
Adatlap önköltség megfizetésével kapcsolatos kérelmek elbírálásához, 
a kérelmező szociális helyzetének megállapításához 

(Az önköltség megfizetésére részletfizetés nem kérhető, 

kivéve azon hallgatónak, aki nem jogosult a Diákhitel2-re) 

 

Neptun kód:  Név:  

Szak:  Tagozat:   

Születési dátum:  E-mai cím: @ 

Anyja leánykori neve:  Tel.:  

Lakhely:  

Tartózkodási hely, 

albérlet esetén a 

fizetendő bérleti díj 

 

 

Kérelmező nettó jövedelme:________________________Ft/hó (munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem) 

1) A pályázóval egy háztartásban együtt élők (szülők, nagyszülők, testvérek, féltestvérek, házastárs stb.) 

adatai 

1/A Ssz. Név Rokoni fok Foglalkozás 
Havi nettó  

jövedelem [Ft] 

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 7.     

 8.     

 9.     

 10.     

 

 

 



1/B A háztartásba befolyó egyéb jövedelmek 

 Jogcím 1/A sorszám Összeg [Ft] A hallgató családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem (nem a kérelmező tölti ki) 

 

…………………………Ft/hó 

 Árvaellátás   

 Családi pótlék   

 Gyerektartási díj   

 GYES, GYED, GYET   

 Özvegyi nyugdíj   

 Egyéb   

 

 

2) A kérvényező, vagy valamely - vele egy háztartásban élő – 

családtagja 

 5) Ha a kérvényező vidéki, lakhelyének távolsága 

 
- rendszeres orvosi kezelés alatt áll, és a 

havi, rendszeres kezelési-, ill. gyógyszer-

költsége az 5.000 Forintot meghaladja 

     
Távolság 

[km] 

Települések 

(„…”-tól 

„…”-ig) 
 

 - állandó ápolásra szoruló testi, illetve 

szellemi fogyatékos 

    

Vonat/ 

HÉV 

  

3) A kérvényező     

 - szülei elváltak     

 - félárva     

Busz 

  

 - árva     

4) Ha a kérvényezőnek van gyermeke    

 - gyermekeinek száma:     
∑ 

  

 - gyermekét egyedül neveli      

 

 

 

6) Egyéb 

 

 

 

 



 

 

 

Nyilatkozat 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam felsorolt adatok, valamint a csatolt igazolások a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatlapon szereplő adatok tények valóságtartalmát a 

döntéshozó ellenőrizheti, az önköltség megfizetése tárgyában benyújtott kérelmemről a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. tv. 83. § (4) bekezdése alapján az egyetem rektora a szociális helyzetem és tanulmányi 

eredményem alapján dönt.  

  

Dátum: ......................................................   ...............................................................  

 kérelmező aláírása 

Fontos tudnivalók 

♦ 1) A pályázóval egy háztartásban együtt élők adatai 

● 1/A) A táblázatba az egy háztartásban élők neveit (Név), a hozzá fűződő rokoni szálat (Rokoni fok pl.: apa, 
anya, testvér, féltestvér, mostohatestvér stb…), azok foglalkozását (Foglalkozás pl.: géplakatos, nyugdíjas, 
rokkantnyugdíjas, tanuló, intézményi hallgató, még nem tanköteles testvér stb...), és keresetét (Havi nettó 
jövedelem (Ft)) kell beírni!  

● 1/B) A háztartásba befolyó egyéb jövedelmek: Ide a táblázat 1.(Jogcím) oszlopába beírt jövedelemformák 
tartoznak. A táblázat második oszlopába (1/A/Sorsz.) az 1/A táblázatban a névhez tartozó sorszámot kell 
beírni. Ha több ember is kap ugyanazon a jogcímen pénzt (pl. ketten kapnak a családban GYES-t), akkor a 
1/A/Sorsz-hoz a sorszámokat, a következő oszlopba (Összeg (Ft)) pedig az összeget egyenként, 
pontosvesszővel elválasztva kell beírni. 


