
Nyíregyházi Egyetem
Didlq ól éti Albizaítság

Hirdetmény
A NyíregyhániBgyetem Diákjóléti Albizottságának hatályában lévő iigyrendje alapján

pályázatot ír ki a 20t6/2bl7' tanév r. szemeszterében az a|aptámogatás igénylésére

Kedves l|allgatók!

A 201612017. tanév I. szemeszteróben az alaptárnogatás pályinati adatlapját a ':

http://h5.nyf.hu weboldalról kell letölteni. A kitÖltÖtt űrlapot nyomtatott formában és a
szükséges dokumentumokkal mellékelve a B. épiilet B.1ó1. irodájában, az ÖsztÖndíj
Bizottsághoz kell benyúj tani'

2016" szeptember L2_én 8:00 órátóI

Az a hallgatő pályázhat az ösztiindíjra, aki első alkalommal államilag támogatott, te|es
idejti felsőoktatasi szakképzésben, alapképzésben' osztatlan kópzósben vagy
mesterképzésben ak1ív hallgatói jogviszonnyal rendelkezík és a kópzési időn belül foly.tatja
tanulmányait.

Segítsóget, tájékoztatast a HÖT Ösztöndíj Bizottság, B.161-es irodájában kaphattok ügyeleti
időben.

Pályázatok leadási határideje:

2016. szeptember 12.8:00 órától - 2016. szeptember 23. 12:00 óráig

Kérjük, mindenki Jigyelmesen olvassa el a rendsx,eres srocíátís ösztöndíj
szempo ntrendszerét a hidnytalan pólydzat leaúúsa érdekébert

Figyelem: Hiánypótlásra nincs lehetőség!! !

$".-qq"--
I{egediis Ferenc

D iókj ól ét i Al b iz ott sóg elnÓke



Sorszám:

Páiyázati adatlap alaptámogatás igénylésére
zarcntl7_os tanév

/Alaptámogatásra csak államilag támogatott és napp ali tagozaton tanuló

hallgatók jogosultak, amennyiben elősztir első éves hallgatók felsőfokúo

alap, vagy mesterképzésben !/

1. Neptun kód: .....'.. (b : nulla; o : o betú)

2. Név: Évf.: .'...... Szak:

3. Eletkori................

4. Anyja leánykori neve:

5. Képzésí formal

! ntap (BA, BSc) [Mester (MA, MSc) [nelsőoktatási szakk épzés (FOSZK)

I osztatlan kópzés

6. Kópzés telephelye:

I Nyíregyhaza [] Debrecen ! Puspokladány I HaiotruÖszÖrmény

7. Lakóhely távolsága a kópzési helytől: '..''...km
8. Lakcím:

ország: labban az esetben, ha ktilfoldi/

Áilandó lakcím:

9. Telefonszám'' ........ E_mail:

10. A páiyázóra vonatkozó tényező / a megfelelőt o,x''_el megieliilni/

f] fogyatékossággal él,vagy egészségi állapota miatt rászorult

! hahozottan hátrányos helyzetű

f] családfenntartó

f nagycsaládos, minimum 2 eltartott testvére van

E árva

f] hátrányos helyzetű

f] gyámsága nagykorusága miatt szűnt meg

fl reterva

igénylő aléúrása



|1. Az hallgatóval egy háztartásban élők: (Saját személye nem beleértendő)
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1 2. Egészségügyi áIlapot

D a páIyázó, illetve a kcizeli hozzátartozója beteg. Betegsége:

I a patyazó illetve ktizeli hozzátartozója súlyos beteg. Betegsége:

I a patyazó eltartója beteg. Betegsége.

I a patyazo elfurtojasúlyos beteg. Betegsége:

Csatolt mellékletek:

Büntetőjogi 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 aláirása

Pályázatat csak nyomtatott formában és hivatalosan igazolt adatokkal fogadunk el|
Kittiltés csak számítógéppel!

A hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll mÓdunkban elbírálnl| Azátmételkor tÖrténő
ellenőrzés nem vonja maga után a pályÍr:at hiánytalanságát.Ezminden esetben apályÍnó

felelősségeI

LEADÁsI rtArÁrunci:

20Iő. szenteruber 23. (péntek| ]2..00


