
 

 
 
 

A SAPIENTIA EMTE KOLOZSVÁRI KARÁNAK ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁGÁHOZ 
 
 

 
Alulírott      , az EMTE Kolozsvári Karának,     

  szakos,    éves diákja kérelmezni szeretném a szociális ösztöndíj megítélését. 

 
1. Személyi adatok: 
 
Születési adatok  
(születés helye, év, hónap, nap) 

 

 
Lakcím: 
 

 

Telefon, e-mail:  

 
2. A pályázó anyagi körülményei: 
 

 

2.1. Anyja neve:              

2.1.1. Anyja jelenlegi munkahelyének megnevezése, foglalkozása:       

             

2.1.2. Anyja nettó jövedelme (házasok esetén is kitöltendő):       

2.1.3. Amennyiben anyja elhunyt, az elhalálozás éve (házasok esetén is kitöltendő):   

 

2.2. Apja neve:              

2.2.1. Apja jelenlegi munkahelyének megnevezése, foglalkozása:       

              

2.2.2. Apja nettó jövedelme (házasok esetén is kitöltendő):      

2.2.3. Amennyiben apja elhunyt, az elhalálozás éve: (házasok esetén is kitöltendő):   
 

2.3. Sorolja fel a szülei által eltartott egy háztartásban élő kiskorú/egyetemista testvérei nevét és születési évét (év, 

hónap, nap): 

Név            Szül. év    Kiskorú/Egyetemista 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

 

 



 

2.4. Amennyiben házas, házastársának neve:          

2.4.1. - Házastársa jelenlegi munkahelyének megnevezése:       

2.4.2. - Foglalkozása:              

2.4.3. - Nettó jövedelme:          

2.4.4. - Gyermekeinek neve, születési éve: 

1. gyerek:           

2. gyerek:           

 

2.5. Családtagjainak száma összesen:    

 

2.6. Egyéb jövedelme összesen:    lej.  

A jövedelem forrása (X-el jelölje be): 

Saját jövedelem:  ž     Vállalkozás: ž  

Ingatlanbér:  ž     Földhozadék: ž  

Örökösödési nyugdíj: ž     Egyéb:     

 

2.7. Családjának egy főre jutó nettó jövedelme (kötelező kitölteni):     lej (családtagok 

egyéni nettó jövedelmének összege, osztva az eltartásban levő családtagok számával.) 

2.8. Előző félévben elért kreditek száma (kötelező és kötelezően választható tárgyakból): _________ (min. 20.) 

 

Az ösztöndíjkérelem rövid indoklása/a pályázó által fontosnak tartott adatok, információk:  

             

              

 

ADATVÉDELMI ZÁRADÉK 

 

Alulírott hozzájárulok, a pályázati adatlapon szereplő személyes adatoknak a pályázat elbírálásával 

kapcsolatos feldolgozásához és kezeléséhez. 

 

Törvény előtti felelősségem teljes tudatában, aláírásommal tanúsítom a közölt adatok hitelességét. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés, csalás vagy csalási kísérlet esetében a Sapientia EMTE 

Ösztöndíjszabályzatának értelmében egyrészt a pályázati úton elnyert támogatás visszafizetését vonja 

maga után, másrészt pedig a hallgató nem részesülhet többé semmiféle ösztöndíj támogatásban a Sapientia 

EMTÉ-n. 

 

Kelt:             

 

 (helység, időpont) (a pályázó aláírása) 



 

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: 

1. a szülők és a velük egy háztartásban élő nagykorú testvérek mindennemű jövedelmét igazoló 
bizonylat: (beleértve a pályázót is); 

– saját jövedelemről szóló igazolás, amely tartalmazza a 2021. augusztusi BRUTTÓ és 
NETTÓ összeget egyaránt); 

– amennyiben a pályázónak nincs saját jövedelme, kézzel írt nyilatkozat; 
– amennyiben a közös háztartásban élő személyek munkaviszonnyal rendelkeznek, 

munkahelyi igazolás folyó év (2021) augusztusi BRUTTÓ és NETTÓ fizetésről – eredeti 
irat; 

– amennyiben a szülők nyugdíjasok, vagy valamelyikük elhunyt, folyó év (2021) 
augusztusi nyugdíj, örökösödési nyugdíj szelvénye (fénymásolat) – esetnek 
megfelelően; 

– amennyiben a szülők/közös háztartásban élő nagykorú személyek munkanélküliek, a 
munkanélküli segély folyó év (2021) augusztusi szelvénye (fénymásolat), vagy ennek 
megszűntét igazoló okirat – esetnek megfelelően; 

– háztartásbeli/munkanélküli segélyre nem jogosult szülő esetén csak hivatalos, 
közjegyző által hitelesített nyilatkozatot fogadunk el, amelynek kell tartalmaznia azt, 
hogy a nyilatkozó családtag nem rendelkezik semmiféle jövedelemmel (eredeti irat); 

 
2. házastársak esetén: 

 házassági levél fénymásolata; 
– ha a házastársak közül egyik fél sem kereső, a pályázó hallgató szüleinek jövedelmét 

igazoló okmányok; 
– ha egyik vagy mindkét fél kereső, akkor munkahelyi igazolás folyó év (2021) 

augusztusi fizetésről, feltüntetve a BRUTTÓ és NETTÓ összeget; 
– ha házastársa egyetemista, a hallgatói minőség igazolása; 
– ha gyereke van, a gyermek(ek) keresztlevelének fénymásolata; 

 
3. a pályázó testvéreinek iskolai/egyetemi státusát tanúsító igazolás (eredeti irat), kiskorúak 

esetében a születési bizonyítvány fénymásolata; 
 
4. az állandó lakhely Polgármesteri Hivatalának gazdasági nyilvántartási irodája által 

kibocsátott igazolás földterület tulajdonjogáról. (eredeti irat, nem lehet 1 hónapnál régebbi); 
FIGYELEM: a család minden nagykorú, és a szülők eltartásában lévő tagja után szükséges ezen 
igazolást beszerezni (beleértve a pályázót is)! 

 
5. az állandó lakhely Pénzügyi Hivatala által kibocsátott igazolás, minden nagykorú családtag 

(beleértve a pályázót is) egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér stb.), illetve ezek 
nemlétéről (eredeti irat, nem lehet 1 hónapnál régebbi); 

 
6. fénymásolat az elhunyt szülők halotti bizonyítványáról; 
 
7. elvált szülők esetén törvényszéki határozat fénymásolata, amely tartalmazza, hogy a pályázó, 

illetve testvérei melyik szülő eltartásában vannak - ebben az esetben az eltartási díj igazolása; 
 
8. súlyosan beteg pályázó, szülők, testvérek esetén eredeti orvosi igazolás, nem gyógyíthatónak 

nyilvánított betegség esetén az erről szóló döntés fénymásolata; 
 

A Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Ösztöndíjbizottsága 

a határidő után beérkezett pályázatokat nem veszi figyelembe, a hiányos 

pályázatokat pedig elutasíthatja! 


