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Jogosultság: Válasszon a listából!

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

$I3

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Nyt.sz.: $AZONOSITO

Pályázati adatlap kollégiumi felvételi pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATHOZ

2022/23. TANÉV

I. SZEMÉLYES ADATOK II. KÉPZÉSI ADATOK 

Név: $H1 Szak:  $I4
Neptun kód: $H22 Szakirány:  $FELEVSZAKIRANYAI
Születési hely/idő: $H3 $H2 Képzési szint:  $K33
Anyja neve: $H5 Évfolyam:  $K8
Értesítési cím: $H42 $H41 $H43 Munkarend:  $I5
Állandó lakcím: $H7 $H6 $H8 Finanszírozási forma:  $K13
  Jogviszony kezdete: $K22

III. ELÉRHETŐSÉG
(Amennyiben az Ön személyes adatai a fentiektől eltérő)

Állandó lakóhely:

Tartózkodási hely:

Telefon:

E-mail cím:

A Pályázó rendelkezik-e más felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal? Válasszon a listából!

Ha igen nevezze meg az egyetemet/főiskolát:

Kart:

Szakot (szakirányt):

A hallgatói jogviszony keletkezésének dátumát:

Finanszírozási formát:

IV. A PÁLYÁZÓ LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEI

1. Az állandó lakhely Válasszon a listából!
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2. A tartózkodási hely Válasszon a listából!

3. Az állandó lakóhely távolsága
Budapesttől/Bajától (VTK esetén)  km

4. Az állandó lakhely nem Magyarország területén
található

5. A Pályázó Válasszon a listából!

V. A PÁLYÁZÓ EGYÉB SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEI

A Pályázó (A megfelelő bejelölendő)

1. fogyatékossággal él

2. az 1. pont alá nem tartozik, de tartósan beteg    (BNO kód: )

3. hátrányos helyzetű (2)

4. halmozottan hátrányos helyzetű (3)  gyermek

5. családfenntartó (4)

6. nagycsaládos (5)

7. árva (6)

8. félárva (7)

9. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

10. házas

11. önfenntartó

12. gyermeke gondozása céljából fizetés nélkül szabadságon van, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül

13. hozzátartozót ápol

14. szülője/eltartója a Pályázót egyedül neveli/nevelte (kivéve ha a Pályázó félárva)

15. Amennyiben a Pályázó hozzátartozót ápol, ennek rendszeresen felmerülő költségei havi átlagban (1 hónapra vetítve):

 Ft

16. A Pályázó hallgató egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásai havi átlagban (1 hónapra vetítve):

 Ft

17. Amennyiben a Pályázó fogyatékossággal él, mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális
utazási szükségletekre, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére havi átlagban (tanulmányi félévre vetítve)?

különleges eszközök beszerzése és fenntartása

 Ft

speciális utazási szükségletek

 Ft

személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevétele

 Ft
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Összesen  Ft

(1) Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki - fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott
felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra
szorul, vagy
- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy
előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. 
(2) Hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás (jelentkezés) során huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül. 
(3) Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás (jelentkezés) során huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 
(4) Családfenntartó: az a hallgató, aki legalább egy gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a
gyámja. 
(5) Nagycsaládos: az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő
személy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét. 
(6) Árva: az a hallgató, akinek a szülei elhunytak és eltartásáról más személy nem gondoskodik. 
(7) Félárva: az a hallgató, akinek egy szülője elhunyt. 
(8) A hallgató állandó lakhelye szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők. 
(9) Fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászorult, aki
- fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki a fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy
technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
- munkaképességét legalább 67%-van elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. 

VI. A PÁLYÁZÓ ÉS A PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK SZOCIÁLIS HELYZETE

(A Pályázóval egy háztartásban élőkről csatolni kell a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatalának, illetve a megyei kormányhivatal járási
hivatalának igazolását vagy az ezzel megegyező tartalmú, jegyző által kiállított okiratot!)

VI. A PÁLYÁZÓ ÉS A PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK JÖVEDELME

Név: Rokoni fok Foglalkozás* Munkahely neve Havi nettó jövedelem
(Ft)

Válasszon a listából!

Válasszon a listából!

Válasszon a listából!

Válasszon a listából!

Válasszon a listából!

Válasszon a listából!

Válasszon a listából!

Válasszon a listából!

* Kérjük megnevezni vagy a következő kategóriák közül választani: munkavállaló (egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll), őstermelő,
egyéni vállalkozó, tulajdonos gazdasági társaságban, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, tanuló, hallgató, munkanélküli.

A háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme:  Ft
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A Pályázóval egy háztartásban élő személy

2. fogyatékossággal él  fő

3. az 1. pont alá nem tartozik, de tartósan beteg  fő

A Pályázóval egy háztartásban élő közeli közeli hozzátartozó egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásai havi
átlagban (1 hónapra vetítve):  Ft

VII. FELVÉTELI PONTSZÁM

Felvételi pontszám:  pont

VIII. A CSATOLT MELLÉKLETEK

A csatolt mellékletek száma:  db

(A csatolt mellékleteket be kell számozni, és a lenti táblázatban tételesen fel kell sorolni!)

AMENNYIBEN A CSATOLT DOKUMENTUMOK BÁRMELYIKÉBEN HARMADIK SZEMÉLY SZEMÉLYES ÉS/VAGY KÜLÖNLEGES ADATA
SZEREPEL, ÚGY A HARMADIK SZEMÉLY VAGY ANNAK A TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ SZEMÉLY ÁLTAL KITÖLTÖTT ÉS
ALÁÍRT ADATKEZELÉSI NYILATKOZATÁNAK FELTÖLTÉSE IS SZÜKSÉGES! EZEN NYILATKOZAT(OK) HIÁNYÁBAN A PÁLYÁZÓ
ÁLTAL AZ IGAZOLÁSBAN AZ ÉRINTETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN HIVATKOZOTT ADATOK NEM KERÜLNEK FIGYELEMBE VÉTELRE A
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN, ILLETVE AZOK MEGSEMMISÍTÉSRE KERÜLNEK. A NYILATKOZAT KÖZVETLENÜL ELÉRHETŐ A
KÖVETKEZŐ HIVATKOZÁSON:

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-
hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20adatkezel%C3%A9si%20nyilatkozat.pdf 

*NEM MINŐSÜL HARMADIK SZEMÉLYNEK A FENTI RENDELKEZÉS ALKALMAZÁSÁBAN A HIVATALOS (HATÓSÁGI,
ORVOSI, STB.) IGAZOLÁST KIÁLLÍTÓ SZEMÉLY, TŐLE HOZZÁJÁRULÁS NEM SZÜKSÉGES.

 

# Mellékletek típusa Mit igazol?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20adatkezel%C3%A9si%20nyilatkozat.pdf
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14

15

Kérem elhelyezésemet a kollégiumban Válasszon a listából!

Kérjük, hogy alaposan gondolja át, hogy milyen időszakra pályázik! 

Pályázati Adatlap beküldésével igazolom, hogy a jelen pályázatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek, melyeket a mellékelt
igazolások is bizonyítanak. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése fegyelmi eljárást vagy a pályázat elutasítását
eredményezheti. Az idő közben bekövetkezett változtatásokat bejelentem.

 
A jelen Pályázati Adatlap aláírásával kijelentem, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a 2022/23. tanévre vonatkozó kollégiumi
felvételre kiírt pályázati felhívásban, továbbá a Hallgatói és Térítési Szabályzat XII fejezetében meghatározott, adatkezelésre vonatkozó
információkat, valamint az ott megadottak szerinti adatvédelmi tájékoztatót, és az abban foglaltakat megismertem. Erre tekintettel a jelen
Pályázati Adatlap aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen pályázatban  a törvényen alapuló adatkezelésen túli körben 
megadott személyes adataimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a pályázat elbírálásához és a kollégiumi jogosultság vizsgálatához
szükséges mértékben és ideig kezelje. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezeléséhez a törvényen alapuló adatkezelésen túli
körben megadott hozzájárulásomat visszavonom, vagy az adat törlését kérem, az ellehetetleníti a pályázat értékelését, az eljárás
átláthatóságát, ellenőrzését, a jogosultság igazolását, amire tekintettel a pályázat elutasítható, illetve kezdeményezhető a kollégiumi
elhelyezés visszavonása.

Kelt: Budapest, $MA Aláírás: $H1

 


