossági igazolások 

o ………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………… 

 

Leadott igazolások száma:……..db 

 

 

 



 

 

 

Bírálta:…………………............ 

Engedélyezte:………………….. 

 

 

Ponttáblázat (a Kari Szociális Bizottság tölti ki!) 

A pályázó 

 - fogyatékossággal él  20  

 - rendszeres orvosi kezelés alatt áll/tartós beteg 5-15  

 - hátrányos helyzetű 10  

 - halmozottan hátrányos helyzetű 15  

 - árva 12  

 - félárva 8  

 - gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 5  

 - családfenntartó 12  

 - önfenntartó 15  

 - kollégista 5  

 - albérletben lakik 8  

 - naponta jár bee Budapest határán túlról 5  

A pályázóval közös háztartásban élő eltartója 

 - munkanélküli, támogatásban részesül 12  

 - munkanélküli, támogatásban nem részesül 18  

 - pályázót egyedül neveli, mert elvált/különél/hajadon 10  

 - nyugdíjas, rokkantnyugdíjas 10  

 - rendszeres orvosi kezelés alatt áll/tartós beteg 5-15  

 - fogyatékossággal él 20  

 - a házastárs 5  

Eltartásra szoruló testvérei/gyermekei után személyenként 5  

A havi egy főre jutó nettó jövedelem 

 - 25.000 Ft alatt 25  

 - 25.000 - 34.999 Ft között 21  

 - 35.000 - 44.999 Ft között 17  

 - 45.000 - 54.999 Ft között 13  

 - 55.000 - 65.499 Ft között 10  

 - 65.500 felett -  

Állandó lakhely távolsága Budapesttől 

 - 1-49 km 3  

 - 50-125 km 5  

 - 126-200 km 8  

 - 201 km felett 12  

Egyéb méltányosság alapján adható pontok 1-15  

Pontok összesen  


