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Pályázat  A laptámogatás igényléséhez  
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1.  A TÁMOGATÁST KÉRŐ TANULÓ ADATAI :  

 

A tanuló neve:                                                                                                              
Neptun kódja: 
 

Születési helye: 

 

Születési ideje: 
  

Anyja neve: 

 

Állampolgársága: 

Állandó lakcím: 

Település: Irányítószám: 
  

Utca, házszám: 

Értesítési, 
levelezési cím: 

Település: Irányítószám: 

Utca, házszám: 
 

E-mail:  Telefonszám: 

Kar: 

Szak: 
 

 
2.  A  PÁLYÁZÓ ADATAI : 
 

 Fogyatékkal élő, a fogyatékosság megnevezése és mértéke1 …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Tartósan beteg, rendszeres orvosi kezelés alatt áll, megnevezése1 …………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Nagycsaládos2 

 Családfenntartó3 

 Hátrányos helyzetű4 

 Gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt4 

 Árva5 

 Félárva5 

A pályázatban csak a megfelelő igazolásokkal ellátott, pontosan és olvashatóan kitöltött űrlapok vehetnek részt. 
 A pontatlanságból eredő hátrányok miatt a felelősség a pályázót terheli! 

Kérjük a hibalehetőségek elkerülése érdekében figyelmesen olvassák el az Útmutatót! 

 

Javította:_______________________________ Iksz:__ __ __ __ ;  Kaphat:    Igen    Nem 

Dátum: 2014-__ __-__ __  
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3.  NYILATKOZAT A KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ CSALÁDTAGOK ANYAGI HELYZETÉRŐL :  

 

 
 NÉV ROKONI FOK HAVI NETTÓ JÖVEDELEM 

1. A pályázó 
  

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

 

 

Cím: PE Hallgatói Önkormányzat 
8201, Veszprém Pf. 158. 

A borítékra kérjük ráírni: ALAPTÁMOGATÁS 
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CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK LISTÁJA AZ ALAPTÁMOGATÁS 
PÁLYÁZATÁHOZ 

 
1. Ha a pályázó fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult: 

 A pályázó fogyatékosságáról az Országos Orvos szakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolása szükséges. 

 A pályázó tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja. Kérjük, hogy az 
ápolás időtartamát is tartalmazza az igazolás. 

 
2. Nagycsaládos hallgatók esetében: 

Nagycsaládos az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére vagy három gyereke van / eltartóin kívül 
legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a havi minimálbér 
összegét/ legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. 

 Igazolások: 

 Az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás a hallgató lakcímén együtt élő / oda 
bejelentett családtagokról vagy a Népesség-nyilvántartó iroda által kiállított igazolás, hogy a hallgató 
állandó lakcímén hányan és kik laknak. 

 Iskolalátogatási igazolás testvér(ek)től 

 Még nem iskolaköteles gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat fénymásolata 

 Munkaügyi Központ által kiállított igazolás fénymásolata a munkanélküliségről, hogy az illető regisztrált 
munkanélküli és a munkanélküli segély vagy jövedelempótló támogatás megszüntetéséről 

 A munkáltató által kiállított igazolás az előző 3 havi nettó átlag keresetről (az igazolás nem lehet 2 
hónapnál régebbi) 

 A 2013-es évi adóköteles jövedelemről kiállított NAV igazolás. Közalkalmazottak esetében a NAV 
igazolás nem kell. Vállalkozóknál fel kell tüntetni, hogy mióta van és milyen jellegű a vállalkozás, 
őstermelők esetében pedig hogy hány hektár földön mivel foglalkoznak 

 
3. Családfenntartó az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, vagy ápolási díjban részesül. 

 Az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás a hallgató lakcímén együtt élő / oda 
bejelentett családtagokról vagy a Népesség-nyilvántartó iroda által kiállított igazolás, hogy a hallgató 
állandó lakcímén hányan és kik laknak. 

 Ha a hallgatónak legalább egy gyermeke van: A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának 
fénymásolata szükséges 

 Ha a hallgató ápolási díjra jogosult: A lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, illetve annak 
jegyzője által kiállított határozat fénymásolata szükséges. 

 
4. Hátrányos helyzetű hallgatók esetében: 

 Az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás a hallgató lakcímén együtt élő / oda 
bejelentett családtagokról vagy a Népesség-nyilvántartó iroda által kiállított igazolás, hogy a hallgató 
állandó lakcímén hányan és kik laknak. 

 Arról, hogy a hallgatót középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a 
jegyző védelembe vette, illetve arról, hogy a hallgató után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjének határozatának másolata csatolandó; 

 Arról, hogy a hallgató állami gondozott volt, vagy kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy gyámsága 
nagykorúsága miatt szűnt meg: a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges; 

 Arról, hogy a hallgató törvényes felügyeletét ellátó szülője, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be, a szülő büntetőjogi felelősségének tudatában a lakóhely szerinti 
illetékes települési önkormányzat jegyzője előtt tett írásos nyilatkozata szükséges; 

 Tartós nevelésbe vételről a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges. 
 
5. Félárva vagy árva hallgatók esetében: 

 Az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás a hallgató lakcímén együtt élő / oda 
bejelentett családtagokról vagy a Népesség-nyilvántartó iroda által kiállított igazolás, hogy a hallgató 
állandó lakcímén hányan és kik laknak 

 Az elhunyt szülő(k) halotti anyakönyvi kivonat(ainak) fénymásolata. 


