
JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

tanulmányi ösztöndíj megállapításához 

 
Alulírott kérem, hogy részemre tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot megállapítani 

szíveskedjenek. 

Személyi adatok (Kötelezően kitöltendő az összes mező!) 

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 

Gyermek neve:  .................................................................................... 

Születési hely, idő:  ................................................................................... 

Anyja neve:   .................................................................................... 

Állandó lakóhely:  .................................................................................... 

Tartózkodási hely:  .................................................................................... 

Elérhetőségek email:  .................................................................................... 

Elérhetőségek telefon:  .................................................................................... 

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhelyet, 

tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 

száma: ___ fő 

3. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók felsorolása: 

 
Név Rokoni kapcsolat Önálló jövedelem 

1.   van – nincs 

2.   van – nincs 

3.   van – nincs 

4.   van – nincs 

5.   van – nincs 

6.   van – nincs 

7.   van – nincs 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy 

annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

  



Jövedelmi adatok 

A táblázatba a családtagok jövedelmét a 3. pont szerinti sorrendnek megfelelően kell felvezetni.  

a jövedelem típusa kérelmező 

jövedelme 
kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelme 

Összesen 

  1. 2. 3. 4. 5. 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

viszonyból származó jövedelem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

szellemi és más önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

           

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 

(GYED, GYES, CSED, családi pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 

           

4. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek 

által folyósított rendszeres szociális ellátások 

           

5. Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

           

6. Egyéb jövedelem (ösztöndíj, végkielégítés és 

állampapírból származó jövedelem, ingatlan, és 

ingó tárgyak értékesítéséből, bérbeadásból 

származó jövedelem) 

       

7. A család összes nettó jövedelme            

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………… Ft/hó 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az ösztöndíj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló 

bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. Kijelentem, hogy lakcímváltozás, 

illetve életvitelszerű tartózkodási hely változás esetén bejelentési kötelezettségemnek 8 munkanapon belül eleget teszek. 

Kelt, ............................................................       ............................................................ 

                          szülő /gyám  aláírás 


