
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

NÉV: 
(nyomtatott nagy betűvel) SZAK: 

NEPTUN KÓD: ÉVFOLYAM(számmal): 
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** önfenntartó 

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

 

ADATLAP  RENDSZERES  SZOCIÁLIS  PÁLYÁZATHOZ  2019/20 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  -hatályos adatkezelésre vonatkozó jogszabályok  alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a kari Hallgatói Önkormányzat valamint az Egyetemi Szociális Bizottság személyes adataimat (-

beleértve az elbíráláshoz szükséges különleges adatokat is) 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 adatlap 

kitöltéséhez és a csatolandó 

dokumentumok listáját a HÖK 

irodában kérheted vagy e-

mailben.(htk.hok@kre.hu) 

Az adatlap árnyékolt részeit 

kérjük NEM kitölteni! 

Az adatlapon minden pályázóra 

vonatkozó mezőt kötelező 

kitölteni, ennek hiányában a 

pályázat érvénytelennek minősül. 

Indoklás (kitöltése KÖTELEZŐ!): 



 

I. Számú melléklet 

A Hallgató tölti ki! KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ! 

 

 

 

Név 
Rokonsági 

fok 
Születési év Foglalkozás Havi bevétel 

Csatolt 

dokumentumok 

száma 

 
én 

    

      

      

      

      

      

      

      

      



A ponttáblázatot a Hallgatói Önkormányzat tölti ki! 

 
PONTTÁBLÁZAT (A Szociális Bizottság tölti ki!) 

A pályázóra vonatkozó körülmények:   

- Fogyatékossággal élő  (Nyugdíj Folyósítótól kért igazolás, fogyatékosság mértéke és a gyógyszerek, eszközök 
értékétől függően)* 

5-20 
 

- Tartós betegnél (orvosi igazolás, gyógyszerek, eszközök értékétől függően) 5-15  

Családfenntartó (hallgatói jogviszonyigazolás vagy iskolalátogatási igazolás vagy ha még nem iskolás születési 
anyakönyvi kivonat, ápolási díjra való jogosultságot igazoló határozat) (1. és 2. gyermek: 10-10 pont; 

3. és 4. gyermek: 8-8 pont; további gyermek: 6-6 pont 

 
 

- A pályázó saját gyermekét egyedül neveli (jegyző igazolása vagy -bírósági döntés) 5  

- Árva (halotti anyakönyvi kivonat) 20  

- Félárva (halotti anyakönyvi kivonat) 15  

- Hátrányos helyzetű (Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról) 10  

- Halmozottan hátrányos helyzetű (Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról) 15  

- Gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt (A gyámság megszűnéséről szóló határozat vagy jegyzői igazolás) 5  

- Önfenntartó (lásd: fogalomtár) 10-60  

o   38.000  Ft alatt van 60  

o  38.000 – 47.999 Ft között van 50  

o 48.000 – 57.999 Ft között van 40  

o 58.000 – 67.999 Ft között van 30  

o 68.000 – 77.999 Ft között van 20  

o 78.000 Ft fölött van  10  
A pályázóval egy háztartásban élőkre vonatkozó körülmények* 

-  regisztrált álláskereső, munkanélküli segélyben részesül (Munkaügyi Központ 2 hónapnál nem 
régebbi igazolás) 

10  

-  regisztrált álláskereső, munkanélküli, jövedelempótló tám. részesül (Munkaügyi Központ 2 
hónapnál nem régebbi igazolás) 

10  

- regisztrált álláskereső, munkanélküli támogatásban nem részesül (Munkaügyi Központ 2 
hónapnál nem régebbi igazolás) 

20  

- rehabilitációs ellátásban részesül (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása) 10  

- regisztrált pályakezdő (Munkaügyi Központ 2 hónapnál nem régebbi igazolás) 10  

- Háztartásbeli (Elmúlt 3 hónap TB befizetést igazoló szelvény vagy annak átutalásáról szóló igazolás) 3  

- GYES/GYET (Magyar Államkincstár igazolása) 10  

- GYED/CSED (Munkáltatói igazolás, melyen fel van tüntetve a támogatás összege) 5  

- Pályázót egyedül neveli, mert özvegy (Halotti anyakönyvi kivonat, nem jelölhető meg egyszerre az 
árva kategóriával, illetve ha egy másik eltartó is velük él) 

- Pályázót egyedül neveli, mert elvált (bírósági döntés, nem jelölhető meg egyszerre félárva 
kategóriával, illetve ha egy másik eltartó is velük él) 

- Pályázót egyedül neveli, mert hajadon (Jegyző által kiállított igazolás, nem jelölhető meg egyszerre 
félárva kategóriával, illetve ha egy másik eltartó is velük él) 

10 
 

 

- Öregségi nyugdíjas / Rokkantsági nyugdíjas (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött 
dokumentum a nyugdíj összegéről) 

10  

- Fogyatékossággal élő (Pedagógiai Szakszolgálat, vagy megyei kormányhivatalok, megyeszékhely 
szerinti járási hivatalok által kiadott igazolás, Nyugdíj Folyósítótól igazolás) 

- Tartós beteg (zárójelentés, ambuláns lap, szakorvosi igazolás) 
5-20  

Testvér (hallgatói jogviszonyigazolás vagy iskolalátogatási igazolás vagy ha még nem iskolás születési 
anyakönyvi kivonat)  

(1. és 2. testvér: 10-10 pont; 3. és 4. testvér: 8-8 pont; További testvérek: 6-6 pont) 
  

A kérelmező családjában 1 főre jutó havi nettó jövedelem * 
- 38.000  Ft alatt van 50  

- 38.000 – 47.999 Ft között van 40  

- 48.000 – 57.999 Ft között van 30  

- 58.000 – 67.999 Ft között van 20  

- 68.000 – 77.999 Ft között van 10  

- 78.000 Ft fölött van  -  

A kérelmező albérletben lakik * 10  

A kérelmező kollégista * 
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A kérelmező rendszeres tartózkodási helyének távolsága Bp. közigazgatási határától  

     - 1 – 49 km között van 3  

     - 50 – 125 km között van 5  

     - 126 – 200 km között van 8  

     - 201 km felett van 12  

A kérelmező naponta jár be (Bp. határán túlról)** (igazolással) 3  

Kérelmező napi beutazásának időtartama az intézményig  1-5  

Hitel (diákhitel)  5  

Hitel (devizahitel) 10  

PONTOK ÖSSZESEN:  

A PÁLYÁZATOT BÍRÁLTA    

A PÁLYÁZAT BÍRÁLATÁT ELLENŐRIZTE  

BIRÁLATI DÁTUM  
*   Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a 2005. évi CXXXIX. törvény, az 1997. évi LXXX. törvény alapján és az 1993. évi LXXIX. törvény alapján.  

A hallgató egy főre eső jövedelmének megállapításakor figyelembe kell venni: 

- a munkabért; 

- a közfoglalkoztatási munkabért; 

- az özvegyi nyugdíjat; 

- az öregségi nyugdíjat; 

- a rokkantsági járadékot (korábbi rokkantnyugdíjat); 

- az aktív korúak ellátását; 

- a munkanélküli segélyt; 

- az ápolási díjat; 

- a doktorandusz ösztöndíjat (saját jövedelemként feltüntetendő); 

- a vállalkozói jövedelmet; 

- minden egyéb juttatást, amely nem szerepel a figyelmen kívül hagyandó bevételek felsorolásánál. 

 

A hallgató egy főre eső jövedelmének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni: 

- a kizárólag tanulmányi alapon megállapított támogatást; 

- a rendszeres szociális támogatást; 

- a doktorandusz ösztöndíj kivételével minden további, egyetem által folyósított ösztöndíjat; 

- az árvaellátást; 

- a csecsemőgondozási díjat; 

- a gyermekgondozási díjat; 

- a gyermekgondozási segélyt; 

- a gyermeknevelési támogatást; 

- a családi pótlékot; 

- a terhességi-gyermekágyi segélyt; 

- a diákhitel összegét; 

- a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét; 

- a fogyatékossági támogatást; 

- a tartásdíjat; 

 

Az önfenntartó definíciója: 

Önfenntartó az a hallgató, aki szülőktől, korábbi eltartóktól, közeli hozzátartozóktól származó pénzbeli vagy természetbeni juttatás, támogatás nélkül, 

lakótárstól, élettárstól, házastárstól is önállóan, saját önálló keresetéből tartja fenn magát, Nem lehet önfenntartó, akinek a kiadásai meghaladják a bevételeit.  

Nem számít bevételnek:  

• diákhitel 

• szülői anyagi támogatás 

• a kizárólag tanulmányi alapon megállapított támogatás; 

• a rendszeres szociális támogatás; 

• a doktorandusz ösztöndíj kivételével minden további, egyetem által folyósított ösztöndíja; 

• az árvaellátás; 

• a csecsemőgondozási díja; 

• a gyermekgondozási díja; 

• a gyermekgondozási segély; 

• a gyermeknevelési támogatás; 

• a családi pótlék; 

• a terhességi-gyermekágyi segély;; 

• a Bursa Hungarica ösztöndíj  

• a fogyatékossági támogatást; 

• a tartásdíjat; 

• egyéb ösztöndíjak 

Az önfenntartó hallgató jövedelmének kiszámítása során az előző három havi bevétel átlaga kerül beszámításra melyekhez a következő csatolandó 

dokumentumokra van szükség: 

- NAV-hoz benyújtott előző évi SZJA nyilatkozat, vagy 

- utolsó három havi jövedelem igazolása a munkáltatótól, vagy  

- Három hónapnál kevesebb munkaviszony esetén munkáltatói szerződés, 

- közjegyzői igazolás minden esetben és saját lakcím kártya másolata 

 

 
 

Tájékoztató az űrlap kitöltéséhez, és a csatolandó 
dokumentumok listáját, a HÖK irodában kérheted! 
Az űrlap árnyékolt részeit kérjük NEM kitölteni!  


