
Adatvédelmi tájékoztatónk a http://zalaegerszeg.hu oldalon található 

beadási határidő: minden év augusztus 25. 

 

A D A T L A P 
A felsőoktatásban tanuló hallgató kollégiumi férőhely pályázatának 

elbírálásához 

 

 

A pályázó neve:______________________________________________ 

A pályázó tanulmányi átlaga, illetve érettségi vizsga eredményének átlaga (számtani átlag):_____________ 

Lakcíme: Zalaegerszeg, __________________ út ____hsz____lph._____ em.___ajtó 

Születési hely: _________________  idő: _______év ________________hó ____ nap 

Felsőoktatási intézmény, melyben tanulmányait folytatja, vagy amelybe felvételt nyert: 

 ___________________________  Évf.:                              Kar: _____________Szak:______________ 

A pályázóval egy háztartásban együttélő személyek száma:______ 
A pályázó családjában élő eltartott gyermekek száma (a pályázót is ideértve): _______ 

Ebből a felsőoktatásban továbbtanulók száma: _______ 

Szakterületén vagy egyéb más (pl. közösségi, kulturális, sport stb.) területen elért kiemelkedő 

eredményei:________________________________________________________________________ 

 

Jövedelmi viszonyok: 

 apa nettó jövedelme:                   ____________________________ Ft/hó 

 anya nettó jövedelme:          ____________________________ Ft/hó 

 háztartásban élő más személy nettó jövedelme:  ____________________________ Ft/hó 

 háztartásban élő más személy nettó jövedelme:              ____________________________ Ft/hó 

 családi pótlék összege:       ____________________________  Ft/hó 
gyermektartásdíj összege:         ____________________________ Ft/hó 

 önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátás összege:____________________________  Ft/hó 

 munkaügyi szervek által folyósított ellátás összege:      ____________________________  Ft/hó 

 egyéb: ____________________                    _____________________________Ft/hó 

Család összjövedelme:                     ____________________________ Ft/hó 

Összjövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj,  

egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj):                 ____________________________ Ft/hó 

Egy főre jutó jövedelem:                    ____________________________ Ft/hó 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy 
- az illetékes szakbizottság ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát, 

- a valótlan tartalmú adatlap vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható,  

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az illetékes 

szakbizottságnak. 

Hozzájárulok az adatlapon szereplő adatoknak a pályázati eljárás során történő felhasználásához. 

 

Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap 

 

 

______________________________ 

     pályázó aláírása  
 

A pályázati adatlaphoz  mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak másolatát (így különösen munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagáról kiállított 

munkáltatói igazolás; társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, ill. szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén az 

illetékes NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról; nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások, valamint önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás esetén kérelem benyújtását megelőző hónapban 

kifizetett ellátásról szóló igazolás; családi pótlék, gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónapban kifizetett 

ellátásról szóló igazolás; egyéb jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott összegről szóló igazolás). A pályázati 

adatlaphoz mellékelni kell a felsőoktatási intézmény kollégiumi felvételt helyhiány miatt elutasító döntését, a felsőoktatási intézménybe 

történt felvételről vagy a hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, a tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv felsőoktatási intézmény 

által hitelesített másolatát vagy az érettségi vizsgabizonyítvány másolatát, továbbá a pályázó családjában élő 16. életévét betöltött, eltartott 

gyermekek tanulmányait igazoló eredeti iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást, valamint az illetékes hatóság által kiállított 

együttlakó igazolást. 


