
Nyíregyházi Egyetem
Di ákj ó l é t i Al b iz ott s ág

4400 Nyíregyhríza, Sóstói út 3 l/b

Hirdetmény

A NyíregyhániBgyetem Diákjóléti Albizottságának hatályában lévő üryrendje alapján
pályázatot ír kÍ a 2017l20l8. tanév I. szemeszterében azalaptámogatás igénylésóre

Kedves Hallgatók!

A 2017120|8. tanév I. szemeszterében az alaptiímogatás pályárz;ati adatlapját a
http://h5.nye.hu weboldalról kell letölteni. A kitöltött űrlapot nyomtatott formában és a
szükséges dokumenfumokkal mellékelve a B. épület 8.161' irodájában, az Ösztöndíj
Bizottsághoz kell benyújtani :

2017. szeptember L8_án 9:00 órától

Az a hallgatő pályázbat az ösztöndíjra, aki első alkalommal államilag támogatott, teljes
idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
mesterképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a képzési időn belül folytatja
tanulmányait.

Segítséget, tétjékoztatást a HÖT Ösztiindíj Bizottság, B.161-es irodájában kaphattok ügyeleti
időben.

Pályázatok leadási határideje:

20t7 . szeptember 18. 9:00 órátől _ 2017. szeptember 27 . 12:00 őráig

Kérjük, mindenki ftgyelmesen olvassa el a rendszeres szocídlis iisztöndíj
s7empontrendszerét a hidnytalan p óIyúzat leadósg érdekében.

Figyelem: Hiánypótlásra nincs lehetőség!

:[.,-S**
Hegedüs Ferenc

D iákj ó l éti Albizott s ág elntjke



Sorszám:

P ály ázati adatlap alaptámogatás igénylésére
zafi |2a18-as tanév

lAlaptámogatásra csak államilag támogatott és napp ali tagozaton tanuló

hallgatók jogosultak, amennyiben először első éves hallgatók felsőfokú'

alapo osztatlan vagy mesterképzésben !/

1. Neptun kód: ........ (o: nulla; o: o betri)

2. Név: Évf.: ..................Szak: ...............

3. Életkor: ...............

4. Anyja leánykori neve:

5. Képzési forma:

f] eup (BA, BSc) f]Mester (MA, MSc) lrebooktatási szakképzés (FOSZK)

f] osztatlan képzés

6. Képzés telephelye:

f]Nyíregyháza fDebrecen !Ptispokladány trHajdriuöszörmény

7. Lakóhely távolsága a képzési helytől: ...km

8. Lakcím:

Ország: /abban az esetben, ha ktilft'ldi/

Á[andó lakcím:

9. Telefonszám: ....-... E_mail:

10. A pályázőra vonatkozó tényező / a megfelelőt,ox''_el megielöIni/

f] fogyatékossággal él, vagy egészségi állapota miatt rászorult

f] hatmozottan hátrányos helyzehÍ

f] családfenntartó

I nagycsaládos, minimum 2 eltartotttestvére van

f, *uu

f, hatranyos helyzettí

! gyámsága nagykorusága miatt szűnt meg

fl fetarva

igénylő aláirása



11. Az hallgatóval egy háztartásban élők (Saját személye nem beleértendő)

Név Rokoni kaocslat Foolalkozás Nettó iövedelem

KÍilön házÉartásbn élőo firetésre kiitelerettborz41a66Tó (pL elvált szjilő)

bv főre eső nettó iövedelem

12. Egészségügyi állapot

f a patyazó, illetve a közeli hozzátartozója beteg. Betegsége:

) npatyazó illetve közeli hozzátartozója súlyos beteg. Betegsége:

[] e patyazó eltartőjabeteg. Betegsége:

] npatyazó eltartója súlyos beteg. Betegsége:

Csatolt mellékletek:

BÍintetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok és a
beadott igazolások a valóságnak megfelelnek

A'tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem, a kért igazolásokat csatoltam!

DJA átvevő DJA bíráló igénylő aláÍnísa

PáIyénatot csak nyomtatott formában és hivatalosan igazolt adatokkal fogadunk el!
Kitöltós csak számítógéppel!

A hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni| Az átvételkor történő
ellenőrzés nem vonja maga után a páiyázathiánytalanságát.Ez minden esetben apályénő

fele1őssége!

LEADÁSI rulrÁnnrÍ:

2017. szeptember 27. (szerdal 12.00


