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Önkéntes hallgatói nyilatkozat 
a 2022/2023 tanév I. félév során megpályázni kívánt rendszeres 

szociális ösztöndíj pályázathoz 
 
 
 
 
 

I. Az önkéntes nyilatkozat jogalapja:  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja. 
 
 

II. A pályázó személyes adatai: 

születési hely, születési idő: …………………………………………….. 
 

állampolgársága:………………………………………………………….. 
 

állandó lakcíme:…………………………………………………………… 
 
 

III. A nyilatkozat ténybeli indoka:  

A folyamatban lévő orosz-ukrán háború, mint vis major helyzet megfosztja a 
Kárpátalján élő, igazolt lakcímmel rendelkező és a Szegedi Tudományegyetemen 
hallgató jogviszonyban álló hallgatókat a rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz 
szükséges hatósági igazolások, munkáltatói és egyéb jognyilatkozatok igénylésének 
a lehetőségétől.  
Az SZTE EHÖK a Nemzeti felsőoktatási törvény 11.§ (1) bekezdés g) pontjában 
előírt egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés követelményének biztosítása 
céljából, az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került hallgatói csoport tagjait a 
nyilatkozat megtételének lehetőségével pozitív diszkriminációban kívánja részesíteni. 
 
 

IV. A hallgató rendelkezik-e már korábban érvényesen feltöltött szociális 

helyzetfelmérő lappal:  
 

igen vagy nem  
(a megfelelő aláhúzandó) 

 
 

V. Érvényesen feltöltött szociális helyzetfelmérő lap hiányában a pályázó 

jognyilatkozatai (az összegek meghatározása során a nyilatkozat tételének napján 
érvényes forint árfolyammal kell számolni): 
 
a) A munkabér (munkáltatói jövedelemigazolás) vonatkozásában:  
Kijelentem, hogy eltartóm (két eltartó esetén kérjük összeadni) nettó jövedelme az 
elmúlt három hónap  
 
vonatkozásában: ………………………….……………… Ft/hó. 
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b) A nyugdíjszelvény vonatkozásában:  
Kijelentem, hogy eltartóm (két eltartó esetén kérjük összeadni) nettó nyugdíja a 2022.  
 
évben  …………………………...……………….. Ft/hó. 
 
c) A munkaügyi hatósági igazolás vonatkozásában:  
Kijelentem, hogy eltartóm: édesanya, édesapa, vagy mindkettő, nevelőszülő  

(a megfelelő aláhúzandó) 
 
álláskereső, munkaviszonnyal ……………………………………...…...........napjától 
nem rendelkezik, erre figyelemmel jövedelemmel sem rendelkezik. 
 
d) A gyógyszerköltség vonatkozásában:  
Kijelentem, hogy a közös háztartásban élő eltartók és eltartottak egészségügyileg 
indokolt gyógyszerköltsége 
 
………….……………………………………….… Ft/hó.  
 
e) Igazolás hajadon/nőtlen családi állapotról:  
Kijelentem, hogy az eltartóm családi állapota:   hajadon/nőtlen. 

(megfelelő aláhúzandó) 
 
f) Önkormányzati igazolás közös lakcímre bejelentettekről:  
 
Kijelentem, hogy az állandó lakcímem: 
 
…………………………………………………………….………………………….………... 

(állandó lakcím pontos helye: ország, helyiség, utca, házszám), 
 
ahol……………………………………………………………………………………………. 
 
………….……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
közeli hozzátartozóimmal élek közös háztartásban. 
(felsorolni, kivel él együtt a hallgató tartós életvitelszerű közös háztartásban) 
 
g) Iskolalátogatási igazolás:  
A velem közös háztartásban élő eltartottak felsorolása 
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………… 
(felsorolni az eltartott személyeket és ismertetni a státuszukat pl: tanulói jogviszony 
és melyik köznevelési intézmény, hallgatói jogviszony és melyik felsőoktatási 
intézmény). 
 
h) Adóhatóság igazolás az előző évi, vállalkozói jövedelemről:  
Kijelentem, hogy eltartóm (két eltartó esetén kérjük összeadni) a 2021. naptári évben  
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vállalkozó/őstermelő 
(a megfelelő aláhúzandó), 

 
az évi nettó bevétele ……………………………. Ft/év.  
 

A pályázó kiegészítő vagy egyéb nyilatkozata:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………..………….. 
 
 

VI. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valós 

tényeknek megfelelnek.  
 
 
Kelt: Szeged, 2022.  …………………….   ……………. 
 
 
 
 

………………………………………. 
   (a nyilatkozatot tevő aláírása) 

 
 
 
 
 
…………………………..……………   …………………………..…………… 

tanú       tanú 
       (SZTE EHÖK ügyintéző)        (SZTE EHÖK ügyintéző) 
 
 


