
Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA 

A 2021/2022. TANÉVRE VONATKOZÓAN 

I. Személyes adatok

PÁLYÁZÓ NEVE: 

Születési hely, idő:    

Anyja neve: 

Adóazonosító jele: 

TAJ száma:  

Bankszámlaszám: 

Bejelentett lakóhely: 

E-mail:

Telefonszám: 

Felsőoktatási intézmény: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

Képzési forma:  felsőfokú alapképzés (BA, BSc)    egységes, osztatlan alapképzés    
mesterképzés (MA, MSc) 

 felsőfokú szakképzés  



II. A pályázóval egy háztartásban élő személyek adatai 
 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

A kérelmezővel való 
 rokoni kapcsolat 

a)   
 
 

b)   
                    
 

c)   
 
 

d)   
 
 

e)  
 
 

 

f) 
 
 

 
 
 

 
III. A pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi adatai  

 

Jövedelem típusa 

Pályázó és pályázóval egy háztartásban élő 

személyek jövedelme 

név jövedelem összege 

Munkaviszonyból vagy más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó jövedelem, táppénz, alkalmi 

munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó 

jövedelem 

  

Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem   

Rendszeres pénzbeli ellátásból származó jövedelem 

(FHT, EGYT, Ápolási díj, időskorúak járadéka) 

  

Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű 

ellátások 

  

Gyermekek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó ellátások (CSED, GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 

  

Munkaügyi szervek általfolyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás  

  

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem   

Figyelem!   A pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi 

pótlékot, az árvaellátást, a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell feltüntetni, 

akire tekintettel azt folyósítják. 



IV. Kötelezően csatolandó mellékletek 

 
Pályázó részéről a személyazonosító igazolványt, lakóhelyet, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány 
másolata.  

 

Pályázó részéről a hallgatói jogviszony igazolása.  

Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a pályázó lakóhelyén 
bejelentett személyeket. 

 

 
Jövedelem igazolások (db) 

 
 

Jövedelemmel összefüggő nyilatkozatok, gyermektartásdíj igazolása (db) 
 

Kollégiumi elhelyezés igazolása, vagy lakásbérleti szerződés másolata, amennyiben a Budapest VII. kerületben 
bejelentett lakóhellyel rendelkező személy Budapesten kívüli magyarországi felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatójaként, tanulmányai folytatása okán igazoltan kollégiumi elhelyezésben részesül, vagy 
lakásbérleti szerződéssel bérel ingatlant. 
 

                    
 

Figyelem!  Ha az adatlaphoz a kötelező mellékleteket csatolta, tegyen X-et a négyzetbe, illetve jelölje a 

jövedelemigazolások darabszámát. 

 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen pályázati eljárás során a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat, 

illetve a gyermeke(i)mre, vagy a felügyeletemre bízott gyermek(ek)re  - mint Érintett(ek)re - vonatkozó 

személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete (GDPR) valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

(mint adatkezelő), valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a 

pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben,  a köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvénynek megfelelő ideig kezelje.  

Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a támogató önkormányzatnak 

tájékoztatást nyújtson. 

Nyilatkozom, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatosan a szükséges tájékoztatást 

megkaptam.  

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim harmadik fél részére nem kerülnek átadásra. 

Budapest, 20... ……………………  hó  ………… nap                                                                                                                                                        

                                                                                       ………………………………………………………………                                                                                                 

                                                                                                                         Pályázó aláírása                                                      
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