RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLŐLAP
1. Személyes adatok
sorszám:

Név:
________________________________________

pont:

Hallgatói azonosító (Neptun)_______________
Születési dátum:______________ állampolgárság:_______________
E-mail cím: ____________________ telefon: ___________________
Szak, évfolyam: __________________________________________
Az állandó lakhely neve: _________________________ távolsága:______ km
Naponta jár be Budapestre? IGEN / NEM
A kérvényező jelenlegi tartózkodási helye: ___________________________

□ albérlet
□ egyéb kollégium

□ MAZSIHISZ kollégium □ saját lakás
□ a szülők lakása □ egyéb_____________

A családtagokra vonatkozó adatok:
fő
munkanélküli és munkanélküli ellátásban részesül
munkanélküli, munkanélküli ellátásban nem részesül
házta tásbeli
gyermekét egyedül neveli, elvált
gyermekét egyedül neveli, külön élő
rokkantnyugdíjas
öregségi nyugdíjas
tartósan beteg
tanuló és kiskorú testvér
munkanélküli testvér
fogyatékkal élő testvér
Családi körülmények, jövedelmek (családtagok, eltartók és a kérelmező)
név

szül. év

rokoni
kapcsolat

foglalkozás

nettó
jövedelem
(eFt)

a kérelmező

2. A kérvényező és eltartó egyéb adatai
A kérvényező:

□ árva
□ fogyatékkal élő
□ 67%-os rokkant
□ nagycsaládos*
□ családfenntartó** □ halmozottan hátrányos helyzetű ***
□ mindkét szülője elhunyt, vagy vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, házastársától
külön élő szülője elhunyt
□ tartós nevelésbe vett
□ félárva
□ hátrányos helyzetű
□ gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt
□ első évfolyam I. szemeszterre beiratkozott hallgató
□ tartósan beteg
□ öneltartó
* a kérvényezőnek legalább 3, gyermeke, vagy 2 testvére él vele egy háztartásban, vagy 2
kiskorú gyermek gyámja
** legalább 1 vele egy háztartásban élő saját gyermeke van, vagy hozzátartozója után
ápolási díjat kap
*** részletek a kitöltési útmutatóban
A négyzetekbe történő X jellel, vagy a vonalra szám beírásával lehet megadni adatot

Az egy főre jutó jövedelem számítása:

összes jövedelem
eltartók+ eltartottak száma
Az egy főre jutó jövedelem:______________________________ Ft
Az össz-jövedelembe nem tartozó jövedelmek forintban:
Bursa Hungarica: ______________________ Árvaellátás: _____________________
GYES/GYED: __________________________Diákhitel: _______________________
Családi pótlék: _________________________Egyéb: _________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ezen űrlapon és a csatolt mellékleteken
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban beállott változást köteles vagyok
haladéktalanul bejelenteni a Tanulmányi Osztálynak. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatközlés esetén az Egyetem a Fegyelmi és kártérítési szabályzat szerint jár el.
Kelt.: ______________________20_________________hó________ nap
A kérvényező aláírása:_________________________________________

