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Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 
 

 

SZEB tölti ki! 

Érkeztetés dátuma: 

Iktatási szám: 

Pályázati adatlap 

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj 

megítéléséhez 

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ 

 

Ki igényelhet Rendkívüli Szociális Ösztöndíjat? 

Szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban, vagyis az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és 

mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki 
 

a) államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy 

b)      tanulmányait államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben 

megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. 

 

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának (pl. közvetlen családtag halála, természeti csapás) anyagi 

mérséklésére folyósított egyszeri juttatás, melyben a hallgató kérelmére részesülhet. A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelem – aktív 

hallgatói jogviszony esetén – az esemény(ek) után fél éven belül bármikor benyújtható. 

 

Mekkora a támogatás összege? 

Az ösztöndíj egyszeri juttatás, amelynek összegét beadott kérelemben szereplő indokok, és a rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg. 
 

Mit kell csatolni? 

A PÁLYÁZATI ADATLAPON megjelölt valamennyi tényt és a hallgató szociális helyzetének váratlan romlását igazoló dokumentumot a 
Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész IV. fejezet (TJSZ) 1. mellékletében meghatározott módon. 

 

 A hiányosan kitöltött adatlap javítására vagy rosszul benyújtott igazolások pótlására nincs lehetőség, hiánypótlás nincs. 

 

Hogyan kell a kérelmet beadni? 

A formanyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. A Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot, 

amennyiben 

▪ a hallgató a pályázatot nem írta alá, 

▪ nem nyújtotta be a szociális helyzetének váratlan romlását alátámasztó igazolásokat, 

▪ nem töltötte ki a benyújtott igazolások összesítését tartalmazó táblázatot, valamint 

▪ nem igazolta a SZMSZ mellékletében meghatározott módon a háztartás jövedelmét és/vagy a háztartásban élők számát. 

 

Mikor és hol kell benyújtani a pályázati adatlapot? 

Az adatlapot a SZEB nevére postai úton az 1085 Budapest Üllői út 26. címre kell elpostázni, vagy H-P 9:00-13:00 között leadni személyesen 

az 1085 Budapest Üllői út 26. Központi Épületben a Rektorhelyettesi Titkárságon. Elektronikusan a kozponti.szeb@semmelweis-univ.hu 

címre is meg lehet küldeni. Elektronikus küldés esetén a nyomtatvány kitöltött és kézzel aláírt digitális képe fogadható csak be. 

 

 

KÉRVÉNYEZŐ HALLGATÓ ADATAI 

Név: Neptun kód: 

Születési hely, év, hó, nap: 

Kar: 

Évfolyam: 

Tanulmányok kezdete: Szak/szakirány: 

Finanszírozási forma: 

Állandó lakcím: 

 

SEMMELWEIS EGYETEM  

mailto:kozponti.szeb@semmelweis-univ.hu


Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 

604. oldal 

 

 

 

Ideiglenes/Értesítési cím: 

Telefon: E-mail: 

A háztartás átlagos havi jövedelme: ………………………………..        (Igazolásokat, nyilatkozatokat mellékelni kötelező!)  

A háztartásban élők száma: …………… fő        (Lakcímigazolást csatolni kötelező, a TJSZ mellékletének megfelelően!) 

A rendkívüli szociális ösztöndíjként igényelt összeg: ………………………………..        (100 000 Ft a maximális támogatás.) 

Részesül-e rendszeres szociális ösztöndíjban? IGEN NEM Ha igen, akkor >  

Havi rendszeres szociális ösztöndíj összege: ……………………………….. 

Szociális helyzetének megítélésére kapott határozat száma: ……………………………….. 

Szociális helyzetére megítélt pontszám: ………….. pont 

Szociális háttere röviden: 

Pályázatának indokai: 

Csatolt mellékletek száma: ……………….. db 

Csatolt mellékletek felsorolása: 
 

Csatolt melléklet száma Melléklet típusa 

  

  

  

  

  

  

  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az űrlapon és a csatolt mellékleteken feltüntetett adatok a 

valóságnak megfelelnek. A szociális helyzet igazolásakor a hallgató fegyelmi és büntetőjogi, az igazolásban érintett 

személyek büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a Kar fegyelmi 

eljárást indíthat ellenem. 

Egyben tudomásul veszem, hogy a Bizottság fenntartja azt a jogát, hogy az állandó lakhely szerinti Polgármesteri 

Hivataltól környezettanulmány elkészítését kérje. 

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Hallgatói Önkormányzat és a 

Tanulmányi Osztály az adatok valóságtartalmát ellenőrizze. 

______________________________ 

hallgató 

Kelt Budapest, …………………………………….. 


