Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatához
NYILATKOZAT HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETRŐL
1.
A nyilatkozat célja annak megállapítása, hogy a hátrányos helyzetű hallgató halmozottan hátrányos helyzetű.
2.
Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű hallgató jogosultságát meg lehessen állapítani, ismerni kell azt az információt, amely a halmozottan
hátrányos helyzet megítéléséhez szükséges. Az a hátrányos helyzetű hallgató minősül halmozottan hátrányosnak, akinek a tankötelessé válásának
időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek.
3.
Ilyen adat felvételére csak és kizárólag az érdekelt önkéntes, az erről szóló megfelelő, személyesen kapott tájékoztatás megadása után tett
nyilatkozata alapján kerülhet sor.
Hallgató adatai:
Hallgató neve1

Születési hely,
idő

A hallgató lakhelye, tartózkodási
helye
(lakcím)

Intézmény neve, ahol a hallgató
tanul

Intézmény székhelyének címe

1

A táblázat sorai a hallgatók száma szerint bővíthetőek.

Szülői adatok:
A)
Hivatalos név3:
Leánykori neve:
Születési hely, idő:
Tanulmányok4:

3
4
5
6

nyolcadik évfolyamnál magasabb évfolyamot sikeresen végzett el:
a) igen5 , ……….. évben,
b) nem
2. nem nyilatkozom6

Személyazonosságot igazoló közokirat alapján.
Az iskolarendszeren kívül szakképesítést nem kell figyelembe venni. A megfelelő választ alá kell húzni.
Igen válasz esetén az évet meg kell adni, hogy a tankötelezettség kezdetével a jegyző össze tudja vetni az adatokat.
Statisztikai adat képzésekor, ha a szülő a „nem nyilatkozik” rovatot tölti ki, a hallgató nem tekinthető halmozottan hátrányos helyzetűnek.

Tankötelezettség
megkezdésének ideje

B)
Hivatalos név3:
Leánykori neve:
Születési hely, idő:
Tanulmányok4:

1. nyolcadik évfolyamnál magasabb évfolyamot sikeresen végzett el:
a) igen5, ……….. évben,
b) nem
2. nem nyilatkozom6

Ha a törvényes felügyeletet a nyilatkozó szülő egyedül gyakorolja vagy az A) vagy a B) táblázatot kell kitölteni, a másikat az ügyintéző áthúzza. Az
egyedüli felügyeletet a szülőnek kell igazolnia.
A nyilatkozatban közölt adatokat a jegyző kizárólag a halmozottan hátrányos helyzet meghatározására használhatja fel.
Szülőre vonatkozó nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tanulmányaimmal kapcsolatos adatok megfelelnek a valóságnak.
Kelt: …………év……………hó…..nap

_________________________
nyilatkozó szülő

3
4
5
6

__________________________
nyilatkozó szülő

Személyazonosságot igazoló közokirat alapján.
Az iskolarendszeren kívül szakképesítést nem kell figyelembe venni. A megfelelő választ alá kell húzni.
Igen válasz esetén az évet meg kell adni, hogy a tankötelezettség kezdetével a jegyző össze tudja vetni az adatokat.
Statisztikai adat képzésekor, ha a szülő a „nem nyilatkozik” rovatot tölti ki, a hallgató nem tekinthető halmozottan hátrányos helyzetűnek

