
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlap 

2014/2015. tanév, I. félév, SZIE-GAEK, Tessedik Campus 

(NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!) 

Hallgató neve:............................................................................................   Neptun kód: …………….. 

Évf./csop.: ……….. szak és szakirány: ................................................... 

Beiratkozott félévek száma: .................   

Születési hely, idő:.............................................................................. ......  

Állandó lakcím: .....................................................................................................  

Ideiglenes lakcím: .....................................................................................................  

Mobil/vezetékes telefonszám: ..................................................................  

e-mail cím: ................................................................................................  

 

Beadási határidő: 2014. szeptember 17. 

Leadás helye:SZIE GAEK,  Tessedik Campus, Szarvas, Szabadság út 1-3.,III.em.303.szoba 

Kit kereshetsz, ha érdeklődnél: Kepenyes Andrásné, tanszéki mérnök, 30/617-71-96 

 

Lakhelyed és az oktatási intézmény közötti távolság:……………km                  Utazás költsége: ………………….Ft 

I. Igaz-e az alábbi állítások közül valamelyik rád? (a számodra megfelelőt X-eld be, jegyzői igazolás szükséges!)  

 halmozottan hátrányos helyzetű vagy * 

 hátrányos helyzetű vagy* 

 állami gondozott voltál  

 árva vagy* 

 félárva vagy* 

 nagycsaládos vagy* 

 családfenntartó vagy*  

 fogyatékossággal élő* 

 gyámságod nagykorúságod miatt szűnt meg*  / * 51/2007 (III. 26.) Korm. rendelet 2.§ (1) és 16 § (1)-(2) pontjai 

szerint/ 

II. HALLGATÓ CSALÁDI HELYZETE:  

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK 

(a megfelelő helyre x-et vagy számot kell írni!) 

Pont 

A hallgató a szüleivel együtt él, szülei nem váltak el (0 p.)  Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről, az okmányirodából*  

A hallgató az egyik szülővel él, szülei nem váltak el (2 p.)  Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről, az okmányirodából*  

A hallgató az egyik szülővel él, szülei elváltak (4 p.)  
Válási határozat  és 

Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről, az okmányirodából* 
 

A hallgató szüleitől külön, nagyszüleivel él (4 p.)  Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről, az okmányirodából*  

A hallgató szüleitől külön, egy nagyszülővel él (6 p.)  
Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről, az okmányirodából * 

és halotti anyakönyvi kivonat/válási határozat 
 

A hallgató külön háztartásban él (6 p.)  Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről, az okmányirodából*  

A hallgató egyik szülője háztartásbeli (0 p.)  KSH vagy illetékes önkormányzat igazolása*  

A hallgató egyik szülője munkanélküli (2 p.)  Munkaügyi Központ/Önkormányzat igazolása*  

A hallgató mindkét szülője munkanélküli (3 p.)  Munkaügyi Központ/Önkormányzat igazolása*  

A hallgató egyik szülője elhunyt (5 p.)  Halotti anyakönyvi kivonat  

A hallgató mindkét szülője elhunyt (8 p.)  Halotti anyakönyvi kivonat  

A hallgató (korábban) állami gondozott (volt) (8 p.)  Igazolás*  

A hallgató külföldi állampolgár (0 p.)  tanulmányi célú vízum/tartózkodási engedély (fénymásolat)  

Kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló testvérek száma 

(1 -1 p.) 
 

Iskolalátogatási* és/vagy születési anyakönyvi kivonat 
 

Saját gyermekek száma (2-2 p.)   

A *-gal megjelölt igazolások esetében csak 3 hónapnál nem régebbi igazolásokat áll módunkban elfogadni  

 



III. HALLGATÓ SZOCIÁLIS HELYZETE:  

Hozzátartozók 

Foglalkozása: 
Havi nettó 

jövedelme:  

Nyugdíj, munkanélküli ellátás, 

árvaellátás, stb.: 

Jogcíme: Összege: 

Név 
Rokonsági fok 

(szülő/testvér…) 

 pályázó hallgató    

      

      

      

      

      

      

      

Elvált szülők esetében a tartásdíj összege:....................................Ft/hó  

A család egyéb jövedelme:..........................................................Ft/hó 

1 főre eső jövedelem:                                                       Ft/fő               

IV.  LAKÓHELY: ( kérünk, a számodra megfelelő elé tegyél X-et) 

 
Naponta bejárok, távolság ……………….…km Utazás költsége (bérlet ára:…………….Ft 

 

 
Albérletben lakom Havi albérleti díj (rezsivel)………………………….……Ft 

 

 
Kollégista vagyok, ………………….kollégium Havi kollégiumi díj összege ………………………….…..Ft 

 

V. HALLGATÓ ÉS CSALÁDJA EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE:  

Családtag Egészségkárosodás pont 

Hallgató: Ha igen, mértéke ………%  

Családtag(ok):   

 Ha igen, mértéke: ……...%  

 Ha igen, mértéke: ……...%  

 Ha igen, mértéke: ……...%  

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá 

tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén, ellenem fegyelmi eljárás indítható.  

 

Kelt: …………………, ……… év …………… hó …… nap  

 

Mellékletek száma:  ……… db 

 

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

 Hallgató aláírása 

 



Kitöltési útmutató 
FIGYELEM! A pályázati adatlap kitöltése előtt olvasd figyelmesen végig a kitöltési útmutatót. A kitöltött nyomtatványt 

a DJB bizalmasan kezeli. A pályázó aláírásával hozzájárul, hogy az abban szereplő adatokat a DJB felhasználja a 

pályázó szociális helyzetének megállapításához. Az adatokat a DJB más célra nem használja fel, a pályázat 

elbírálásától számított 10 év elteltével megsemmisíti. Hiányos pályázatot nem áll módunkban elfogadni, az adott 

pályázót automatikusan kizárjuk az eljárásból. Kérjük, hogy a szürke hátterű mezőkbe ne írj! 

A pályázati elbírálás közzétételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni. 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK 

A szükséges igazolások (mellékletek) benyújtása, és a pályázati adatlap aláírása nélkül érvénytelen a pályázat!  

1. Jövedelemigazolás: (mindenkitől, aki jövedelemmel rendelkezik) 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói 

igazolás és az előző évről szóló APEH-igazolás (nem adóbevallás!), munkanélkülieknél a munkaügyi központ 

igazolása, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas hozzátartozó esetén az Országos Nyugdíjfolyósítási Főigazgatóság 

(kirendeltsége) tájékoztatója és a postai szelvény vagy a bankszámlakivonat (amennyiben azon szerepel az 

átutalás jogcíme).  

2. Elhunyt hozzátartozó esetén halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata. 

3. Egészségkárosodásnál: Országos Orvosszakértői Intézet határozata. Rokkant nyugdíjas eseten a rokkantság 

mértéket meghatározó Országos Orvosszakértői Intézet igazolása, és rokkant nyugdíjas igazolvány (amelyen 

feltüntetik a rokkantság, fogyatékosság mértékét) 

4. Az egy háztartásban élők jövedelmének igazolása: Minden bevételt igazolni kell, állandó jövedelem esetén az 

utolsó 3 hónap átlagát, egyéb esetben az elmúlt egy évben befolyt összeget. Családi pótlék, RGYK, RGYT, 

GYES, GYED esetén posta szelvény, vagy a határozat fénymásolata. Önkormányzattól kapott támogatás esetén 

a határozat fénymásolata. 

5. Elvált szülők esetén: bírósági határozat, valamint a meghatározott gyermektartási díj mértéke, ennek 

hiányában, illetve ha a szülő nem fizet gyerektartást, szülői nyilatkozat két tanú aláírásával. 

6. Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató:  az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek tankötelessé 

válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - legfeljebb 

alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. (2005. évi CXXXIX. 

Törvény 147§ 10/A).  

Ezen hallgatók szociális ösztöndíjának a mértéke nem lehet alacsonyabb az éves hallgatói normatíva 

20%-nál, azaz: 23.800-ft/hó 

Hátrányos helyzetű hallgató: az, a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató 

(jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 

védelembe vett, illetve, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. (2005. évi CXXXIX Törvény 147§ 10.) 

Ezen hallgatók szociális ösztöndíjának mértéke nem lehet alacsonyabb az éves hallgatói normatíva 10%-

nál, azaz 11.900 Ft ( 51/2007-es kormányrendelet 16§ 1-2-bekezdés) 

(A 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet 7. számú melléklete tartalmazza a halmozottan hátrányos helyzetet 

igazoló nyilatkozatot.) 

7. Egy háztartásban élők számának igazolása: Az állandó lakcímre bejelentett lakók számát a helyi polgármesteri 

hivatal Okmány Irodájából lehet kérni. 

8. Az utazás költségét a jegy, vagy a bérlet fénymásolatával kell igazolni. Valamint az albérleti-, és kollégiumi 

költségeket is igazolni kell 

 


