
Pályázati adatlap szociális helyzet megállapításához 

 

1.  A hallgató adatai 
 
Név:          Neptunkód:   

Születési hely:    Születési idő:   Állampolgárság: 

Lakcímadatok: 

Irányítószám:      Település: 

Közterület megnevezése / jellege / házszám: 

Képzés adatok: 

Szak megnevezése:    

Munkarend (a megfelelő aláhúzandó): nappali    levezeő 

Beiratkozott félévek száma (megadott szakhoz tartozó félévszámot kell megadni!): 

A képzés finanszírozási formája (a megfelelő aláhúzandó): 

magyar állami ösztöndíjas   önköltséges 

2. Igazolás a hallgató állandó lakcíméről és a vele közös háztartásban élők nevéről 
Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő 
személyek számát!  
A szürke mezőkbe ne írjon! 
 

Közös 
háztartásban 

élők 
 

Szülő 
 

Testvér 18 
év alatt 

 

Testvér 18 év 
felett 

hallgató/diák 
 

Testvér 
18 év 
felett 

 

Egyéb 
személy 18 

év alatt 
(pl.: 

gyermek, 
unoka) 

Egyéb 
személy 18 

év felett 
hallgató/diák 

 

Egyéb személy 
18 év felett 

(pl.: házastárs, 
élettárs, 

nagyszülő) 

jövedelemmel  fő fő fő fő fő fő fő 

munka nélkül, 
jövedelemmel  

fő   fő   fő 

munka nélkül, 
jövedelem nélkül  

fő   fő   fő 

jövedelem nélkül   fő fő fő fő fő  

 

Közös háztartásban élő 
személyek száma összesen: 

fő 
 

Eltartottak száma összesen:  
 

fő  

 



3. Igaz-e önre az alábbi állítások közül valamelyik? 
 

Hátrányos helyzet X 

Hátrányos helyzetű  

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg  

Félárva  

Halmozottan hátrányos helyzet X 

Fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota 
miatt rászoruló hallgató 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű  

Családfenntartó  

Nagycsaládos  

Árva  

 
4. A hallgató családi helyzete 
 

A hallgató egy eltartóval él együtt  

A hallgató egyik/mindkét eltartója munkanélküli  

A hallgatónak nincs eltartója  

Saját gyermekek száma  

A hallgató egyik/mindkét szülője elhunyt  

A hallgató korábban állami gondozott volt  

 

5. A hallgató és a vele közös háztartásban élők jövedelmi helyzete 
Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő 
személyek adatait! A szürke mezőbe ne írjon! 
 

Név Rokonsági fok Jövedelem típusa: Összes nettó havi 
jövedelem: 

0 Minta Szülő eltartó szülő munkaviszonyból származó 125.000 Ft 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

   Összesen:  

 

Egy főre jutó jövedelem:  

 

 

 
 
 



 
6. A hallgató vagy családjának egészségügyi helyzete 
Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő 
személyek adatait! A szürke mezőkbe ne írjon!  
 

Név 
Tartós betegség/ 

egészségkárosodás 

 
Kiadás 
típusai 

 

Összes 
kiadás 

1     

2     

3     

4     

   Összesen:  
 

7. A képzés helyszíne és az állandó lakhely közti távolság, lakhatási körülmények 
Kérjük a lakóhely-képzési helyszín távolságára vonatkozó adat megadását!  
 

Képzési hely-lakóhely km 

Miskolc - ........  

 
 

Lakhatási körülmények X 

Bejáró vagyok   

Albérletben élek  

Kollégiumban élek   

 


