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5/1. számú melléklet az EHJFR-hez158 

Ügyiratszám: 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ALAPTÁMOGATÁS 

 

Pályázó neve: 

Hallgatói azonosító (Neptun-kód): 

Kar: 

Képzési szint (alapképzés/ osztatlan képzés/ mesterképzés): 

Évfolyam: 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT (A Diákjóléti Bizottság tölti ki!) 

 

Rendszeres szociális ösztöndíj IGEN / NEM  

Pontszám: 

Megítélt összeg: 

Indokolás:* 

 

Budapest, ……………………..                                                       A Bizottság elnöke: 

________________________ 

Alaptámogatás IGEN / NEM  

Pontszám: 

Megítélt összeg: 

Indokolás:* 

 

Budapest, ……………………..                                                       A Bizottság elnöke: 

________________________ 

 

DÖNTÉS (A Hallgatói, Tanulmányi, Szociális- és Vizsgaügyek Bizottsága tölti ki!) 

 

A döntési javaslat jóváhagyva. 

Budapest, ……………………..                                                       A Bizottság elnöke: ________________________ 

 

A döntési javaslattól eltérő döntés:  

Rendszeres szociális ösztöndíj IGEN / NEM  

Pontszám: 

Megítélt összeg: 

Indokolás:* 

 

Budapest, ……………………..                                                       A Bizottság elnöke: 

________________________ 

Alaptámogatás IGEN / NEM  

Pontszám: 

Megítélt összeg: 

Indokolás:* 

 

Budapest, ……………………..                                                       A Bizottság elnöke: 

________________________ 

*elutasítás vagy részbeni elutasítás esetén 

 

                                                           
158 Megállapította a 92/2022. (VII.13.) szenátusi határozat. 
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A döntés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának (a 

továbbiakban: HTJSZ) 12-13. §-ain és 28-29. §-ain és 30. §-án alapul. A döntéshozó hatáskörét és 

illetékességét a HTJSZ 28. § (3) bekezdése alapján állapította meg.  

A pályázó jogorvoslathoz való jogát a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 57-58. §-ában foglaltak 

biztosítják. 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

 

A kérelem tárgya (A megfelelő x-szel jelölendő) 

□ Rendszeres szociális ösztöndíj 

□ Alaptámogatás 

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ 

A pályázathoz benyújtandó igazolásokkal kapcsolatos tájékoztatás 

1. Amennyiben  

a.) valamelyik, a Pályázati Adatlapon megjelölt adat nem megfelelően igazolt, arra a Pályázó nem kap 

pontot,  

b.) valamelyik benyújtott igazolás nem szerepel a benyújtott igazolások összesítését tartalmazó 

táblázatban a Pályázati Adatlapon, azt a bíráló/döntéshozó nem veszi figyelembe, így arra a Pályázó 

nem kap pontot,  

c.) a Pályázati Adatlapon megjelölt egy háztartásban élők jövedelmére vonatkozó adatok közül 

valamelyik igazolása hiányzik, arra a hallgató nem kap pontot.  

 

2. Amennyiben a lakcímigazolás159 bármely érintett esetében hiányzik, a pályázat nem bírálható el! 

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidőn túl, a nem a Pályázati Adatlapon, a hiányosan kitöltött 

Pályázati Adatlappal, a pályázó által alá nem írt Pályázati Adatlappal, az egyetlen igazoló dokumentum 

nélkül, valamint az arra nem jogosult által benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra 

kerül. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások benyújtására vagy a pályázat 

kiegészítésére nincs lehetőség, hiányzó igazolások esetén a döntéshozó a rendelkezésére álló adatok 

alapján dönt. 

Amennyiben a hallgató meghatalmazottja útján nyújt be pályázatot, ahhoz csatolnia kell a két tanú 

által hitelesített, a hallgató és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is. A meghatalmazás 

csatolása nélkül a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 

 

A formanyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. 

Kézzel írott adatlap esetén, kérjük a nullát az alábbi módon jelölni: ø 

A csatolandó mellékleteket számozni kell, és sorszám, valamint a melléklet tartalma szerint 

a Pályázati Adatlapon fel kell tüntetni. 

Az igényelt szociális juttatásra vonatkozó feltételeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza. 

 

 

I. A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYES ADATAI 

 

Név: 

Hallgatói azonosító (Neptun-kód): 

Születési idő:      év   hó    nap 

Tanulmányok kezdete: 

Évfolyam: 

Finanszírozási forma: támogatott / önköltséges (A megfelelő aláhúzandó) 

Képzés szintje: alapképzés / osztatlan képzés / mesterképzés (A megfelelő aláhúzandó) 

Képzés munkarendje: teljes idejű (nappali) / levelező (A megfelelő aláhúzandó) 

Telefon: 

E-mail cím: 

A Pályázó rendelkezik-e más felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal? IGEN / 

                                                           
159 A lakcímen más személyekkel történő életvitelszerű együtt lakás igazolásához szükséges a Járási Hivatal/ Fővárosi 

Kormányhivatal Kerületi Hivatala által kiállított három hónapnál nem régebbi igazolás – vagy ezzel megegyező tartalmú, a jegyző 
által kiállított okirat – arról, hogy a Pályázó lakcíme szerinti ingatlanban kik vannak bejelentve. 
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NEM (A válasz aláhúzandó) 

Ha igen, nevezze meg 

 az egyetemet/főiskolát: 

 a hallgatói jogviszony keletkezésének dátumát: 

 finanszírozási formát: 

 

II. A PÁLYÁZÓ LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEI 

1 A lakcíme (ahol életvitelszerűen lakik) 

bejelentett lakóhely □ 

bejelentett tartózkodási hely □ 

nem bejelentett tartózkodási hely:  

- felsőoktatási kollégium □ 

- bérlemény □ 

- saját tulajdonú lakás □ 

- egyéb nem bejelentett cím □ ……….. 

2.  A lakcím (ahol életvitelszerűen lakik) távolsága a képzés 

nyilvántartásba vett helyének településétől: ……………………… km  

 

III. A PÁLYÁZÓVAL A PÁLYÁZÓ BEJELENTETT LAKCÍMÉN ÉLETVITELSZERŰEN EGYÜTT LAKÓ, ODA BEJELENTETT 

SZEMÉLYEK JÖVEDELMI HELYZETE (Abban az esetben töltendő ki, amennyiben a Pályázó nem 

tartozik a Pályázati Adatlap V. fejezete alá)! 

 

A bejelentett lakcímen (ahol a Pályázó életvitelszerűen lakik) más személyekkel történő életvitelszerű 

együtt lakás igazolásához szükséges a Járási Hivatal / Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatala által 

kiállított három hónapnál nem régebbi igazolás – vagy ezzel megegyező tartalmú, a jegyző által kiállított 

okirat – arról, hogy a Pályázó lakcíme szerinti ingatlanban kik vannak bejelentve. 

 

Név 

 

Névazonosság 

esetén születési 

idő 

Jövedelem-

típus160 

Rendszeres nettó 

jövedelem összege 

típusonként161 

Eseti nettó 

jövedelem összege 

típusonként162 

A Pályázó -    

   

   

     

   

   

 

A háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme: ______________________ Ft163 

 

IV. A Pályázó részesül-e családi támogatásban?164 igen □ nem □ (Csak abban az esetben 

töltendő ki, amennyiben a Pályázó a bejelentett lakcímén egyedül lakik életvitelszerűen, 

vagy a bejelentett lakcímétől eltérő címen lakik életvitelszerűen!) 

 

Ha igen: 

- a pénzbeni támogatás összege havi átlagban összesen: ………………….,-Ft 

- a természetbeni támogatás összege havi átlagban (pl. szívességi lakáshasználat): 

                                                           
160 foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból (ideértve a közfoglalkoztatást is) származó rendszeres jövedelem, egyéni vagy társas 
vállalkozási tevékenységből származó rendszeres jövedelem, egyéni vagy társas vállalkozási tevékenységből származó eseti 
jövedelem, őstermelői tevékenységből származó rendszeres jövedelem, őstermelői tevékenységből származó eseti jövedelem, 
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás,gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, munkanélküli 
járadék, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, gyermektartás 
161 az utolsó három havi jövedelem összege összesen 
162 az utolsó egy naptári évben szerzett jövedelem összege összesen; azt az eseti jövedelmet kell beszámolni, mely egyéni vagy 
társas vállalkozási tevékenységből vagy őstermelői tevékenységből származik, és amelynek értéke esetenként meghaladja a nettó 
100 000,- Ft-ot 
163 rendszeres jövedelem esetén annak havi átlaga, eseti jövedelem esetén annak 1/12-ed része számítandó. Amennyiben a 
Pályázó a bejelentett lakcímén egyedül lakik életvitelszerűen, vagy a bejelentett lakcímétől eltérő címen lakik 
életvitelszerűen, és rendelkezik rendszeres jövedelemmel, ebbe beleszámítandó a Pályázó részére nyújtott 
rendszeres családi támogatás is (lsd. Pályázati adatlap IV. fejezet). 
164 Családi támogatásnak minősül a havi átlagban nettó 5000,- Ft értéket elérő juttatás. 
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…………………..,- Ft 

 

V. A PÁLYÁZÓ KIADÁSAI (Csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a Pályázó a bejelentett 

lakcímén egyedül lakik életvitelszerűen, vagy a bejelentett lakcímétől eltérő címen lakik 

életvitelszerűen, családjától rendszeres anyagi (pénzbeni vagy természetbeni) támogatásban 

nem részesül, és más rendszeres jövedelemmel sem rendelkezik!) 

 

Költségtípus Kiadás összege 

A lakhatás költségei 

(amennyiben többen laknak az 

ingatlanban, a költségek 

arányos része)165 

 

A képzési hely városán 

belüli közlekedés költsége 

(kizárólag közösségi 

közlekedési közszolgáltatás 

igénybevétele)166 

 

Telefon költség (amennyiben 

a díjfizető a Pályázó)167 

 

Internet költség 

(amennyiben a díjfizető a 

Pályázó)168 

 

 

VI. A FOGYATÉKOSSÁGGAL
169

 ÉLŐ PÁLYÁZÓ FOGYATÉKOSSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK (Csak abban az 

esetben töltendő ki, amennyiben a Pályázó e kiadásaira hivatkozni kíván a jelen pályázatban!) 

 

Kiadástípus Kiadás altípusa/összege170 

különleges eszközök beszerzése, azaz 

1 év vagy annál rövidebb élettartamú 

eszközök, amelyek orvosi javaslatra 

kerülnek megvásárlásra a 

fogyatékossággal összefüggésben171 

 

 

 

 

különleges eszközök fenntartása, azaz 

az 1 évet meghaladó élettartamú 

eszközök karbantartására172 fordított 

költség, ha az eszköz megvásárlására 

orvosi javaslatra a fogyatékossággal 

összefüggésben került sor 

 

 

 

 

speciális utazási szükségletekkel 

kapcsolatban felmerülő többletköltség 

 

személyes segítő, jelnyelvi tolmács 

költsége 

 

 

                                                           
165 utolsó három hónap 
166 utolsó két hónap 
167 utolsó három hónap 
168 utolsó három hónap 
169 fogyatékossággal élő Pályázó a jelen pályázat vonatkozásban az, aki 

a) fogyatékossága1 miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, vagy 
b) fogyatékossága1 miatt rendszeresen személyi segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 
c) fogyatékossága1 miatt rendszeresen technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 
d) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez 

az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. 
1 aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd; 
170 utolsó három hónap. 
171 a naponta vagy hetente rendszeresen használandó, egyszer használatos eszközök esetében az egy hónapra eső költség 
172 karbantartásnak minősülnek az eszköz rendeltetésszerű használata alkalmassága folyamatos biztosításához szükséges 
rendszeres, vagy időszakosan visszatérő javítási munkálatok 



 

119. oldal, összesen: 205 

VII. A PÁLYÁZÓ VAGY A VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA MIATT 

RENDSZERESEN FELMERÜLŐ EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSOK (Csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a 

Pályázó e kiadásokra hivatkozni kíván a jelen pályázatban!) 

Név Névazonosság 

esetén születési idő 
Rokoni fok173 Kiadás174 összege 

    

    

    

    

 

VIII. A PÁLYÁZÓVAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ ELTARTOTTAK SZÁMA 

 

Név Névazonosság esetén 

születési idő 
Eltartotti jogcím175 

   

   

   

   

 

IX. A PÁLYÁZÓ ÁPOLÁSRA SZORULÓ HOZZÁTARTOZÓJA GONDOZÁSÁVAL JÁRÓ KÖLTSÉGEK (Csak abban az 

esetben töltendő ki, amennyiben a Pályázó e költségekre hivatkozni kíván a jelen 

pályázatban!) 

 

Név Névazonosság 

esetén születési idő 
Rokoni fok176 Kiadás177 összege 

    

    

    

    

 

X. A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ HAVI ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VEENDŐ 

SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK (NEM KÉPEZI A PONTOZÁS RÉSZÉT) 

 

A Pályázó 

                                                           
173 házastárs, szülő, nagyszülő, gyermek, örökbefogadott gyermek, mostohagyermek, nevelt gyermek, örökbefogadó szülő, 

mostohaszülő, nevelő szülő, testvér 
174 a beteg egészségügyi állapotára tekintettel indokolt vényköteles, folyamatosan vagy rendszeresen visszatérően felírt egy 
hónapra eső gyógyszermennyiség költsége 
175 A Pályázó eltartottnak minősül, kivéve ha: 
a) családfenntartó, azaz aki legalább egy gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, vagy legalább két kiskorú 
gyermeknek a gyámja; 
b) ha a havi rendszeres jövedelme meghaladja a minimálbér mindenkori összegét; 
c) ha a szociális helyzete a Juttr. 21. § (1) bekezdés c) pont alapján kerül elbírálásra. 
a Pályázó gyermeke vagy testvére, ha 
aa) a 16. életévét még nem töltötte be, 
ab) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy jogviszonya 90 napnál nem régebben 
szűnt meg, a 25. életévét még nem töltötte be; 
ac) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év 
alatt előreláthatóan nem szűnik meg; 
b) a Pályázó házastársa (élettársa), szülője, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el; 
c) a Pályázó házastársának (élettársának) a szülője, nagyszülője, testvére, ha megváltozott munkaképességű személy 
176 házastárs, szülő, nagyszülő, gyermek, örökbefogadott gyermek, mostohagyermek, nevelt gyermek, örökbefogadó szülő, 
mostohaszülő, nevelő szülő, élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, a 
testvér házastársa 
177 Gondozási költségként figyelembe kell venni elsődlegesen az ezzel járó személyi költséget vagyis az ápoló költségét, de ide 
értendő az az eset is, amikor az egészségi állapot folytán valamely bentlakásos intézményben kerül díjazás ellenében elhelyezésre 
az érintett hozzátartozó, és ennek költségei igazolható módon a Pályázót vagy azt a háztartást terhelik, amelynek a Pályázó is 
részét képezi. 
Dologi jellegű kiadások közül csak olyan jellegű gyógyászati segédeszközök, gyógyászati készítmények vehetők figyelembe, 
amelyek a VII. pont körében nem kerültek figyelembe vételre, és igazolható módon a Pályázót vagy azt a háztartást terhelik, 
amelynek a Pályázó is része. 
Utolsó három hónap. 
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1 félárva178  

2 árva179  

3 családfenntartó180  

4 gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg  

5 fogyatékos vagy egészségi állapota miatt rászorult181  

6 hátrányos helyzetű182  

7 halmozottan hátrányos helyzetű183  

8 nagycsaládos184  

 

XI. A CSATOLT MELLÉKLETEK  

 

A csatolt mellékletek száma: …. db 

(a csatolt mellékleteket be kell számozni, és a lenti táblázatban tételesen fel kell sorolni!) 

A pályázati felhívás meghatározza az igazolások formáját! 

Ha valamely igazolásra az Egyetem formanyomtatványt ad ki, az igazolást a szerint kell 

benyújtani! 

 

Melléklet 

sorszáma  

Melléklet típusa Mit igazol? 

   

   

 

Aláírásommal igazolom, hogy a jelen pályázatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek, 

melyeket a mellékelt igazolások is bizonyítanak. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok 

közlése fegyelmi eljárást vagy a pályázat elutasítását eredményezheti. AZ IDŐKÖZBEN 

BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT BEJELENTEM.  

 

Kijelentem, hogy ezen a támogatási jogcímen más felsőoktatási intézménytől nem kapok, és 

a pályázat pozitív elbírálása esetén sem fogok kapni támogatást. 

 

A jelen Pályázati Adatlap aláírásával kijelentem, hogy a Hallgatói és Térítési Szabályzat XII. 

fejezetében meghatározott, adatkezelésre vonatkozó információkat, valamint az ott 

megadottak szerinti adatvédelmi tájékoztatót, és az abban foglaltakat megismertem. Erre 

tekintettel jelen Pályázati Adatlap aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen 

pályázatban – a törvényen alapuló adatkezelésen túli körben – megadott személyes adataimat 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a pályázat elbírálásához és az ösztöndíj-jogosultság 

vizsgálatához szükséges mértékben és ideig kezelje. Tudomásul veszem, hogy a személyes 

adatok kezeléséhez a törvényen alapuló adatkezelésen túli körben megadott 

hozzájárulásomat visszavonom, vagy az adat törlését kérem, az ellehetetleníti a pályázat 

értékelését, az eljárás átláthatóságát, ellenőrzését, a jogosultság igazolását, amire tekintettel 

a pályázat elutasítható, illetve kezdeményezhető az ösztöndíj folyósításának visszavonása. 

 

Kelt ____________________, 20___._________________hó, ______nap 

                                                           
178 félárva az a Pályázó, akinek egy szülője elhunyt 
179árva az a Pályázó, akinek a szülei elhunytak és eltartásáról más személy nem gondoskodik 
180 családfenntartó az a Pályázó, aki legalább egy gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, vagy aki legalább két 
kiskorú gyermeknek a gyámja 
181 fogyatékossággal élő Pályázó a jelen pályázat vonatkozásban az, aki 
a) fogyatékossága1 miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, vagy 
b) fogyatékossága1 miatt rendszeresen személyi segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 
c) fogyatékossága1 miatt rendszeresen technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 
d) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az 
állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. 
1 aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd; 
182 hátrányos helyzetű az a Pályázó, aki a felvételi jelentkezés határidejének napjáig huszonötödik életévét nem töltötte be, és aki 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül 
183 halmozottan hátrányos helyzetű az a Pályázó, aki a felvételi jelentkezés határidejének napjáig huszonötödik életévét nem 
töltötte be és, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan 
hátrányos helyzetűnek minősül 
184 nagycsaládos az a Pályázó, akinek legalább két eltartott testvére van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy 
háztartásban élő személy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét 



 

121. oldal, összesen: 205 

__________________________________ 

Pályázó aláírása 

 

 

  


