
1. SZEMÉLYI ADATOK 
Név: _______________________________Anyaintézmény: _________________________
EHA-kód: ________________________ Állampolgárság: ___________________________
E-mail cím: _______________________________ Születési idő: _____________________
Eltartók lakcíme: ___________________________________________________________
Szak(ok), évfolyam(ok): _____________________________________________________
A kérvényező lakásának címe: _________________________________________________
___ albérlet ___ ELTE kollégium  ___ saját lakás
___ nem ELTE kollégium ___ szülők lakása ___ egyéb
Az állandó lakhely neve: ___________________________, távolsága Budapesttől: _______
A kérvényező naponta jár be Budapestre? _______________

2. CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEK 
Családtagok (eltartók és eltartottak):

Név Szül. év Rokoni kapcs. Foglalkozás Nettó jövedelem

A további családtagokat külön mellékletben kérjük felsorolni! 

Összjövedelembe nem tartozó jövedelmek: 

GYES/GYED
Családi pótlék
Árvaellátás
Diákhitel
Bursa Hungarica
Esélyt a tanulásra

Egy főre jutó jövedelem: ------------------------ = ____________ Ft

SORSZÁM: _____________
ÖSSZpONTSZÁM: ______

ADATLAp RENDSZERES 
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ

összjövedelem
eltartók + eltartottak



3. A KÉRVÉNYEZŐ ÉS ELTARTÓI SPECIÁLIS JELLEMZŐI 

Kérjük a megfelelő jellemzők előtti vonalra egy X jelet tenni, illetve a pontozott részeket 
kitölteni! 

A családtagokra vonatkozó jellemzők:
___ Munkanélküli, aki munkanélküli juttatásban részesül …… fő
___ Munkanélküli, aki már nem részesül támogatásban …… fő
___ Gyermekét egyedül neveli, mert özvegy
___ Gyermekét egyedül neveli, mert elvált
___ Gyermekét egyedül neveli, mert külön élnek 
___ Rokkantnyugdíjas …... fő
___ Öregségi nyugdíjas …… fő
___ Tartósan beteg …… fő
___ Testvér: tanuló …… fő, katona …… fő
___ Testvér: munkanélküli …… fő, fogyatékos …… fő

A kérvényező: 
___ első évfolyam első félévére beiratkozott hallgató
___ testi fogyatékos 
___ tartósan beteg 
___ gyermekeket nevel, gyermekeinek száma …… fő
___ gyermekét egyedül neveli
___ árva 
___ félárva 
___ öneltartó 

4. EGYÉB 

Az eddigiekben nem említett indokokat kérjük egy külön mellékletben leírni. 

Igényelt-e rendszeres szociális támogatást az előző félévben? _____________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az űrlapon és a hozzá csatolt 
mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Egyben tudomásul veszem, hogy az Ösztöndíjbizottság fenntartja a jogot, hogy az állandó
lakhely szerinti Polgármesteri Hivataltól környezettanulmány elkészítését kérje. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a Kar fegyelmi eljárást indíthat ellen-
em.

Kelt: ____________________, 20__. ___________ hó _____ nap

A kérvényező aláírása: 
____________________________

 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

• Személyi adatok: 
o Anyaintézményként azt a felsőoktatási intézményt kell beírni, ahonnan a hallgató 

bármiféle juttatásra jogosult. (pl.: ELTE TTK) 
o A hallgatói azonosító egy hat betűből álló kód; jelenleg ez még csak a TTK-n  

használatos. 
o A lakáskörülményeknél a megfelelő kategóriánál lévő vonalra X jelet kell tenni, 

és a kért címet pontosan megadni. 

• Családi körülmények: 
o A „Rokoni kapcs.” Oszlopba a következők írhatók: szülő, házastárs, testvér, 

nagyszülő, gyerek.

• Jövedelmek: 
o Minden rubrikába a havi nettó összegeket kell beírni. A GYES, a GYED, a 

családi pótlék, az árvaellátás, és az ösztöndíjjellegű juttatások nem számítanak 
bele az egy főre jutó átlagkeresetbe. 

• A kérvényező és eltartói speciális jellemzői:
o A megfelelő jellemzők előtti vonalakon kell megjelölni, illetve a megjelölt so-

rokban lévő pontozott részeket kitölteni

A KÖZÖLT ADATOKAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSNAK MEGFELELŐEN  
KELL IGAZOLNI! HIÁNYOS VAGY A KIÍRÁSNAK NEM MEGFELELŐ 

KÉRVÉNNYEL A KAR NEM FOGLALKOZIK! 

REKLAMÁCIÓT CSAK PONTOZÁSI HIBA ESETÉN FOGADUNK EL! 

Azon hallgató, aki:
a) árva, vagy
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy
c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy
d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
e) akinek mindkét szülõje, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy 
házastársától külön élt szülője elhunyt 
a hallgatói normatíva 20%-ának megfelelõ összegû havi rendszeres szociális tá-
mogatásban részesül, ha a megfelelő dokumentumokkal igazolja, hogy az a)-e) 
kategória valamelyikébe tartozik.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy (e szakasz vonatkozásában): az 
a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése előtt 
munkaképességét legalább 67 %-ban  elvesztette, és ez az állapot egy éve tart, vagy 
elõreláthatólag legalább egy évig fennáll;



ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

A pályázat kiírása szerint minden adatot igazolni kell! A kérvényhez mellékelni kell az 
eltartók jövedelemigazolását, melyet a munkáltató állít ki a havi nettó jövedelemről (vál-
lalkozók esetén APEH igazolást is kötelező beadni), azaz nem kell kitölteni keresetigazoló 
formanyomtatványt, viszont a munkáltató pecsétje szükséges az igazoláshoz. 5000Ft alatti 
egy főre jutó jövedelem esetén a környezettanulmányt/megélhetési források feltűntetését kér-
jük. 40000 Ft feletti egy főre jutó jövedelemmel nem lehet szociális támogatást kapni! 

Jövedelemigazolást minden eltartóról be kell adni, kivéve, ha az eltartó a házastárs, aki tanul 

(ebben az esetben iskolalátogatási igazolás kell a házastársról), vagy ha az eltartó munkanélkü-
li, ekkor a munkanélküli segély vagy járadék havi összegéről szóló szelvény fénymásolatát, 
illetve a Munkaügyi Központ által kiadott munkanélküliséget igazoló határozatot kérjük. 

Továbbá csatolni kell: ha az eltartó nyugdíjas, akkor a nyugdíjas igazolvány és a ny-
ugdíjszelvény másolatát, ha az eltartó özvegy, akkor az özvegyi nyugdíj szelvényének má-
solatát, rokkantnyugdíjas hozzátartozónak nem csak a nyugdíjszelvényét kell csatolni, 
hanem a rokkantnyugdíjas igazolást is. 

Az árvaellátás összegéről szóló igazolást és a halotti bizonyítvány(oka)t, a 6 évnél idősebb 
testvérek iskolalátogatási igazolását, 6 évnél fiatalabb családtagok esetén a születési anyakön-
yvi kivonat másolatát kérjük. 

A személyi igazolvány fényképes oldalának és az állandó lakcímet tartalmazó oldal másolata, 
új típusú igazolványnál a lakcímet igazoló lap fénymásolata is szükséges. 

Betegség vagy rendszeres kezelés esetén orvosi igazolás és gyógyszer számla kell. 

Fogyatékosság esetén a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, 
Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás szük-
séges. 

Az önellátóknak, legfeljebb kétéves, közjegyzői igazolás fénymásolatát kell benyújtaniuk, 
míg a háztartásbeli hozzátartozókról munkaügyi központi, vagy önkormányzati igazolást kell 
csatolni. 

A sorkatona testvérről hivatalos igazolást, zsoldfizetési papírt kérünk. 

A kollégisták az aktuális havi kollégiumi díj befizetéséről szóló átvételi elismervény máso-
latát és az érvényes kollégiumi igazolvány másolatát, vagy a kollégium által kiadott bent-
lakási igazolást csatolják.

Amennyiben a közölt adatokban, illetve a család szociális helyzetében változás áll be, ezt 
a pályázónak 2 héten belül jeleznie kell a HÖK szociális elnökhelyettese felé. 

A kérvényben közölt adatokat az Ösztöndíjbizottság titkosan kezeli. 
A késve érkezett űrlapokért és dokumentumokért nem vállalunk felelősséget. 

KARI ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 


