NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET
MEGÁLLAPÍTÁSHOZ
Formanyomtatvány

1. Információk

ESZTERHÁZY KÁROLY
EGYETEM

A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével –
tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az Egyetemi Szociális
Ösztöndíj Bizottság, majd ennek eredménye kerül felhasználásra a szociális ösztöndíj, a
kollégiumi felvétel, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás/kérelem elbírálásához.

Az Egyetem tölti ki!

A nyomtatvány kitöltése előtt az alábbiakat figyelmesen olvassa végig!
 A Nyomtatvány segítségül szolgál az Eszterházy Károly Egyetem számára a szociális
alapon nyújtható támogatások és kedvezmények elbírálásához.
 A Nyomtatvány önmagában nem minősül kérelemnek!
 A szociális helyzet megállapításához a kapcsolódó megjegyzéseket tekintse át!
 A szociális helyzet megállapításához csak a lábjegyzetben feltüntetett igazolások vehetők
figyelembe.
 A Nyomtatvány aláírásával a pályázó elismeri, hogy a szociális helyzet felmérésére
vonatkozó jogszabályi előírásokat és intézményi szabályzatot megismerte, elfogadta.
 A pályázó hozzájárul, hogy az abban szereplő adatokat az Eszterházy Károly Egyetem
felhasználja a pályázó szociális helyzetének megállapításához.
 Az Eszterházy Károly Egyetem az Ön adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

Átvette:
Érkezett:
Javította:
Ellenőrizte:

Szociális kód
(indoklás):
Szociális pontszám:

Pályázathoz kapcsolódó szabályzat: Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Követelm ényrendszer V.
fejezet Térítési és juttatási szabályzat - Elérhetősége: http://uni-eszterhazy.hu/

2. A hallgató adatai
Név:

Neptun-kód:

Születési hely:

Születési idő:

Állampolgárság:

Édesanyja születési neve:
Lakcímadatok1

Irányítószám:

Település:

Közterület megnevezése / jellege / házszám:
Elérhetőségek

Mobil:

/

E-mail:

@
Beiratkozott
félévek száma2:

Szak megnevezése:
A képzés finanszírozási formája:

magyar állami ösztöndíjas

önköltséges

A képzés helyszíne:
X

1
2

X

Egri Campus

Jászberényi Campus

Gyöngyösi Károly Róbert Campus

Sárospataki Comenius Campus

Lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő állandó lakcím.
A megadott szakhoz tartozó félévszámot kell megadni! A tanulmányaikat 2018 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében 1.
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1. Igazolás a hallgató állandó lakcíméről és a vele közös háztartásban élők nevéről 3.
Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő személyek számát! A szürke mezőkbe ne írjon!

Közös
háztartásban
élők
jövedelemmel
munka nélkül,
jövedelemmel
munka nélkül,
jövedelem nélkül
jövedelem nélkül

Szülő

fő 4

Testvér
18 év alatt

fő 7

Testvér
18 év felett
hallgató/diák

Testvér
18 év felett

fő 9

fő 11

Egyéb
személy
18 év alatt
(pl.: unoka)

Egyéb személy
18 év felett
hallgató/diák

Egyéb személy 18
év felett (pl.:
nagyszülő)

fő 16

fő 18

fő 14

fő 5

fő 12

fő 19

fő 6

fő 13

fő 20

fő 8

fő 10

fő 15

Közös háztartásban élő személyek száma összesen:
Eltartottak száma összesen(a pályázón kívül):

fő 17

fő
fő

3

FIGYELEM! Kötelezően csatolandó: Járási Hivatal / Önkormányzat által kiállított eredeti igazolás, Hatósági Bizonyítvány a hallgató állandó lakcíméről
és a vele azonos címen lakók nevéről. Amennyiben a hatósági bizonyítványon csak létszám szerepel szükséges az ott lakók közjegyző vagy jegyző által
hitelesített lakcímkártyájának másolata. FIGYELEM: Önmagában a lakcímkártya másolat nem elegendő! Amennyiben a pályázó önfenntartó vagy több
háztartás van az állandó lakcímen vagy egyéb egyedi eset áll fenn, közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. FIGYELEM: A
közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozatban valótlan adatok állítása közokirat hamisításnak minősül. A közjegyző általi névaláírás hitelesítés nem
elegendő igazolás, minden esetben közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozatot kérünk!
Közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozathoz segítség:
személyes adatok………….. az Eszterházy Károly Egyetemhez benyújtott szociális helyzet megállapítása iránti kérelmem elbírálása érdekében büntetőjogi
felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy ………….. óta önfenntartó vagyok ……………………… cím alatti ingatlanban
…………………………….. személyekkel közösen, de tőlük külön háztartást vezetve élek.
4
Alkalmazottaknál 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás vagy, NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről;
vállalkozóknál a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről kiállított eredeti NAV-igazolás(nem adóbevallás!)
5
Eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; munkanélkülieknél az illetékes munkaügyi központ, vagy az illetékes
önkormányzat eredeti igazolása; nyugdíjas, rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő szülő esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság közjegyző, vagy jegyző által hitelesített igazolás másolata.
6
Munkaügyi központ eredeti igazolása a munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: A "nem szerepel a nyilvántartásban" tartalmú igazolást nem áll
módunkban elfogadni.
7
Eredeti jövedelmet igazoló 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás az tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről.
8
Születési anyakönyvi kivonat(ok) másolata, vagy eredeti iskolalátogatási igazolás.
9
Eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás, valamint jövedelmet igazoló 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás,
vagy eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről.
10
Eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás.
11
Alkalmazottaknál 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről;
vállalkozóknál a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről kiállított eredeti NAV-igazolás (nem adóbevallás!).
12
Eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; munkanélkülieknél az illetékes munkaügyi központ eredeti igazolása a
munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: A "nem szerepel a nyilvántartásban" tartalmú igazolást nem áll módunkban elfogadni.
13
Munkaügyi központ eredeti igazolása a munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: A "nem szerepel a nyilvántartásban" tartalmú igazolást nem áll
módunkban elfogadni.
14 Jövedelmet igazoló 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás az tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről.
15 Születési anyakönyvi kivonat(ok) másolata, vagy eredeti iskolalátogatási igazolás.
16
Eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás, valamint jövedelmet igazoló 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás,
vagy eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről.
17
Eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás.
18
Alkalmazottaknál 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás az tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről;
vállalkozóknál a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről kiállított eredeti NAV-igazolás(nem adóbevallás!).
19
Eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; munkanélkülieknél az illetékes munkaügyi központ, vagy az illetékes
önkormányzat eredeti igazolása; nyugdíjas, rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő szülő esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság másolata.
20
Az illetékes munkaügyi központ, vagy az illetékes önkormányzat eredeti igazolása a munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: „A nyilvántartásunkban
nem szerepel” tartalmú igazolást nem áll módunkban elfogadni.
3
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2. Igaz-e önre az alábbi állítások közül valamelyik?
Kérjük a megfelelőt beikszelni!
Előnyben részesítés esetei a 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16.§ (2) bekezdés
alapján* (kód: 10)
21
Hátrányos helyzetű
Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg22
Félárva 23
Előnyben részesítés esetei a 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16.§ (3) bekezdés
alapján * (kód: 20)
Fogyatékossággal élő hallgató 24
Egészségi állapota miatt rászoruló hallgató 25
Halmozottan hátrányos helyzetű 26
Családfenntartó 27
Nagycsaládos 28
Árva 29
Eszterházy Tehetséggondozó Program (kód: 50)
Arany János Tehetséggondozó Programban részt vett30

3.

A hallgató családi helyzete

Kérjük a megfelelőt beikszelni! A szürke mezőkbe ne írjon!
A hallgató egy eltartóval él együtt 31 (5)
A hallgató egyik/mindkét eltartója munkanélküli 32 (3/6)
A hallgatónak nincs eltartója 33(6)
Saját gyermekek száma 34 (2-2)
A hallgató egyik/mindkét szülője elhunyt 35 (3/6)
A hallgató korábban állami gondozott volt 36 (8)
4

Eredeti önkormányzati határozat a hátrányos helyzetről. (A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot nem áll módunkban elfogadni!)
Gyámhivatal által kiállított, a gyámság megszűnéséről szóló határozat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata.
23 Önkormányzat által kiállított eredeti igazolás a félárvaság fennállásáról, vagy halotti anyakönyvi kivonat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata, valamint
az árvaellátás összegéről szóló igazolás, vagy az árvaellátás megszűntetéséről szóló határozat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata.
24 A rokkantságot megállapító határozat, valamint a rokkantsági ellátás, vagy rehabilitációs ellátás és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása
a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közjegyző, vagy jegyző által hitelesített igazolásának másolatával, a fogyatékosságról, szóló hivatalos szakorvosi igazolás/határozat.
A 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján.
25 a hallgató egészségi állapota miatt orvosi kezelésre szorul és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; szakorvosi
igazolás
26 Eredeti önkormányzati igazolás a halmozottan hátrányos helyzetről.
27 Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolata.
28
Ha a Pályázó nagycsaládos, szükséges csatolni a legalább két eltartott testvére születési anyakönyvi kivonatának másolatát, illetve ha a Pályázó azon a jogcímen
nagycsaládos, hogy eltartóján (eltartóin) kívül legalább két, vele egy háztartásban élő személy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét az ő jövedelmüket is
igazolni kell, vagy eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás.
29 Önkormányzat által kiállított eredeti igazolás az árvaság fennállásáról, vagy halotti anyakönyvi kivonatok másolata, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás,
vagy az árvaellátás megszűntetéséről szóló határozat másolata
30 Középfokú oktatási intézmény által kiállított eredeti igazolás a hallgató részére az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről. Egyéb dokumentumra
nincs szükség!
31
Elvált szülők esetében a válásról készült Bírósági végzés másolata; félárvaság esetén önkormányzat által kiállított eredeti igazolás a félárvaság fennállásáról, vagy
halotti anyakönyvi kivonat másolata.
32 Munkaügyi központ eredeti igazolása a munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: A "nem szerepel a nyilvántartásban" tartalmú igazolást nem áll módunkban
elfogadni.
33 Amennyiben a pályázó önfenntartó és a hatósági bizonyítványon egyéb személyek is fel vannak tüntetve a pályázón kívül, közjegyző előtt tett közokiratba foglalt
nyilatkozat szükséges. Ha a pályázó egyedül szerepel a hatósági bizonyítványon csak hatósági bizonyítvány és jövedelem igazolás szükséges a hallgatótól. FIGYELEM:
A közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozatban valótlan adatok állítása közokirat hamisításnak minősül. A közjegyző általi névaláírás hitelesítés nem elegendő
igazolás, minden esetben közokiratba foglalt nyilatkozatot kérünk!
34 Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata.
35 Önkormányzat vagy Gyámhivatal által kiállított igazolás a félárvaság/árvaság fennállásáról, halotti anyakönyvi kivonat(ok) másolata, valamint az árvaellátás
21
22

3

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET
MEGÁLLAPÍTÁSHOZ
Formanyomtatvány

4. A hallgató és a vele közös háztartásban élők jövedelmi helyzete
Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő személyek adatait! A szürke mezőkbe ne írjon!
Név
0

Minta Szülő

Születési idő

Rokonsági fok

1960.01.01.

apa

Jövedelem típusa(i)36
(típusok a kitöltési
segédletben, 1-10)

Összes nettó
jövedelem

125.000 Ft

1, 6

1
2
3
4
5
6
7
8

Összesen:

5. Rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás
Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő személyek adatait! A szürke mezőkbe ne írjon!
Név

Születési idő

Egészségügyi
károsodás
mértéke

Pontszám
Kiadás típusa(i)37

Összes kiadás

1
2
3
4

Összesen:
5

összegéről szóló igazolás vagy az árvaellátás megszűntetéséről szóló határozat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata.
36 Gyámhivatal által kiállított, a gyámságot igazoló határozat vagy annak közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolata
37
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év
tizenkettedét kell figyelembe venni. Az egy főre eső jövedelem megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni: a kizárólag tanulmányi alapon megállapított
támogatást, az árvaellátást, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a csecsemőgondozási díjat, a gyermekgo ndozási díjat, a családi
pótlékot, a gyermektartásdíjat, a diákhitel összegét, a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét. Nulla ponttal kell értékelni, amennyiben nincs hitelt érdemlően
igazolva a közös háztartás minden tagjának a jövedelme.
Jövedelem típusok (kérjük a táblázatba a jövedelemtípus számának/számainak a feltűntetését):
1.
munkabér (3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás vagy NAV-igazolás, a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről).
2.
nyugdíj/rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátásban (az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság igazolása) munkanélküli ellátás (az illetékes
munkaügyi központ vagy az illetékes önkormányzat igazolása a folyósítandó munkanélküli ellátás összegéről).
3.
szociális segély/támogatás (az illetékes önkormányzat igazolása a folyósítandó szociális segély/támogatás összegéről).
4.
fogyatékossági támogatás (a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás/igazolvány a folyósított támogatás összegéről).
5.
ápolási díj (az illetékes önkormányzat által kiállított igazolás az ápolási díj folyósításáról) társadalombiztosítási ellátások esetén; családi pótlék,
GYES, stb. (a folyósító szerv, vagyis a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás a folyósított összegről).
6.
árvaellátás (a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiállított igazolás az árvaellátás összegéről)
7.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a folyósító szerv által kiállított igazolás a folyósított összegről).
8.
elvált szülők esetén tartásdíj (a válásról készült Bírósági végzés közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolata amennyiben tartalmazza a tartásdíj
összegét, vagy munkáltatói igazolás melyen feltüntetésre kerül a jövedelemből levont tartásdíj összege, vagy 3 hónapnál nem régebbi bankszámla
kivonat, melyen egyértelműen látható a tartásdíj).
9.
egyéb (az egyéb bármely bevételi forrást igazoló hivatalos dokumentum).

Tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás, valamint a rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás szakorvosi igazolása (pl.: gyógyszer, gyógyászati
segédeszközök és egyéb tartós és nem tartós gyógyászati célú fogyasztási cikkek, gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg és egynapos ellátás, járóbeteg-ellátás)
és az ezeket igazoló névre szóló gyógyszertári/gyógyászati segédeszköz szaküzleti számla a havi gyógyszer adagról, gyógyászati célú fogyasztási cikkről.
FIGYELEM: Háziorvos által kiállított igazolást nem áll módunkban elfogadni!
38
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6. Család egy főre jutó havi nettó jövedelme
A javító bizottság tagja tölti ki az 1. 4. és 5. pontokban megadott adatok alapján. A szürke mezőkbe ne írjon!
Önfenntartók esetében maximum 4 pont!
Egy főre jutó összeg: ...........................................

-

45.000 Ft alatt

(3 pont)

-

15.000 Ft alatt

(6 pont)

-

55.000 Ft alatt

(2 pont)

-

25.000 Ft alatt

(5 pont)

-

65.000 Ft alatt

(1 pont)

-

35.000 Ft alatt

(4 pont)

-

65.000 Ft összegtől (0 pont)

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

A szürke mezőkbe ne írjon!
Pontszám (0,5 pont / 50 km)

X
Eger – lakóhely

km

Gyöngyös – lakóhely

km

Jászberény - lakóhely

km

Sárospatak – lakóhely

km

x
Közúton mért távolság
Tömegközlekedéssel utazok
Lakhatási körülmények6

X
Bejáró vagyok
Albérletben élek

(1 pont)
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(2 pont)

Kollégiumban élek

(0 pont)

Szívességi lakáshasználó vagyok

(0 pont)

8. Egyéb, az igazolásokat kiegészítő körülmények
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
pont

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá
tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén, ellenem fegyelmi eljárás indítható. Tudomásul veszem,
hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak alapján megállapított szociális pontszám felhasználható lesz minden a
2018/19-es tanévben szociális alapon elbírálásra kerülő pályázat esetében.
................................ , .................. év .............. hó ...........nap
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Albérleti szerződés közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata

_____________________
hallgató aláírása

