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Adatlap a 2019/20-as tanévi pályázathoz 

Beérkezési határidő: 2019.március 14. 

A tanulóval kapcsolatos adatok 

név       

beiratkozási évfolyam        

születési időpont       

Az Adatlap kitöltését kizárólag a szülői felügyeleti joggal rendelkező személy végezheti, amit aláírásával hitelesít. 

Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, ugyanis az igazságos elbírálás csak így garantált. Az Adatlap 

kitöltésével a szülő vállalja az esetleges környezettanulmányt, melynek időpontjáról természetesen előzetesen 

értesítjük. A valótlan adatok közlése alapján igénybevett támogatást vissza kell téríteni!  

A támogatást megalapozó feltételek változásakor az intézménynek jogában áll a támogatást megszüntetni vagy 

módosítani. A pályázat alapján megítélt támogatási egy tanévre szól. 

Az adatlap elektronikusan is kitölthető, utána kinyomtatható. A szürke hátterű helyekre [° ° ° ° ] tud adatot beírni.  

Pályázatot benyújtó, a szülői felügyeleti joggal rendelkező személy adatai 

név       

postázási cím       

elérhetőségek  telefon:       email:       

Miért van szüksége támogatásra  

 átmenetileg nem tudja a család kifizetni az Közgazdasági Politechnikumban fizetendő iskolafenntartási 

hozzájárulás (62.500 Ft/hó; 700.000 Ft/év+50.000 Ft) összegét; jelenleg havonta           Ft-ot tudnánk fizetni; 

 a fizetendő iskolafenntartási hozzájárulás (700.000 Ft+50.000 Ft) összege tartósan meghaladja a család 

teherviselő képességét; jelenleg havonta           Ft-ot tudnánk fizetni 

Kérjük, pár bekezdésben írjon szöveges indoklást arról, hogy miért van szüksége támogatásra (max. 1000 

karakterben) 
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A jövedelmi és vagyoni helyzet bemutatása 

A közös háztartásban együtt élő személyek bemutatása  
  a Politechnikumba járó gyermekeket kérjük az utolsó oszlopban P – vel jelölni 

 név életkor együttélési viszony* foglalkozás ** 

jövedelemmel 
rendelkezik 

(I/N); 
Poliba jár (P) 

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

* házastárs, élettárs, rokon, gyermek (nevelt gyermek)  

** az aktív foglalkozás (szakma) megjelölése / tanuló / nyugdíjas / eltartott 

A közös háztartásban élők nettó jövedelme  

   
A jövedelmet szerző sorszáma  

az előző tábla alapján összesen 

 1 2 3 4 

Rendszeres havi jövedelmek 

munkaviszonyból (a béren kívüli 

juttatásokkal, cafeteriával együtt)  
                                   

mellékfoglalkozásból, megbízásból                                    

vállalkozásból                                    

családi pótlék (nevelési ellátás, 

iskoláztatási támogatás) 
                                   

nyugdíjból, segélyből, egyéb ellátásból                                    

bérleti díjból                                    

tartásdíjból                                    

egyéb, nevezze meg: 

       
                                   

Nem rendszeres jövedelmek éves szinten 

munkaviszonyból  

(pl.: prémium, jutalom, jutalék) 
                                   

vállalkozásból  

(pl.: osztalék, vállalkozói kivét) 
                                   

befektetésekből (kamat, osztalék)                                    

egyéb (pl.: jogdíjak) megnevezendő: 

      . 
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A lakhatással kapcsolatos havi átlagos kiadások Ft/hó 

energiaköltségek (áram, gáz, fűtés)        

víz- és csatornadíj, szemétszállítási díj        

társasházi közös költség (esetenként bizonyos fent említett közüzemi díjak ebben szerepelnek)        

bérleti díj (pl. lakbér, albérleti díj)        

vezetékes távközlési szolgáltatások (telefon, internet, kábel-tv)        

egyéb kiadások (pl. lakás- és vagyonbiztosítás, adók), kérjük megnevezni:              

Havi rendszeres megélhetési költségek (a lakásfenntartáson felül) Ft/hó 

élelmiszer, napi háztartási cikkek        

tömegközlekedés (a munkáltató által megtérített költségeken kívül)        

üzemanyag a gépjármű(vek)be*        

a gyermekek intézményi ellátásához kapcsolódó díjak (pl.: tandíj, bölcsődei, óvodai díj)  

 a Közgazdasági Politechnikumba járó gyermekekre fizetendő, díjakon kívül  
       

egészségügyi kiadások (pl.: gyógyszerek és rendszeres ápolási, kezelési költségek)        

mobiltelefon költségek        

 

A megélhetésen felüli rendszeres havi kiadások  

 havi összege 

lejárat 

időpontja 

(év - hó) 

lakással kapcsolatos hitel / lízing (amelyikben laknak) törlesztési díja               

gépjármű vásárlási hitel / lízing törlesztési díja               

áruvásárlási hitel, személyi kölcsön törlesztési díja               

egyéb tartozásokkal (pl.: adó) kapcsolatos kötelezettségek               

fizetendő tartásdíj (gyermek vagy más családtag után)               

havi rendszeres megtakarítás, kérjük aláhúzni, megnevezni: életbiztosítás, lakáskassza, 

önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, egészségpénztár, egyéb:       
              

egyéb, kérjük megnevezni (pl. gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadások az 

üzemanyagon felül, stb.)       
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Vagyoni viszonyok 

A lakhatásul szolgáló ingatlan 

címe       

tulajdoni viszonya  

(jelölje) 

  az együtt élők valamelyikének 

tulajdona / résztulajdona 

  az együtt élők valamelyikének 

haszonélvezetében van 

   tulajdonos / haszonélvező 

hozzátartozója 
  bérlő / albérlő 

egyéb:       

jellege (jelölje) 

 lakás többlakásos épületben 

 családi ház vagy házrész 

 egyéb (leírás): 

a lakás alapterülete (m2)         szobák száma (db)        

a lakáshoz tartozó földterület 

mérete, ha van (m2) 
      

az együtt élők által használt részre eső 

becsült forgalmi érték  
      millió Ft 

Egyéb vagyon 

gépjárművek száma (család használatában, tulajdonában)         

gépjárművek értéke        millió Ft 

egyéb ingatlan, nagy értékű vagyontárgy értéke összesen 

Kérjük aláhúzással jelölni, hogy milyen típusú: lakás, családi ház, társasüdülő, üdülő, garázs, 

vállalkozási célú ingatlan, zárkert, termőföld, erdő, kishajó, antikvitás/műgyüjtemény 

egyéb:       

       millió Ft 

vállalkozásokban tulajdoni hányad (részvény, üzletrész, stb.) adja meg a vállalkozás(ok) nevét és az üzletrész értékét 

névértéken (jegyzési értéken)       

Az előző évben volt-e a támogatást igénylő tanuló nyarlani, síelni, külföldi tanulmányúton: 

 nem volt  

 belföldön  

 külföldön  

A támogatást igénylő szülői felügyeleti joggal rendelkező személy aláírása: 

Kelt:        .......................................................  

 aláírás 

Adatvédelmi nyilatkozat 

A Közgazdasági Politechnikum (székhely: 1096 Budapest, Vendel u. 3.) garantálja, hogy a pályázatban résztvevők személyes és egyéb adatait bizalmasan, a 
hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra: 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 

• az Uniós adatvédelmi rendeletre (GDPR); 

• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 1998. évi VI. törvény. 

A pályázati adatlap aláírásával / elektronikus elküldésével az aláíró a fenti Adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja, és adatainak tárolásához – pályázata elbírálása 
érdekében – hozzájárul.  

A Közgazdasági Politechnikum vállalja, hogy legkésőbb 2019.09.30-áig megsemmisíti a támogatást el nem nyert pályázatok személyes azonosításra alkalmas 
adatait. A támogatást elnyert tanulók adatait a tanulói jogviszony tartozásmentes lezárását követő 60 napon belül kell törölni. 


