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Egészségügyi Közszolgálati Kar 

Adatlap a Rendszeres Szociális Ösztöndíjhoz 

2016/2017.tanév 2.félév (tavasz)

Néhány fontos információ: 
- a pályázat leadási határideje: 2017. február 28. (szerda)
- ellenőrizze, hogy aláírta-e a pályázatát
- kérjük a dokumentumokat NE tűzze össze tűzőgéppel, mert jelentősen megnöveli a digitalizálás idejét
- javasoljuk, hogy részletesen olvassa el a pályázati kiírás mellékletében található benyújtandó dokumentumok

listáját, mivel számos változás volt a szabályozó dokumentumokban
- kötelező dokumentumok esetén kérjük, hogy a hatósági igazolás kiadását megtagadó határozatot is szíveskedjen

benyújtani (pl.: Nemzeti Adó és Vámhivatal esetében)
- kérjük ellenőrizze, hogy minden szükséges nyilatkozatot csatolt-e
- a pályázati adatlapot A/4-es lapra legyen szíves kinyomtatni

Évfolyam

Állampolgárság

Kérvényező adatai

Név

Neptun kód

Születési idő

Email

Telefonszám

Lakóhely

Tartózkodási hely

Kérvényező felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatai 

Járt más felsőoktatási intézménybe igen nem

Ha igen, az intézmény neve

Melyik intézményben létesített előbb 
jogviszonyt ?

Eddig igénybe vett aktív félévek 
száma (jelenlegivel együtt)

Semmelweis Egyetemre 
történő felvétel éve



Kérvényező rendkívüli szociális körülményei

Igen Nem

fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászoruló 

halmozottan hátrányos helyzetű

hátrányos helyzetű

családfenntartó

nagycsaládos

árva

gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

félárva

Az egy házatartásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők

Név Rokoni fok Foglalkozás

miniszteri ösztöndíjban részesül



Kérvényezővel egy háztartásban élő 
eltartók száma

0-6 évesek száma (fő)

Kérvényezővel egy háztartásban élő 
eltartottak száma

7-25 éves tanulók/hallgatók száma (fő)

alkalmazott vállalkozó álláskereső, juttatással nyugdíjas

ápolási díjas háztartásbeli, CSED/GYES/GYED/GYET őstermelő rokkantsági ellátásban r.

tartós beteg egyéb (egyikbe sem sorolható, nem tanuló/hallgató) eltartók elváltak vagy külön élnek

igen nem

A kérvényező szociális helyzetére vonatkozó adatok

Családi állapot Egyéb

Kérvényező gyermekeinek száma Kérvényező GYES/GYED-n van

igen nem

Egyéb, és pedig:

Egyszeri utazási költség (Ft)

A kérvényező lakóhelyére vonatkozó adatok 

A kérvényező tartózkodási helye

Képzési hely és a lakóhely távolsága (km) 

Az utazás időtartama (óra:perc)

Kollégiumi díj (1 hó)

A kérvényező és háztartása jelentősebb kiadásai 

Rendszeres orvosi kezelésre kiadott összeg

Albérleti díj (1 hó, rezsi nélkül)

További megjegyzés

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok 
közlése mindenféle, hallgatói jogviszonyomból eredő normatíva alapú állami támogatásból való kizárást 
eredményezhet, továbbá a Térítési és Juttatási Szabályzatban, valamint a Kari Térítési és Juttatási Rendben 
foglaltakat ismerem és tudomásul veszem. Az adatokat a kérelem elbírálása érdekében saját elhatározásomból 
szolgáltattam. 

_____________________, 2017.február hó ____ nap ________________________________ 

aláírás

álláskereső, juttatás nélk.

gyermekét egyedül neveli, mert a szülők külön élnek 

gyermekét egyedül neveli, mert özvegy

gyermekét egyedül neveli, mert elvált

Életminőségét jelentősen befolyásoló egészségkárosodás

pályázó pályázóval élő személy
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