
Szociális- és Esélyegyenlőnségi Bizottság Iktatószám:

Semmelweis Egyetem - Egészségügyi Közszolgálati Kar 

Adatlap a Rendszeres Szociális Ösztöndíjhoz 
2017/18-as tanév - őszi szemeszter 

Néhány fontos információ:  
  - pályázat leadási határideje: 2017. október 3. 
  - 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 
  - kérjük ellenőrizze, hogy minden szükséges nyilatkozatot csatolt-e  
  - a pályázati adatlapot A/4-es lapra legyen szíves kinyomtatni

I. Pályázó adatai

Név

Neptun kód Évfolyam

Születési idő

E-mail Telefon

Állandó lakcím

Tartózkodási hely

II. Pályázó felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok

Van/volt alapképzésre irányuló jogviszonya más felsőoktatási intézménnyel? igen nem

Alaptámogatás pályázásra csak az első állami ösztöndíjas félév megkezdésekor van lehetőség.

Ha elsőéves hallgatóként a kollégiumi felvételi eljárás során a szociális pontszáma megállapításra került, 
folytassa a kitöltést az VII. pontnál! A többi adat megadása és igazolások csatolása nem szükséges.

III. Kérvényező szociális helyzete

Pályázó lakóhelye

Pályázó lakhatási díja

Lakóhely - egyetem távolsága

ha igen: az intézmény neve



IV. Kérvényező rendkívüli szociális körülményei

Igen Nem

fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászoruló 
az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra 
szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai 
segítségnyújtásra szorul  

halmozottan hátrányos helyzetű
az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 
megállapította, és akinek mindkét szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek.

hátrányos helyzetű
az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 
megállapította.  

családfenntartó
az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, vagy aki a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult.   

nagycsaládos
az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 
eltartóin/ján kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi 
jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a 
gyámja

árva                                                                                      
az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt 
hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő szülője elhunyt és nem fogadták 
örökbe

gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

félárva
az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe. 

V. Az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők

1 - Név Rokoni fok Foglalkozás

2 - Név Rokoni fok Foglalkozás

3 - Név Rokoni fok Foglalkozás

4 - Név Rokoni fok Foglalkozás

5 - Név Rokoni fok Foglalkozás



VI. Csatolt mellékletek

VII. Megpályázott támogatás Rendszeres szociális ösztöndíj 

Alaptámogatás

Mindkettő megjelölhető

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 Hallgatói Juttatási Szabályzatban foglaltakat 
ismerem és tudomásul veszem. Az adatokat a kérelem elbírálása érdekében saját elhatározásomból 
szolgáltattam.

Budapest ________________________ 
pályázó aláírása

Dokumentum Darabszám Lapok száma 
összesen 

Pályázó lakóhelyén élők igazolása 

Lakhatási költség igazolása 

Egyetem-lakóhely távolságának igazolása (Budapest-bérlet nem szükséges) 

Lakóhelyen élők jövedelmének igazolása 

(Fél)árvaság és árvaellátás igazolása 

Válást vagy különélést, valamint támogatás összegét igazoló dokumentum 

Iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolások 

Családi pótlék igazolása 

Hátrányos helyzet igazolása 

Életminőséget befolyásoló tényezők igazolása 

Rendszeres egészségügyi kiadások igazolása 

A lista külön lapon folytatható
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