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GEORGIKON SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

(Költségtérítéses hallgatók részére)
Javította:_____________________ Dátum: 2022. 04. ____ Pontszám:________

Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót!
(Az űrlapot nyomtatott NAGYBETŰKKEL kérjük kitölteni)
A pályázó személyes adatai:1
Név:……..…………..………….Szak: ............... ……..…….………..Neptun kód:_______________
Állandó lakcím: .................................................................................................
Ideiglenes lakcím: ............................................................................................
A pályázó állandó lakhelye a szülő (eltartó) lakása , saját tulajdonú lakás , bérlemény 2.
E-mail cím:…………….........@ ............................... ………….... Mobil: ………………………..
Bankszámlaszám:
A pályázó állandó keszthelyi lakos: ,
naponta bejár Keszthelyre: 3
2
A pályázó albérletben lakik : Keszthelyen , vidéken 
A pályázó kollégiumban lakik: 
A pályázó szülő (eltartó) lakásában , saját tulajdonú lakásban ,
rokon lakásában , egyéb
helyen:________________________________ lakik.
A pályázó állandó lakhelyének Keszthelytől való távolsága:_ _ _km
A közös háztartásban élők száma4  fő
Közös háztartásban élők (szülő(k), testvér(ek), nagyszülő(k), házastárs, élettárs, stb.) adatai
Nettó jövedelem5
Név
Rokonsági fok
(A lenti táblázatban szereplő adatokat
ide nem kell beírni)

pályázó

Havi nettó jövedelem összesen
Támogatási forma
Családi pótlék
Árvaellátás
Özvegyi nyugdíj
Szociális segély
GYES/GYED/GYET
Gyermektartás
Lakásfenntartási
támogatás
Egyéb bevételek
Egy főre eső nettó jövedelem támogatásokkal
együtt (Ft/hó):

Georgikon Alapítvány
H-8360 Keszthely, Deák Ferenc u.16.
Telefon: (+36 83) 545-157
Internet: https://georgikonalapitvany.hu

Ft /hó
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A pályázóval közös háztartásban élők adatai:
Aktív dolgozó (munkahellyel rendelkezik)  fő
Vállalkozó; Őstermelő  fő6
Munkanélküli, aki munkanélküli juttatásban részesül  fő7
Munkanélküli, aki már/ még nem részesül támogatásban  fő8
Gyermekét egyedül neveli, mert özvegy9 , elvált10 
GYES ; GYED ; GYET  11
Rokkantnyugdíjas  fő12
Öregségi nyugdíjas  fő13
Tartósan beteg, rendszeres orvosi kezelés alatt áll  fő14
Tanuló testvér  fő15
Még nem iskolaköteles testvér  fő16
Fogyatékkal élő (ha a pályázó, akkor a következő pontnál)  fő17
Ápolási díjban részesül  fő18
A pályázó adatai:

 Fogyatékkal élő, a fogyatékosság megnevezése és mértéke17:.........................................................
...............................................................................................................................................................
 Árva22

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül25
 Állami gondozott, gyámolt24
 Szülei legfeljebb az iskola nyolcadik osztályán folytatott tanulmányait fejezték be26
 Tartósan beteg, rendszeres orvosi kezelés alatt áll 14
 Nagycsaládos27
 Házas 19
 Élettársi kapcsolatban él 20
 Gyermeket nevel, a gyermekeinek száma:……….. fő21
 Félárva22
 Ápolási díjban részesül18
 Önfenntartó23
Tanulmányi eredmények: 28
Félév(ek):
2020/2021. II. félév

Ösztöndíj index:

2021/2022. I. félév
Hallgatói Nyilatkozat:
Alulírott a MATE Georgikon Campus nappali / levelező tagozatos hallgatója kijelentem, hogy a benyújtott
adataim a valóságnak megfelelnek. Vállalom azt, hogy kérésre bármelyik fénymásolt dokumentum eredeti
példányát egy héten belül bemutatom. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 70. §-a értelmében fegyelmi eljárást és az általam felvett Georgikon Ösztöndíj teljes
összegének visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.
Georgikon Alapítvány
H-8360 Keszthely, Deák Ferenc u.16.
Telefon: (+36 83) 545-157
Internet: https://georgikonalapitvany.hu
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Alulírott kijelentem, hogy az igénylési feltételekkel egyet értek és elfogadom, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy
a Georgikon Alapítvány Kuratóriuma igénylési adataimat ellenőrizze, az objektív megítélés céljából
meghallgasson engem, illetve környezettanulmányt végeztessen.
Tudomásul veszem, hogy a Kuratórium határozatának fellebbezésére nincs lehetőség.
Kelt: ………………… 2022 …………… hó …..nap
…………………………….
a pályázó aláírása

Kitöltési útmutató





Az igényléshez feltétlenül csatolni kell az alább felsorolt, megfelelő pontokhoz tartozó igazolásokat!
Az igénylés nem kerül elbírálásra, ha:
a közölt adatok nem fedik a valóságot,
a pályázó a beadási határidőn túl adta be pályázatát,
az igénylés nem tartalmazza a megfelelő igazolásokat.
az adatlap nincs aláírva
A Georgikon Szociális Ösztöndíjra nem jogosultak:
Az államilag finanszírozott hallgatók
PhD hallgatók

Pályázat beérkezési határideje: 2022. március 31.
Postacím:
Georgikon Alapítvány
8360 Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Megjegyzések:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Az adatok a mindenkor hatályos GDPR rendelkezésekkel összhangban kerülnek felhasználásra
Bérleti szerződés másolata.
Közlekedési bérlet árának igazolása
Hivatalos igazolás (Önkormányzat vagy Jegyző, vagy Kormányhivatal) az egy lakcímen lakókról. (Az
igazolás 3 hónapnál nem lehet régebbi.)
A munkáltató által kiállított igazolás az előző 6 havi nettó átlag keresetről (Az igazolás 3 hónapnál
nem lehet régebbi.)
A 2020. évi adóköteles jövedelemről kiállított APEH igazolás. A 0 forintos jövedelmet nem tudjuk
értékelhetőnek tekinteni.
A Munkaügyi Központ által kiállított igazolás fénymásolata a munkanélküliségről, és a munkanélküli
segély vagy jövedelempótló támogatás összegének meghatározásáról.
A Munkaügyi Központ által kiállított igazolás fénymásolata a munkanélküliségről, és a munkanélküli
segély vagy jövedelempótló támogatás megszüntetéséről.
Az özvegyi nyugdíj összegéről szóló határozat, vagy a postai utalvány szelvényének másolata.
(Amennyiben az eltartó aktív korú és özvegyi nyugellátásban részesül, szükséges a munkaviszonyból
származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is!)
Válás esetén a bírósági végzés fénymásolata, valamint a gyermektartás összegét megállapító bírósági
határozat illetve peren kívüli megegyezés esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, vagy a
tartásdíj átutalását igazoló bizonylat. A gyermektartásdíj hiányában a gyermektartási kötelezettség
foganatosításáról szóló határozat, vagy a megszüntetését elrendelő végzés másolata szükséges.
A gyermekgondozási segély (gyes), gyermekgondozási díj (gyed), gyermeknevelési támogatás (gyet)
folyósításának igazolása az azt megállapító határozat másolati példányával vagy az átutalást igazoló
bizonylattal.
Georgikon Alapítvány
H-8360 Keszthely, Deák Ferenc u.16.
Telefon: (+36 83) 545-157
Internet: https://georgikonalapitvany.hu
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Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális
(rokkantsági) járadék összegének igazolása.
A nyugdíjas igazolvány és –szelvény fénymásolata (a nyugdíjszelvény nem lehet 3 hónapnál
régebbi!).
A kezelőorvosi igazolás.
Iskolalátogatási igazolás vagy 18 éves korig a születési anyakönyvi kivonat és a diákigazolvány
másolata vagy hallgatói jogviszony igazolás.
Születési anyakönyvi kivonat fénymásolata.
A fogyatékosságáról szóló, a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-,
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított érvényes igazolás.
A díj folyósításáról szóló igazolás.
Házassági Anyakönyvi Kivonat másolata.
Közjegyző előtt hitelesített nyilatkozat.
Születési Anyakönyvi Kivonat másolata.
Halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás összegéről szóló igazolás illetve az árvaellátást megszüntető
TB határozat fénymásolata
Az eltartók és a pályázó közjegyző, illetve a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett nyilatkozata arról,
hogy a kérelmező önfenntartó (az igazolás nem lehet 3 hónapnál régebbi!). A saját jövedelemről szóló
hivatalos kimutatás (pl: diákszövetkezeti kereseti igazolás, APEH által kiállított igazolás, munkáltató
igazolása stb.)
Gyámhivatal, illetve a gyermekotthon igazolása és a nevelőszülői díj összegéről szóló igazolás.
A támogatás megítéléséről szóló dokumentum fénymásolata.
A szülők közjegyző előtt tett nyilatkozata.
Nagycsaládos az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van vagy
legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja.
NEPTUN-ból kinyomtatható vagy az Oktatási Igazgatóság által kiállított igazolás szükséges, mely az
Ösztöndíj indexet tartalmazza.
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