
 

 

 

 

KÉRELEM  

Oktatási támogatás tanulók budapesti iskolába járási 

költségének megállapítására  
 
  

 

 

Személyi adatok:  

Kérelmező: 

Név:  ______________________________ 

Születési név:________________________ 

Szül.helye, ideje:_____________________ 

TAJ száma: _________________________ 

Anyja neve: _________________________ 

Állampolgársága:_____________________ 

Lakhelye: ___________________________ 

___________________________________ 

Tartózkodási helye: ___________________ 

 ___________________________________ 

Telefonszáma:________________________ 

E-mail cím    :________________________ 

Családi állapota: ______________________ 

Jövedelme: ____________________Ft / hó 

 

 

Házastárs / élettárs: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

______________________________Ft / hó 

 

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem 

rendelkező, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, 

főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatára tekintett nélkül tartósan beteg, 

fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermek) adatainak felsorolása:  
 

Név 
Születési hely, idő  

(év, hó, nap) 

Anyja neve  Rokoni 

kapcsolat 
TAJ száma 

     

     

     

     

     

     

     

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

életvitelszerűen a lakóhelyemen      /       tartózkodási helyemen élek 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 



 

 

Kérelmező és a lakásban vele együtt lakó személyek jövedelmi adatai: 

 

 

A jövedelem típusa Kérelmező A lakásban együtt lakó további személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

       

2.Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

       

3.Táppénz, gyermekgondozási  

támogatások 

       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

       

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem (családi pótlék, 

gyermektartásdíj, stb.) 

       

7. Összes jövedelem        

8. Mindösszesen 
                                                                                          

__________________ Ft 

    

 

Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást: 

(Kérjük, aláhúzással jelezze.) 

 

 postai úton: lakóhelyemre 

 postai úton: tartózkodási helyemre 

 folyószámlára szíveskedjenek utalni:  

Pénzintézet neve:_______________________________________________ 

Számlaszáma:__________________________________________________ 

 

Vagyonnyilatkozat 

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 



Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 

jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, 

használati jogok, szolgalom). 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 

jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, 

használati jogok, szolgalom). 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó 

használat): 

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, 

rendelő, garázs), 

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 

jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, 

használati jogok, szolgalom). 

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: ...................................................................................................................... 

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., 

(pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám), 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 

jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 



................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, 

használati jogok, szolgalom). 

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, 

bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 

igen nem 

(a megfelelő aláhúzandó). 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

................................................................................................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, 

bejegyzett üzemben tartói jog). 

 

III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti 

esetben kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................................. 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti 

esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................. 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

Budapest, _______________________  

 

 

 

 

…………………………………………….………………………………. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 

- érvényes diákigazolvány másolatát, 

- tanulói jogviszony igazolását, 

- kérelmező és gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, 

- tárgyhónapra vásárolt bérletszelvény másolatát. 

 

1. jövedelemnyilatkozat,  

2. jövedelemigazolás(ok): 

- a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelme (nyugdíjszelvény, munkáltató által kiadott 

igazolás) 

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve a vállalkozásból származó 

jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 

hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga,  

3. munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi 

központ által kiállított igazolás, 

4. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben 

kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapra folyósított 

nyugellátásról nyugdíjszelvény vagy számlakivonat, 

5. őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által  a 

lezárt adóévről kiállított igazolás, a le nem zárt adóévről az őstermelő nyilatkozata, 

6. vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által 

kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a 

vállalkozó nyilatkozata, 

7. tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 

bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj 

jogosultjának nyilatkozata, 

8. ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 

bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott 

adattartalom, 

9. kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai vagyoni helyzetére vonatkozó 

nyilatkozat; 

 

 


