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Kérvényező adatai

Név

Neptun kód Évfolyam Csop.

Születési idő Állampolgárság

Email

Telefon

Állandó lakcím

Ideiglenes lakcím

Járt más felsőoktatási intézménybe igen nem

Ha igen, az intézmény neve

Melyik intézményben létesített előbb 
jogviszonyt ?

Pályázott-e szociális ösztöndíjra az előző 
félévben?

igen
nem

Ha igen, annak összege

Semmelweis Egyetemre történő felvétel éve Eddig igénybe vett aktív félévek 
száma (jelenlegivel együtt)

Alaptámogatásra is pályázok igen
nem

Miniszteri ösztöndíjas



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. 

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

Név Rokoni fok Foglalkozás

   

   

   

   



Kérvényezővel egy háztartásban élő eltarók 
száma

14 éven aluliak száma (fő)

Kérvényezővel egy háztartásban élő 
eltatottak száma

14-18 évesek száma (fő)

alkalmazott vállalkozó munkanélküli nyugdíjas GYES/GYED/GYET

ápolási díjas háztartásbeli őstermelő rokkantnyugdíjas

tartós beteg egyéb 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

Kérvényező öneltartó

igen nem

A kérvényező lakóhelyére vonatkozó adatok

A kérvényező ideiglenes tartózkodási helye Egyéb:

Képzési hely és a lakóhely távolsága (km)

Az utazás időtartama (óra:perc) Egyszeri utazási költség (Ft)

A kérvényező ésháztartása jelentősebb kiadásai

Rendszeres orvosi kezelésre kiadott összeg

Albérleti díj Kollégiumi díj

Egyéb rendszeres jelentősebb költség

"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. 
  
_____________________, 20____. ______________ hó ____ nap __________________________ 
                                                                                                                                       aláírás                                        
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