SZENT PÁL AKADÉMIA
ADATALAP SZOCIÁLIS HELYZET
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ1
(A fogalmak magyarázata és az igazolási feltételek a kitöltési útmutatóban találhatók)
Beadási határidő: 1. félév: szeptemberben az utolsó péntek
2. félév február harmadik péntekje
Név:
Születési hely, idő:
Neptun kód:
Évfolyam:
Tanév, félév:
Elérhetőség (telefon, e-mail):
Miért kér szociális ösztöndíjat? /Megfelelő – akár több – rész megjelölendő./
 Jegyzettámogatásra
 Lakhatási feltételek támogatására
 Alacsony jövedelem miatt
 A 2. pontban felsorolt rendkívüli körülmények miatt
 Egyéb személyes vagy családi körülmények miatt
1. Lakhatás
Állandó lakcím:

Távolsága Budapesttől:

(km)

Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely):
Állandó lakcíme megegyezik-e azzal a hellyel, ahol él? IGEN / NEM
Naponta jár-e be Budapestre? IGEN / NEM
Amennyiben (állandó) lakóhelye nem Budapesten van
Az utazás időtartama egy tanítási napon:
Az utazás költsége egy tanítási napon:
A kérelmező lakóhelye:
1. saját lakás
2. szülők lakása
3. bérelt lakás
4. egyéb:
2. Rendkívüli körülmények
Kérjük, nyilatkozzon a következő körülmények fennállásáról (ha a lenti körülmények nem állnak fenn, nem
kell kitölteni):A hallgató
fogyatékossággal élő
IGEN /
NEM
egészségi állapota miatt rászorult (tartósan beteg)
IGEN /
NEM
hátrányos helyzetű és szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
IGEN /
tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek
NEM
A hallgatót tartós nevelésbe vették
IGEN /
NEM
Családfenntartó
IGEN /
NEM
Nagycsaládos
IGEN /
NEM
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Választási lehetőség esetén a megfelelő rész mindenhol aláhúzandó vagy törlendő.

Árva

IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM

hátrányos helyzetű
gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
félárva

3. A kérelmező hallgató helyzete
A kérelmező hallgató
családi állapota:
keresőtevékenységet folytat-e: IGEN / NEM
havi nettó jövedelme1:
A kérelmező hallgató /a megfelelő rész aláhúzandó/
- első évfolyam őszi (1.) félévére először beiratkozott hallgató,
- tartósan beteg,
- öneltartó.
Nyilatkozom, hogy tanulmányaim során nem élek másokkal (családtagokkal) közös háztartásban, önálló
háztartást vezetek, öneltartó vagyok. A megélhetés költségeit csak az öneltartóaknak kell igazolniuk.
Ennek költségei:
Bérleti díj / lakáshitel
Rezsi
Havi állandó kiadások (pl. élelmiszer)
Egyéb
Egyéb

Ft

4. Jövedelmi helyzet
A kérelmező hallgatóval közös háztartásban élő családtagok (eltartók és eltartottak)
név
kor rokoni kapcsolat/
keresőtevékenységet havi nettó
eltartó vagy eltartott? folytat-e?
jövedelem
,

A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb
jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni
jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.
1
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Egy főre jutó jövedelem:
összjövedelem
_______________

=

Ft

eltartók + eltartottak
Összjövedelembe nem tartozó jövedelmek:
GYÁS, GYED, GYES, GYET
Családi pótlék
Árvaellátás
Bursa Hungarica ösztöndíj
Más, felsőoktatási ösztöndíj
Egyéb ösztöndíj, támogatás
Diákhitel
Egyéb

Ft

5. Családi jellemzők
A kérelmező hallgató vagy családtagja /a megfelelő rész az első oszlopban bejelölendő X-szel/
X
Hány főre jellemző a családból?1
gyermekét egyedül neveli, mert özvegy
gyermekét egyedül neveli, mert elvált
gyermekét egyedül neveli, mert külön élnek
munkanélküli, aki munkanélküli juttatásban részesül
munkanélküli, aki már nem részesül támogatásban
háztartásbeli
rokkant vagy öregségi nyugdíjas
tartósan beteg
kiskorú testvérek (ezen belül a tanulók száma)
(
)
munkanélküli testvér
fogyatékkal élő testvér
6. Rendkívüli kiadások
a hallgató egészségi állapota miatt rendszeresen
felmerülő egészségügyi kiadások
a kérelmező közeli hozzátartozójának egészségi
állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásai
az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségek
a fogyatékos hallgató költségei2

Ft

7. Egyéb, amit szeretne leírni:

A hallgatóval közös háztartásban élőkre vonatkozik. Kérjük külön megjelölni, ha a hallgatóra nézve áll fenn
valamelyik körülmény.
2
Különleges eszközök beszerzésének és fenntartásának, a speciális utazási szükségletek, valamint személyi segítő,
illetve jelnyelvi tolmács költségei.
1
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Amennyiben a kérelmező eltartott, a kérelem benyújtásához az eltartó(k) nyilatkozata is szükséges.
A kérelmező által eltartott gyermekek esetén a másik szülő vagy a gyermekkel közös háztartásban
élő másik gondviselő nyilatkozata szükséges.
Tanúsítom, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
…………………………………………
Eltartó aláírása
NÉV (nyomtatott betűkkel):

…………………………………………….
Eltartó aláírása
NÉV (nyomtatott betűkkel):

…………………………………………
Szülő (gondviselő) aláírása
NÉV (nyomtatott betűkkel):

Alulírott …………………………………………………………… nyilatkozom, hogy
 más felsőoktatási intézménnyel nincs jogviszonyom
 más felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban állok ……...…….….. tagozaton
államilag támogatott/állami ösztöndíjas / költségtérítéses/önköltséges képzésen, és jogviszonyomat
a

………………………..…………………...…………..

intézménnyel

(intézmény

neve)

létesítettem először. A másik intézményben ………….…… ösztöndíj juttatásban részesülök / nem
részesülök.
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény
értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adataimat az intézmény a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kezelhesse.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és mellékletein feltüntetett adatok
a valóságnak megfelelnek.
Egyben tudomásul veszem, hogy a Hallgatói Ügyek Bizottsága fenntartja azt a jogát, hogy újabb
igazolásokat kérjen. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén az intézmény fegyelmi
eljárást indíthat ellenem.
Kelt: ……………………………………., ………………………………………………………. .
………………………………………………….
A kérelmező hallgató aláírása
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A lakhatási feltételek támogatása és a jegyzettámogatás is a rendszeres szociális ösztöndíj keretében történik!

A fenti adatokat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, az 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet és más hatályos jogszabályok alapján tartja nyilván a Szent Pál Akadémia. Az űrlapon
közölteket titkosan kezeljük.
A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban
élők számát és jövedelmi helyzetét,
- a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
- amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
- a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és
fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács
igénybevételére,
- a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen
felmerülő egészségügyi kiadásait,
- a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek
számára,
- az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát,
egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a
bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.
A lakhatási feltételek támogatására a rendszeres szociális ösztöndíj keretében kerül sor. A képzés székhelyén
állandó lakóhellyel nem rendelkező hallgatók a lakhatási feltételek támogatására rendszeres szociális
ösztöndíjban részesülhetnek.
A HÜB dönt az igazolás elfogadhatóságáról és a kérelmezőt további igazolások benyújtására is felszólíthatja,
amennyiben ez a szociális rászorultság megállapításához szükséges. A kérelemben előadottak igazolása nem
jelenthet a kérelmező számára aránytalan terhet, azonban a HÜB-nek meg kell győződnie az elé tártak
hitelességéről.
A HÜB a kérelmezőt bármilyen, a kérelemben feltüntetett adat igazolására felhívhatja (önkormányzati vagy
más hatósági, munkahelyi stb. igazolások), kétség esetén a kérelmező által igazolt tény újabb igazolására
szólíthat fel, illetve bekérheti a fénymásolatban beadott igazolások eredetijét. A HÜB az alábbiakban fel nem
sorolt igazolást is elfogadhat, amennyiben az hitelt érdemlően bizonyítja a kérelmező által előadottakat.
A HÜB a kérelmező egyházi ajánlójánál, pásztoránál az igénylő által közöltek megerősítését
kezdeményezheti.
Ha a kérelmező nem tudja kérelmét hitelt érdemlő igazolásokkal alátámasztani, nem lehet a szociális
rászorultságot megállapítani, illetve szociális ösztöndíjat odaítélni.
Fogalmak magyarázata:
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;
Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki
a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága
miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még
legalább egy évig fennáll;
Családfenntartó: az a hallgató,
a) akinek legalább egy gyermeke van,
b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra
jogosult;
Nagycsaládos: az a hallgató, akinek
a) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
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b) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme
nem éri el a minimálbér összegét, vagy
c) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;
Hátrányos helyzetű hallgató: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei,
szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.
Az érintett támogatási forma megszűnése miatt rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőnek kell
tekinteni azt a személyt is, aki
a) árva, vagy
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy
c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy
d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.
Közös háztartásban élők: a szociális juttatást kérelmező hallgatóval az állandó lakhelyén egy háztartásban
élők.
A szociális rászorultság alapjául elfogadható igazolások
Jövedelemigazolás:
a) Havi rendszeres jövedelem esetén: az utolsó 3 hónap nettó átlagkeresetéről szóló igazolás a
foglalkoztatótól, kifizetőtől.
Egyéb jövedelem esetén: az utolsó 1 év jövedelmének igazolása vagy ha ez nem lehetséges, akkor az előző
évi adózott jövedelemről APEH igazolás. Őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az
őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve.
Nyugdíj, társadalombiztosítási ellátás (öregségi, özvegyi, rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, családi pótlék,
gyermekvédelmi támogatás, önkormányzati támogatás, ápolási díj, gyermektartás): kifizető szelvény vagy
bankszámlakivonat az utolsó 3 hónapról (ha ebből a kifizetés jogcíme is megállapítható). Ha a kifizetés
jogcíme nem állapítható meg pl. a bankszámlakivonatról, az összeg folyósításának alapjául szolgáló
határozat, a kifizető igazolása stb.
Munkanélküli esetén, ha munkanélküli járadékban részesül: a munkaügyi központ egy hónapnál nem régebbi
igazolása a munkanélküli járadék utolsó három havi összegére vonatkozóan. Ha nem részesül járadékban: a
munkaügyi központ erre vonatkozó igazolása, továbbá az illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy
részesül-e jövedelempótló támogatásban. Ha a kérelemben szereplő személy a kérelem leadásának
időpontjában újra munkaviszonyban van: a foglalkoztató igazolása a jövedelem összegéről, a munkaügyi
központ igazolása a munkanélküliség időtartamáról; továbbá igazolás az előző két hónapban a munkaügyi
központ és/vagy az illetékes önkormányzat által folyósított járadékok/segélyek összegéről.
Ha a kérelemben érintett személy több, mint 3 hónapja táppénzen van: igazolás a táppénz előző három havi
összegéről a kifizetőtől és a kezelő orvos igazolása a táppénz (várható) időtartamáról;
Más igazolások:
Eltartott kiskorú gyermek/testvér igazolása: születési anyakönyvi kivonat, iskolás korban iskolalátogatási
igazolás.
Eltartott nagykorú gyermek/testvér igazolása: lakcímkártyák, vagy jegyzői igazolás. Gyermek/testvér
nyilatkozata arról, hogy nem folytat kereső tevékenységet két tanúval.
Egy háztartásban lakók igazolása: összes lakcímkártya másolata vagy jegyzői igazolás.
Betegség esetén: 1 évnél nem régebbi zárójelentés, kezelőorvosi igazolás, orvos-szakértői vélemény.
Fogyatékosság esetén: a Szervezeti és Működési Szabályzat speciális szükségletű hallgatókkal kapcsolatos
intézményi feladatokról szóló rendelkezéseiben foglalt szakvélemény; orvosi szakvélemény az e Szabályzat
szerinti fogyatékosság (ld. fent) igazolására.
Az itt felsorolt igazolások mellett a 2. pontban foglalt rendkívüli körülmények igazolására elfogadható
gyámhatósági vagy önkormányzati igazolás, határozat, bírósági határozat, árvaellátást igazoló okirat, ápolási
díjra, gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság igazolása.
Hátrányos helyzet és alacsony iskolai végzettségű szülők: a hallgató kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó
szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai
adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen.

6

