ADATLAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ
ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
A pályázatot a mellékletekkel együtt 2021. február 12-ig kell leadni a Tanulmányi Osztályon, a hallgató saját
tanulmányi előadójának. A kérelemhez csatolandó dokumentumok listája itt található: LINK A benyújtott
pályázatok elbírálása a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatába foglaltak szerint történik.

A kérvényező adatai:
Név:
Neptun kód:
Születési hely és idő:
Állandó lakcím:

állampolgárság:
évfolyam:

csoport:

Ideiglenes lakcím:
Értesítési cím:
ÁTE/SZIE ÁOTK-ra történő felvétel éve:
A kérvényező által igénybe vett aktív félévek száma a jelenlegi félévvel együtt:
Kérvényező pályázott-e az előző félévben?
Igen/Nem
Ha igen, annak összege:
Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül-e?
Igen/Nem
A kérvényező rendkívüli szociális körülményei:
Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult:

Igen/Nem

Halmozottan hátrányos helyzetű:

Igen/Nem

Hátrányos helyzetű:

Igen/Nem

Nagycsaládos:

Igen/Nem

Árva:

Igen/Nem

Félárva:

Igen/Nem

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg:

Igen/Nem

Eltartók elváltak vagy külön élnek:

Igen/Nem

Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó
vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeres személyi és/vagy
technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette
és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a hallgató, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző
védelmébe vett, illetve akinek rendszeres gyerekvédelmi 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 a hallgató, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelmébe vett,
illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.
Nagycsaládos az a hallgató, akinek legalább két, vele egy háztartásban élő, eltartott testvére vagy három
gyermeke van, 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 élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.
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 a kérvényezőt is beleértve:
Név
Rokoni fok
Foglalkozás

A kérvényezővel egy háztartásban élő eltartott személyek száma összesen:
A kérvényezővel egy háztartásban élő eltartó személyek száma:

fő

fő

Alkalmazott:

fő

Nyugdíjas:

fő

Őstermelő:

fő

Vállalkozó:

fő

Ápolási díjas:

fő

Rokkant nyugdíjas:

fő

Munkanélküli:

fő

Háztartásbeli:

fő

Tartós beteg:

fő

fő

Egyéb:

fő

CSED/GYES/GYED/GYET-ben részesül:

A kérvényező szociális helyzetére vonatkozó adatok:
A kérvényező:

hajadon/nőtlen

A kérvényező gyermekeinek száma:

házas

elvált

egyéb:

fő

A kérvényező CSED/GYES/GYED/GYET-ben részesül:

Igen/Nem

A kérvényező öneltartó:

Igen/Nem

A kérvényező lakhelyére vonatkozó adatok:
A képzési hely és a lakóhely közötti távolság:
Egyszeri utazás költsége oda-vissza:
A kérvényező és háztartása jelentősebb kiadásai:
Rendszeres orvosi/gyógyszeres költségre fordított összeg havonta:
Kollégiumi díj:
Utolsó háromhavi víz- és csatornaszámla átlaga:
Utolsó háromhavi gázszámla átlaga:
Utolsó háromhavi villanyszáma átlaga:
Utolsó háromhavi közös költség átlaga:
Utolsó háromhavi albérleti díj átlaga:
Utolsó háromhavi telefon/internet számla átlaga:
A számlák másolatát kérjük, csatolja!

A kérvényező családjában/a háztartásban az egy főre eső nettó havi jövedelem:……………...
2021-ben a bruttó minimálbér:167.400Ft, a Kormány 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete alapján. A
munkavállalói járulékok (33,5%) levonása után a nettó minimálbér: 111.321 Ft; magasabb egy főre jutó
jövedelem esetén a pályázat elutasításra kerül.

Az Állatorvostudományi Egyetemen a rendszeres szociális ösztöndíj a feltételek megléte esetén sem jár alanyi
jogon.
Rendszeres szociális ösztöndíj csak kivételes esetben adható annak a hallgatónak
−
−
−
−
−
−
−

akinek a családjában az egy főre eső nettó havi jövedelem a mindenkori minimálbér 90%-nál magasabb, de
az ezen összeg alatti kérelmezők közül sem kaphat mindenki alanyi jogon támogatást,
akinek az életvitele nem támasztja alá a rászorultságot,
aki költségtérítéses formában tanul,
aki kollégiumi elhelyezést kaphatna, de nem élt ezzel a lehetőséggel,
aki a képesítési követelményekben meghatározott képzési időn túl van,
aki tanulmányait az adott félévben Erasmus ösztöndíjjal külföldön tölti,
aki kérelmét nem megfelelően töltötte ki és a megfelelő igazolásokkal nem támasztotta azt alá.

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy valótlan adatok közlése mindenféle, a hallgatói jogviszonyomból eredő normatíva alapú
támogatásból való kizárást eredményezheti, továbbá a Hallgatói Juttatási Szabályzatban
foglaltakat is ismerem és tudomásul veszem. Az adatokat a kérelem elbírálása érdekében saját
elhatározásomból szolgáltattam. A kitöltött űrlap csak a tájékoztatóban felsorolt mellékletek
együttes benyújtásával érvényes.
A csatolt mellékletek száma: ...............db.

Kelt: ...................................................................
...................................................
pályázó aláírása

Öneltartói melléklet
Csak öneltartóknak kell kitölteni, útmutatás hozzá a benyújtandó dokumentumok listájában
Bevételek

Bevételek összesen

Kiadások
Lakhatás (szívességi lakáshasználat esetén a
pályázóra háruló költségek)
Lakhatás (kollégiumi díj)
Internet (kollégiumi elszállásolás esetén nem
kell)
Telefon
Hazautazás költségei
BKK bérlet
Gyógyszerköltség
Egyhavi, átlagos élelmiszer-fogyasztás
költsége
Egyéb
Kiadás összesen

