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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

II. sz. melléklete 

 

Térítési és juttatási szabályzat 

 
1.§ A szabályzat hatálya kiterjed a Sárospataki Református Teológiai Akadémia valamennyi  

hallgatójára. 

 

Hallgatóknak járó juttatások 

 

2.§ (1) A SRTA hallgatói a felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvényben és az 51/2007. 

(III.26.) kormányrendeletben meghatározott módon, a következő jogcímeken kaphatnak 

juttatásokat: 

 

a) teljesítmény alapú ösztöndíj 

 aa) tanulmányi ösztöndíj 

 ab) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

b) szociális alapú ösztöndíj 

 ba) rendszeres szociális ösztöndíj 

 bb) rendkívüli szociális ösztöndíj 

 bc) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része 

 bd) külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja 

 be) lakhatási támogatás 

c) egyéb juttatások 

 ca) kulturális- és sporttevékenység támogatása 

 cb) hallgatói önkormányzat működésének támogatása 

 

(2) A hallgatói normatíva 59-69%-át a tanulmányi ösztöndíj, valamint az intézményi szakmai 

tudományos és közéleti (kiemelt) ösztöndíj kifizetésére használja fel az intézmény, 25-40%-át 

a rendszeres- és a rendkívüli ösztöndíj, valamint az alaptámogatás kifizetésére, 1%-át fordítja a 

hallgatói önkormányzat működésének támogatására. 

 

A. 

 

3.§ Tanulmányi ösztöndíj 

(1) A tanulmányi ösztöndíj odaítélése szemeszterenként történik. 

(2) Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgatók legfeljebb 50%-a 

részesülhet benne. 

(3) A tanulmányi ösztöndíj összegét minden tanév elején, a hallgatók korrigált kreditindexét, 

és a hallgatói normatíva éves összegét figyelembe véve, a Szociális és Esélyegyenlőségi 

Bizottság (a továbbiakban SZEB) állapítja meg. Az egyes hallgatóknak megállapított 

tanulmányi ösztöndíj legalacsonyabb havi összegének el kell érnie az egy főre jutó, éves 

hallgatói normatíva 5%-át (2017-ben: 5.950 Ft). 

(4) Tanulmányi ösztöndíj az első szemeszterüket végző hallgatók részére nem adható. 

(5) Ha a hallgató a TVSZ-ben meghatározott kötelező kreditet nem teljesítette, a következő 

féléve nem juttatásképes, tanulmányi ösztöndíjat nem kaphat. 

(6) A más felsőoktatási intézménytől átvett hallgató abban az esetben kaphat tanulmányi 

ösztöndíjat, ha az előző intézményében legalább két egymást követő félévet olyan eredménnyel 

zárt le, hogy a tanulmányi ösztöndíj számára megállapítható. 
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4.§ Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

(1) Az oktatásért felelős miniszter a kiemelkedő tanulmányi eredményű és tudományos, illetve 

szakmai területen kimagasló munkát végző hallgató számára, egy teljes tanév (10 hónap) 

időtartamára adományozhatja. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázati felhívást 

az intézmény, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően, teszi közzé. A nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj havi összege 2017-ben: 40 000 Ft. 

(2) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a megelőző félévekben elért tanulmányi 

eredményt, a tudományos illetve szakmai területen nyújtott kimagasló teljesítményt igazoló, 

továbbá a pályázatban meghatározott egyéb adatokat. 

(3) A benyújtott pályázatokat az egységes pontszámítási rend alapján a tanulmányi előadó 

rangsorolja. Azonos összpontszám esetén az a hallgató, aki már részesült köztársasági 

ösztöndíjban illetve nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, a rangsorban egy hellyel hátrább kerül. 

A végső intézményi rangsort a Szenátus hagyja jóvá, és a rektor terjeszti tovább az oktatásért 

felelős miniszterhez. 

(4) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alap- vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgató 

részesülhet, aki adott, vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és 

legalább 55 kreditet teljesített. 

(5) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e 

jogcímen megállapított összeg egy tizedével. 

(6) Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. 

(7) Amennyiben a hallgató jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. 

(8) Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgatóról 

jogorvoslati eljárás keretében kiderül, hogy a hallgató érdemes a nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjra, és a meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult 

lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter 

jogosult a hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben a 

hallgató nem vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározásakor, 

részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy saját bevétele terhére köteles 

kifizetni. 

(9) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj 

támogatásból. 

 

B. 

 

5.§ Rendszeres szociális ösztöndíj 

(1) A hallgató szociális helyzete alapján, pályázat útján, egy szemeszterre biztosított, havonta 

folyósított juttatás. 

(2) A szociális ösztöndíjak odaítéléséről, valamint azok mértékéről a SRTA Hallgatói 

Önkormányzata javaslata alapján a SZEB dönt, figyelembe véve az éves hallgatói normatíva 

összegét, tekintettel az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 16.§-ában foglaltakra. 

(3) A rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó hallgatói pályázatok benyújtásának határidejét 

a senior tűzi ki, minden szemeszter első hónapjában. A pályázatokat az erre a célra készült 

pályázati lapon kell benyújtani, az azon feltüntetett mellékletekkel együtt. 

(4) Nem igényelhetnek szociális ösztöndíjat azok, akiknek féléve nem juttatásképes. 

(5) A határidőn túl, hiányosan vagy valótlan adatokkal beadott pályázatokat a HÖK elutasítja, 

azokat nem értékeli. A hiányzó igazolások késedelmes pótlása nem lehetséges. 

(6) Az elutasítás miatt (kivéve, ha ez az igazolások hiánya miatt történik) a hallgató 3 napon 

belül írásban fellebbezhet a rektornál. 
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6.§ Rendkívüli szociális ösztöndíj 

(1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan romlása miatt, 

annak enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. 

(2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet, melyet a 

Szenátusnak kell benyújtania. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer 

döntést kell hozni, a megítélt összeget a döntést követő 8 munkanapon belül ki kell fizetni. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a szükséges igazolásokat, kivéve, ha a hallgató szociális 

helyzetét váratlan krízis vagy veszteség (haláleset, súlyos betegség, baleset) súlyosbítja. 

 

7.§ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része 

(1) Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei 

önkormányzatok által a hallgatónak adományozott önkormányzati ösztöndíjrészből, és az ez 

alapján megállapított szociális ösztöndíjból, intézményi ösztöndíjrészből áll. 

(2) Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, akit az állandó lakóhelye szerinti települési 

önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, és az adott félévre 

beiratkozott. 

(3) Az ösztöndíj havi összege megegyezik az önkormányzati ösztöndíjrész összegével, de 

maximum az oktatási miniszter által évente megállapított és közzétett összeg lehet. 

(4) Az ösztöndíj önkormányzati részét a hallgatók egy összegben kapják meg, annak a 

pályázatkezelő szervezet által a SRK bankszámlájára történt átutalását követően. Az intézményi 

részt, az önkormányzati ösztöndíjrésztől függetlenül, havonta folyósítja az intézmény. 

(5) A jogosultak listáját minden szemeszter elején a Rektori Hivatal ellenőrzi, és igazolja vissza 

a Támogatáskezelőnek. 

 

8. § Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja 

(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben, 

államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatónak az oktatásért felelős miniszter miniszteri 

ösztöndíjat adományoz. A miniszteri ösztöndíjat az intézmény fizeti ki. 

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege, alap- és osztatlan képzésben, megfelel a hallgatói 

normatíva éves összege 34%-ának. 

(3) A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki, 

a Balassi Intézet tájékoztatása alapján. 

 

9.§ Lakhatási támogatás 

(1) Azok a hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi elhelyezésben, és nem rendelkeznek 

állandó lakóhelyjel a képzés helyén, lakhatási támogatásban részesülhetnek. 

(2) A lakhatási támogatás, a szükséges igazolások csatolásával, pályázat útján igényelhető. 

Odaítéléséről a SZEB dönt. 

(3) A lakhatási támogatást minden szemeszter elején igényelni kell. Összegét az éves, az EMMI 

és az intézmény közötti, finanszírozási megállapodás tartalmazza. 

 

C. 

 

10.§ Kulturális- és sporttevékenység támogatása 

(1) A tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 20 %-át fordítja az intézmény 

kulturális-, valamint sporttevékenység támogatására. (2) A SRTA ebből biztosítja hallgatói 

számára a szervezett testmozgást, sportolást, támogatja a sportversenyek szervezését, az azokon 
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való részvételt, valamint támogatja hallgatói kulturális tevékenységét, rendezvények 

szervezését, és az azokon való részvételt. 

(3) A sport- és kulturális tevékenység támogatásáról a SZEB a Hallgatói Önkormányzat 

egyetértése alapján dönt. 

 

11.§ Hallgatói önkormányzat működésének támogatása 
(1) A SRTA Hallgatói Önkormányzata támogatásra tarthat igényt, melynek éves összege a 

hallgatói normatíva éves intézményi összegének 1%-a. 

 

12.§ Egyéb forrásokból származó juttatásokról 

(1) A SRTA hallgatói nem állami költségvetési forrásból származó támogatásban is 

részesülhetnek, a teológiai képzést, tudományos munkát, a hallgatók szociális helyzetének 

javítását célzó alapítványoktól (A Sárospataki Theológiai Alapítvány által kezelt: Nagy Barna 

Alapítvány, Szibériai Alapítvány, Koncz Sándor Alapítvány, Mátyás Ernő Alapítvány és egyéb 

adományokból. 

(2) Ezen juttatások odaítéléséről az alapítványok kuratóriumai, az adományozók, illetve 

felhatalmazottaik, vagy a Szenátus döntenek. 

 

Hallgatói díjak és térítések 

 

13.§ (1) Az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók az egyes szolgáltatásokért 

térítési díjakat, az államilag nem támogatott képzésben résztvevő hallgatók önköltséget és 

térítési díjakat fizetnek. 

(2) Az államilag támogatott hallgatói létszámkeret terhére felvett hallgatók képzésének 

költségeit – ha a törvény másképpen nem rendelkezik – az állami költségvetés viseli. 

(3) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgatók ingyenesen, egyébként önköltség 

fizetése ellenében, vehetnek részt a képesítési követelmények teljesítéséhez szükséges 

előadásokon, foglalkozásokon, gyakorlatokon, ismételhetik meg egy alkalommal a sikertelen 

beszámolókat, vizsgákat, vehetik igénybe a könyvtár, s más a képzéshez tartozó kisegítő 

egységek (sport- és szabadidős tevékenységek) szolgáltatásait, vehetnek részt tanulmányi és 

életpálya tanácsadásban, iratkozhatnak be és kaphatják meg a képzéssel kapcsolatos 

valamennyi okiratot első alkalommal. 

(4) A teológia szak lelkész szakirányán a hallgató tizennégy féléven át folytathat államilag 

támogatott tanulmányokat. Teológus szakirányon ez az idő 12 félév, K-LM szakon és RK 

szakon 8 félév, szociális munka szakon 9 félév. A fogyatékossággal élő hallgatók támogatási 

ideje négy félévvel megnövelhető. 

(5) Az a hallgató, aki kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, tanulmányait csak 

önköltséges formában folytathatja. 

(6) A hallgató szociális alapon kérhet a Szenátustól részletfizetési kedvezményt, vagy fizetési 

kötelezettségének halasztását az önköltségét, vagy kollégiumi díjának befizetését illetően. 

 

14.§ Önköltség 

(1) Az államilag nem támogatott képzésben résztvevő hallgatók önköltséget fizetnek. 

(2) Az önköltség összegét a SRTA a szak meghirdetésekor nyilvánossá teszi, a felvételt nyert 

hallgatókkal megállapodást köt, amelyben rögzítik az önköltség összegét, s befizetésének 

módját. Lásd: 2.sz. melléklet. 

(3) Az önköltség összegét – a képzéssel kapcsolatos valamennyi ráfordításra tekintettel – az 

intézmény határozza meg. Ez nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy hallgatóra jutó hányadának 50%-a. 
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(4) Az önköltséges hallgató jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem 

vehet igénybe, ha az intézményben megkezdett féléveinek a száma- beleértve az államilag 

támogatott képzés idejét is - meghaladja a 16 félévet. Ebben az esetben az önköltség összege 

nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó 

hányada. 

(5) Vissza kell fizetni az önköltség összegének 90%-át, ha a hallgató a képzési időszak 

megkezdése előtt bejelenti, hogy megszünteti, vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát. 

(6) A tanulmányok második és további éveiben az önköltség összege legfeljebb az előző 

tanévben megállapított önköltségnek a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett 

fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. 

(7) Az önköltség összege a 2017/2018-as tanévben: 

 Teológia szak: 160.000 Ft/félév 

 K-LM szak nappali képzés: 130.000 Ft/félév 

 K-LM és RK szak levelező képzés: 115.000 Ft/félév 

 Szociális munka alapképzési szak: 150.000 Ft/félév 

 Teológia MA szak: 115.000 Ft/félév 

 Szakirányú továbbképzések: 90.000 Ft/félév 

  

 

(8) Az alábbi esetekben lehetőség van az önköltség mérséklésére (kreditalapú költségtérítés). 

A csökkentés mértékét minden esetben az adott határon belül a Szenátus állapítja meg. 

- Tanulmányi alapon: ha a hallgató aktív féléveinek száma (az adott szakon) 

meghaladja az adott szak képzési idejét és teljesítendő kreditjeinek száma kevesebb, 

mint 30, akkor 1-15 felvett kredit esetén legfeljebb 50%, 16-20 felvett kredit esetén 

legfeljebb 25% csökkentés adható.  

- Szociális alapon beadott kérelem esetén, méltányolható (megfelelően igazolt) esetben 

legfeljebb 50%-kal csökkenthető az önköltség összege. 

- Ha a hallgató nem folytathatja államilag támogatott képzésben a tanulmányait, és 

költségtérítéses/önköltséges státuszba kell sorolni, mert az utolsó két bejelentkezett 

félévében nem teljesítette az ajánlott tantervében előírt éves kreditmennyiség legalább 

50%-át, akkor részére az adott tanévben csökkentés nem adható! 

- A kreditalapú költségtérítés-számítást a hallgatónak külön kérvényeznie kell. 

 

15.§ Késedelmi és vizsgadíjak 

(1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt, illetve más, meghatározott kötelesség 

elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért mind az államilag finanszírozott, mind az 

önköltséges hallgató díjat köteles fizetni. A díjak összege esetenként nem lehet nagyobb az 

adott évre megállapított hallgatói normatíva 3%-ánál (ez 2017-ben 3.570 Ft). (Kivéve az 

ismételt záróvizsgát, amikor a hallgató jogviszonya már megszűnt.) 

(2) A SRTA Tanulmányi és Vizsgaszabályzata ugyanabból a tárgyból egy díjmentes ismétlő 

vizsgát engedélyez. 

 

(3) 2.000 Ft/fő/alkalom összegű díjak: 

  - késedelmes beiratkozás 

  - leckekönyv késedelmes leadása 

- vizsgára, vagy a tanrendben meghatározott más kötelesség teljesítésére való 

késedelmes jelentkezés 

- vizsga-istentisztelet anyagának késedelmes leadása 

- tantárgyfelvételi kötelezettség késedelmes teljesítése 

- záróvizsgára való jelentkezés késedelmes beadása 
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- elveszett leckekönyv pótlása 

- ha a hallgató a befizetést igazoló bizonylatot elvesztette, és a gazdasági hivatal 

néz utána, hogy teljesítette-e a befizetést 

- nyilvántartandó adatok késedelmes leadása (TAJ szám, adószám…stb.) 

- kollégiumi díj befizetésének késedelmes teljesítése (lásd. 25.§ (7)) 

- önköltség 15 napon túli, késedelmes teljesítése 

  - a felvett, de nem teljesített tanegységek után 

 

1.500 Ft/fő/alkalom összegű díjak: 

  - tanítási vagy szakmai gyakorlatra való jelentkezés határidőn túli beadása 

  - záróvizsga beosztás indokolatlan módosítása 

  - igazolások késői leadása 

- vizsgáról való indokolatlan távolmaradás (vizsgahalasztási kérelem és igazolás 

nélkül) 

 

 

500 Ft/fő/alkalom összegű díjak: 

- tantárgyfelvétel módosítása - tárgyanként – a félévben meghirdetett tárgyakból, 

a szorgalmi időszak első két hetében a Kreditbizottságnak (a továbbiakban KB) 

beadott kérvények alapján 

 

1.000 Ft/fő/alkalom összegű díjak: 

  - a szakdolgozati nyilvántartó lap határidőn túli beadása 

  - leckekönyv hiányos kitöltése 

 - tantárgyfelvétel módosítása- tárgyanként – a félévben meg nem hirdetett, csak 

vizsgaköteles tárgyakból, a szorgalmi időszak első két hetében a KB-nak beadott 

kérvények esetében. 

 

1.000 Ft/ kredit összegű díj 

- korábbi tanulmányi teljesítmény beszámítása (kreditelismerés) 

 

1.000 Ft/fő/munkanap összegű díjak: 

  - alapvizsga dolgozat késedelmes leadása 

 

1.500 Ft/fő/munkanap összegű díjak: 

  - szakdolgozat határidőn túli leadása 

 

3500 Ft/ tanegység összegű díj 

  - az adott félévben a KB engedélyével olyan tantárgy felvétele rendkívüli  

  meghirdetéssel, amelyhez óralátogatási és vizsgakötelezettség is tartozik ( a  

   (4) Vizsgaismétlési díjak: 

 - ismétlővizsgáról való indokolatlan távolmaradás: 3.000 Ft/alkalom 

 - beszámoló, gyakorlati jegy, kollokvium: 

  második ismétlésnél: 1.000 Ft/ alkalom 

  harmadik ismétlésnél: 1.500 Ft/alkalom 

 - szigorlat, tantárgyi záróvizsga: 

  második ismétlésnél: 1.500 Ft/alkalom 

  harmadik ismétlésnél: 2.000 Ft/alkalom 

 - záróvizsga díja: 10.000 Ft 

  második ismétlésnél: 10.000 Ft/alkalom 
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  harmadik (esetleg további) ismétlésnél: 15.000 Ft/alkalom 

 - a hallgató kérelmére tett javítóvizsga: 1.000 Ft/alkalom 

 

 

(5) A Képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott, a képzés összes kredit-számán 

túl  teljesített kreditekért: 1.500 Ft/kredit 

 

 

 

16.§ Ügyviteli és szolgáltatási díjak: 

(1) - Másodlatok kiállítása: 

  leckekönyv másodlat       a nyomtatvány ára + 10.000 Ft 

  oklevél másodlat       a nyomtatvány ára + 10.000 Ft 

(2) Diploma honosítása:               20.000 Ft 

(3) Kreditelismerés díja 

(MA szak és szakirányú továbbképzések esetében):        5.000 Ft 

 

 

17.§ Internátusi díj 

(1) A SRTA nappali tagozatos hallgatói tanítási időben kötelesek az internátusban lakni. (TVSZ 

6.sz. melléklet, 2.pontja) Ez alól csak azok a hallgatók kivételek, akik családosak – nekik 

megfelelő internátusi elhelyezést nem tud az intézmény biztosítani –, vagy helyi lakosok, és a 

Szenátus jóváhagyta ez irányú kérelmüket. 

(2) Az éves internátusi térítési díj összegét a Szenátus határozza meg, legkésőbb a megelőző 

tanév május 31-ig. Erről a hallgatókat tájékoztatja. 

(3) Az internátusi díjon felül a hallgatók havonta vissza nem térítendő amortizációs díjat 

fizetnek, melyet a kollégiumi berendezési és használati tárgyak üzemképes, használható 

állapotának fenntartására fordít az intézmény; az amortizációs díj összege: 1.020 Ft/hónap. 

(4) A lakószobák kulcsainak átvételekor a hallgatók letéti díjat fizetnek, melyet a tanév végén 

kapnak vissza, amennyiben a szobákat hiánytalan, sértetlen berendezéssel és kitakarítva 

átadják. A letéti díj összege: évi 15.000 Ft. 

(5) A lakószobák kulcsainak átvételekor a hallgatók kulcsdíjat fizetnek, melyet a tanév végén 

kapnak vissza, amennyiben a kulcsokat visszaadják. A kulcsdíj összege: évi 5.000 Ft. 

(6) Az egyes kategóriák besorolásáról a rektor és a hallgatói önkormányzat közötti, a tanév 

kezdetét megelőző május 30-ig megkötendő megállapodás rendelkezik, az 51/2007. (III.26.) 

Korm. Rend. 22.§-ának (3) és (4) bekezdése alapján. 

(7) Kategóriánkénti térítési díjak az SRTA hallgatóinak: 

  I. kategóriába sorolt férőhely esetén:          9.300 Ft 

  II. kategóriába sorolt férőhely esetén:        11.650 Ft 

  III. kategóriába sorolt férőhely esetén:       13.980 Ft 

IV. kategóriába sorolt férőhely esetén:        17.475 Ft 

(8) Az internátusi díj a SRK Gazdasági Hivatalának pénztárában fizetendő be, minden hónap 

25-ig. 

(9) Az internátusi díj fizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet, vagy 

mérséklést kaphat az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy 

akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. 

(10) Nem kérhető az internátusi díj mérséklése évközben arra hivatkozva, hogy a hallgató a 

vizsgaidőszakban kevesebb időt tölt a kollégiumban. 
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(11) A tanév közben kérhető az internátusi díj mérséklése, de csak a hallgató szociális 

helyzetének váratlan romlása miatt. A hallgató kérvényéről a SZEB dönt, a szükséges 

igazolások birtokában. 

 

 

18.§ Eljárási szabályok, és a szabályzatban meghatározott kötelességek elmulasztásának 

jogkövetkezményei 

(1) Az e szabályzatban meghatározott díjakat és térítéseket a következőképpen lehet befizetni: 

  

Önköltség befizetése: SRK-SRTA bankszámlájára banki átutalással (11734169-

20013231), vagy a Tanulmányi Osztályon készpénzben. 

Késedelmi és vizsgadíjak befizetése: A GH-ban vagy a Tanulmányi Osztályon 

készpénzben. 

Ügyviteli és szolgáltatási díjak: A GH-ban vagy a Tanulmányi Osztályon 

készpénzben. 

Kollégiumi díj: A SRK Gazdasági Hivatalának pénztárában készpénzben. 

(2) Amennyiben a hallgató kollégiumi díj- vagy önköltség fizetési kötelezettségének a 

határidőig nem tett eleget, és erre fizetési haladékot nem kapott, úgy a be nem fizetett összegen 

túl a 15.§ (3) bekezdése szerinti késedelmi díjat köteles megfizetni, valamint nem teljesítés 

esetén a következő félévre nem iratkozhat be. 

(3) Minden félév elején a Tanulmányi Osztály megtekintésre és ellenőrzésre kifüggeszti a 

Tanulmányi Osztályon lévő hirdetőtáblára az aktuális félévre kiszámított tanulmányi 

ösztöndíjak, valamint a SZEB által megállapított szociális ösztöndíjak összegét. Az ezzel 

kapcsolatos esetleges hibák jelzésére 5 napja van a hallgatóknak. 

(4) Amennyiben a hallgató téves díjmegállapítás miatt alacsonyabb vagy magasabb összeget 

fizetett be, akkor az esedékes befizetést vagy visszafizetést a következő hónapban kell 

teljesíteni. 

(5) Ha a hallgató az adott félévre vagy hónapra esedékes díjnál magasabb összeget fizetett be, 

akkor az intézmény a hallgató írásbeli bejelentését követően 30 napon belül köteles a többletet 

visszafizetni, kivéve, ha a hallgatónak egyéb díjtartozása is van. Ebben az esetben az intézmény 

beszámítással élhet. 

(6) Az önköltség összege, a mentességek és fizetési kedvezmények tárgyában hozott egyedi 

döntések ellen fellebbezésnek helye nincs. 

(7) A hallgató fegyelmileg felelősségre vonható, amennyiben az e szabályzatban meghatározott 

támogatások elnyerése érdekében valótlan adatot közöl. A fegyelmi eljárás és büntetés 

tekintetében a SRTA fegyelmi szabályzatában foglaltak érvényesek. Valótlan adatközlés esetén 

a hallgató tanulmányai alatt semmiféle támogatásban nem részesülhet. 

(8) A Szenátus a hallgatóknak nyújtható támogatások és juttatások jogcímeit, feltételeit és 

mértékét, valamint a fizetendő önköltséget, díjakat és térítéseket, illetve kedvezményeket és 

mentességeket – a jogszabályok és jelen szabályzat figyelembevételével – minden év május 31-

ig felülvizsgálja, és közzéteszi az intézmény honlapján, valamint a Felvételi Tájékoztatóban. 

(9) A hallgatói jogviszony szünetelése idejére a hallgató nem részesülhet az e szabályzat szerinti 

támogatásokban. 

(10) Jelen szabályzat 2017. július 2-án lép hatályba. 
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A SRTA térítési- és juttatási szabályzatának 1. számú melléklete 
(PONTRENDSZER A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ) 

 
Pontrendszer az SRTA hallgatói rendszeres szociális ösztöndíjának 

megállapításához 
 

A pályázó és/vagy az eltartó családi körülményei Pontszám 

 

A pályázón kívül közös háztartásban élő eltartottak egy testvér esetén 

 kettő testvér esetén 

három testvér esetén 

négy testvér esetén 

öt vagy annál több testvér 

3 pont 

7 pont 

11 pont 

15 pont 

20 pont 
 

 

Munkanélküli szülő / eltartó munkanélküli juttatásban részesül 

 jövedelempótló támogatásban részesül 

nem részesül pénzbeli támogatásban 

6 pont / fő 

8 pont / fő 

10 pont / fő 
 

Nyugdíjas / Rokkantnyugdíjas szülő / eltartó 10 pont / fő 

Elvált, gyermekét egyedül nevelő szülő / eltartó 15 pont  

Házas pályázó 2 pont 

Gyermeket nevelő hallgató (házastárs pályázók esetén csak egyik fél veheti 

igénybe) 

15 pont / 

gyermek 

Öneltartó hallgató 2 vagy 10 

pont 

Árva 25 pont 

Félárva 20 pont 

Hátrányos helyzetű hallgató (gyermekvédelmi támogatásra jogosult) 10 pont 

Fogyatékkal élő hallgató (munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, 

illetve állandó, vagy fokozott felügyeletre, személyi, vagy technikai 

segítségre szorul) 

5 – 20 pont 

Tartósan beteg hallgató (megfelelő orvosi igazolás szükséges) 5 pont 

Hallgató fogyatékossággal élő családtagja 10 pont / fő 

 

 

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

0 – 15000 forint 25 pont 

15001 – 25000 forint 21 pont 

25001 – 35000 forint 17 pont 

35001 – 45000 forint 13 pont 

45001 – 55000 forint 10 pont 

55001 – 65000 forint 5 pont 

65000 forint fölött 0 pont 

A lakóhely és az oktatási 

intézmény közötti távolság 
25 – 50 km 2 pont 

51 – 100 km 4 pont 

101 – 150 km 5 pont 
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151 – 200 km 6 pont 

201 – 300 km 8 pont 

300 km fölött 10 pont 

 

Egyéb, méltányosság alapján adható pontok (Bizottsági döntés alapján) 1 – 15 pont 
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A SRTA térítési- és juttatási szabályzatának 2. számú melléklete 
(HALLGATÓI SZERZŐDÉS) 

 

Szerződés 
 

amely  létrejött a Sárospataki Református Teológiai Akadémia /intézményi azonosító: FI 32388/ 

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1. (a továbbiakban SRTA) nevében és képviseletében eljárva 

 

 ………………………………………………………….a  SRTA rektora / rektor-helyettese és  

 

Név: ………………………………………………………….  

Születési név:  ………………………………………………… 

Születési hely, év, hónap, nap:…………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………… 

Lakcíme:  ………………………………………………………………………  

 

főiskolai hallgató, a továbbiakban HALLGATÓ között az alulírott helyen és napon a következők 

szerint: 

1. A HALLGATÓ  ………………… év ……………..  hónap …………………. napjától kezdődően  

……………………….  szakon………………………….   tagozaton  

 

………………..  tanulmányi féléves, önköltséges képzésben vesz részt. 

 

2. Az egy félévre fizetendő önköltség összege a felvett kreditektől függő összeg:  

Szenátusi határozatra, a TJSZ (Térítési és Juttatási Szabályzat) 14.§. (8) alapján, melyet a 

HALLGATÓ az adott félévre egy összegben a tanegységfelvétel véglegesítése után számított 2 héten 

belül befizet. 

       

3. A tanulmányait megszakítani kényszerülő hallgató (vagy gondviselője) a befizetett önköltségből 

visszatérítést csak kivételesen indokolt esetben kaphat, a befizetett önköltség időarányos részének 

visszafizetését kérvényezheti a TJSZ (Térítési és juttatási szabályzat) alapján. 

 

4. A HALLGATÓ és a SRTA megállapodnak abban, hogy az éves önköltség következő évben 

történő esetleges emelésének mértéke az előző évi infláció mértékét nem haladhatja meg. 

 

5. Az önköltséget, valamint a tanulmányokkal összefüggő befizetéseket a HALLGATÓ a 

Sárospataki Református Kollégium pénztárába vagy csekken történő befizetéssel teljesíti. 

 

6. A képzési költségek befizetése alól felmentés nem adható, kivéve annak a hallgatónak, aki 2006. 

december 1. előtt terhességi-gyermekágyi segélyben, GYES-ben vagy GYED-ben részesült, és az 

a beiratkozás (2006.dec.1. előtt) időpontjában még fennáll. Részletfizetési kedvezmény kérhető. 

 

7. A HALLGATÓ tudomásul veszi, hogy a SRTA internátusi elhelyezést önköltséges áron biztosít 

számára. 

 

8. A TJSZ-ban rögzített késedelmi és vizsgaismétlési díjak az önköltséges hallgatókra is érvényesek. 

 

9. A HALLGATÓ vállalja a SRTA Tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint őt terhelő 

kötelezettségek teljesítését.  
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10. A SRTA  e szerződés alapján köteles: 

 biztosítani a HALLGATÓ oktatását a képzésre vonatkozó és érvényben lévő tanterv 

szerint, 

 a tanulmányok megkezdésekor a HALLGATÓT tájékoztatni a választott szak 

követelményeiről, a jogait és kötelezettségeit érintő szabályok megismerhetőségéről, 

 biztosítani, hogy a tanulmányi félévek megkezdésekor az ETN rendszerben 

meghirdetett tanegységek tantárgyi és vizsgakövetelményeiről tájékozódhasson, 

 a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, 

 a szakkönyvtár kölcsönzési állományának és informatikai infrastruktúrájának 

igénybevételét lehetővé tenni, 

 a HALLGATÓ tanulmányi és vizsgaügyeiben kérésére tájékoztatást adni, 

 a HALLGATÓ részére jogai gyakorlásához, kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges 

iratokat, igazolásokat – kérelmére – kiadni. 

 

11. A HALLGATÓ jelen szerződés alapján jogainak gyakorlása, illetve kötelezettségeinek teljesítése 

érdekében köteles: 

a. az SRTA szabályzatainak rá vonatkozó részét megismerni, 

b. tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek a szabályzatok szerinti időben és módon eleget 

tenni, 

c. a tanulmányaival összefüggésben felmerülő fizetési kötelezettségeit az előírt módon és 

időben teljesíteni. 

 

12. Amennyiben a SRTA  a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, a HALLGATÓ az   

       SZMSZ-ben meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet. 

 

13. A jogorvoslati ügyek és az azon kívüli, e szerződést érintő jogviták elbírálására  a szerződő  

       felek a Miskolci Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

14. A HALLGATÓ  a szerződést áttanulmányozta, megértette és tudomásul vette. 

 

15. A szerződés két példányban készült, egy példány a hallgató személyi állományába kerül, egy 

példányt  megkap. 

 

 

 

 

Sárospatak, ……………………………………….. 

 

 

………………………………….                                               ……………………………... 

              hallgató                                                                                       rektor 
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Szerződés 

 
amely létrejött a Sárospataki Református Teológiai Akadémia /intézményi azonosító: FI 32388/ 

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1. (a továbbiakban SRTA) nevében és képviseletében eljárva 

 

___________________________________a SRTA rektora és : 

 

Név: ___________________________________________________________________________ 

 

Születési név:____________________________________________________________________ 

 

Születési hely, év, hónap, nap:_______________________________________________________ 

 

Anyja neve:_____________________________________________________________________ 

 

Lakcíme:_______________________________________________________________________ 

 

főiskolai hallgató, a továbbiakban HALLGATÓ között az alulírott helyen és napon a következők 

szerint: 

1. A HALLGATÓ  _______év __________________hónap ______________napjától kezdődően   

 

______________________________________________szakon ___________________tagozaton  

 

____________tanulmányi féléves, önköltséges képzésben vesz részt. 

 

2. Az  egy félévre fizetendő önköltség összege a Térítési és juttatási szabályzatban meghatározott   

összeg, melyet   a HALLGATÓ az adott félévre  egy összegben  a tanegység-felvételtől számított 

2 héten belül befizet. 

 

3. A tanulmányait bármilyen okból megszakítani kényszerülő hallgató (vagy gondviselője) a 

befizetett önköltségből visszatérítést nem kaphat. Kivételesen indokolt esetben a befizetett 

önköltség időarányos részének visszafizetését kérvényezheti  a JTSZ alapján. 

 

4. A HALLGATÓ és a SRTA megállapodnak abban, hogy az éves önköltség következő évben 

történő esetleges emelésének mértéke az előző évi infláció mértékét nem haladhatja meg. 

 

5. Az önköltséget, valamint a tanulmányokkal összefüggő befizetéseket a HALLGATÓ a 

Sárospataki Református Kollégium  pénztárába vagy csekken történő befizetéssel teljesíti. 

 

6. A képzési költségek befizetése alól felmentés nem adható, kivéve annak a hallgatónak, aki 2006. 

december 31. előtt terhességi-gyermekágyi segélyben, GYES-ben vagy GYED-ben részesült, és 

az a beiratkozás időpontjában még fennáll. Részletfizetési kedvezmény kérhető. 

 

7. A HALLGATÓ tudomásul veszi, hogy a SRTA internátusi elhelyezést önköltséges áron biztosít 

számára. 

 

8. A TVSZ-ban rögzített késedelmi és vizsgaismétlési díjak az önköltséges hallgatókra is 

érvényesek. 
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9. A HALLGATÓ vállalja a SRTA Tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint őt terhelő 

kötelezettségek teljesítését.  

 

10. A SRTA e szerződés alapján köteles: 

 biztosítani  a HALLGATÓ oktatását a képzésre vonatkozó és érvényben lévő tanterv 

szerint, 

 a tanulmányok megkezdésekor a HALLGATÓT tájékoztatni a választott szak 

követelményeiről, a jogait és kötelezettségeit érintő szabályok megismerhetőségéről, 

 biztosítani, hogy a tanulmányi félévek megkezdésekor az ETN rendszerben 

meghirdetett tanegységek tantárgyi és vizsgakövetelményeiről tájékozódhasson, 

 a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, 

 a szakkönyvtár kölcsönzési állományának és informatikai infrastruktúrájának 

igénybevételét lehetővé tenni, 

 a HALLGATÓ tanulmányi és vizsgaügyeiben kérésére tájékoztatást adni, 

 a HALLGATÓ részére jogai gyakorlásához, kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges 

iratokat, igazolásokat – kérelmére – kiadni. 

 

11. A HALLGATÓ jelen szerződés alapján jogainak gyakorlása, illetve kötelezettségeinek teljesítése 

érdekében köteles: 

 az SRTA szabályzatainak rá vonatkozó részét megismerni, 

 tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek a szabályzatok szerinti időben és módon eleget 

tenni, 

 a tanulmányaival összefüggésben felmerülő fizetési kötelezettségeit az előírt módon és 

időben teljesíteni. 

 

12. Amennyiben a SRTA a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, a HALLGATÓ az   

       SZMSZ-ben meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet. 

 

13. A jogorvoslati ügyek és az azon kívüli, e szerződést érintő jogviták elbírálására a szerződő felek a 

Miskolci Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

14. A HALLGATÓ a szerződést áttanulmányozta, megértette és tudomásul vette. 

 

15. A szerződés két példányban készült, egy példány a hallgató személyi állományába kerül, egy 

példányt megkap. 

 

 

 

 

Sárospatak, ……………………………………….. 

 

 

………………………………….                                               ……………………………... 

              hallgató                                                                                       rektor 
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Szerződés 

 
amely  létrejött a Sárospataki Református Teológiai Akadémia /intézményi azonosító: FI 32388/ 

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1. ( a továbbiakban SRTA) nevében és képviseletében eljárva 

 

 ………………………………………………………….a  SRTA rektora / rektor-helyettese és  

Név: ………………………………………………………….  

Születési név:  ………………………………………………… 

 

Születési hely, év, hónap, nap:…………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………… 

Lakcíme:  ………………………………………………………………………  

 

hallgató  között az alulírott helyen és napon a következők szerint: 

16. A HALLGATÓ  ………………… év ……………..  hónap …………………. napjától kezdődően  

……………………….  szakon………………………….   tagozaton  

…………tanulmányi féléves képzésben vesz részt, melyben a …………………tanév 

……………………félévétől az államilag finanszírozott képzésből ………………………….-ig  

átsorolva az önköltséges képzésbe. 

 

17. Az egy félévre fizetendő önköltség a Szenátus határozatában megállapított és a TJSZ  19. §-ában  

a …………………… tanévre vonatkozóan rögzített ………………összeg, amelyet a   

HALLGATÓ az adott félévre  egy összegben  a beiratkozás előtt fizet be.   

       

18. A tanulmányait megszakítani kényszerülő hallgató (vagy gondviselője) a befizetett önköltségből 

visszatérítést csak kivételesen indokolt esetben kaphat, a befizetett önköltség időarányos részének 

visszafizetését kérvényezheti a TJSZ (Térítési és juttatási szabályzat ) alapján. 

 

19. A HALLGATÓ és a SRTA megállapodnak abban, hogy az éves önköltség következő évben 

történő esetleges emelésének mértéke az előző évi infláció mértékét nem haladhatja meg. 

 

20. Az önköltséget, valamint a tanulmányokkal összefüggő befizetéseket a HALLGATÓ a 

Sárospataki Református Kollégium pénztárába vagy csekken történő befizetéssel teljesíti. 

 

21. A képzési költségek befizetése alól felmentés nem adható, kivéve annak a hallgatónak, aki 2006. 

december 1. előtt terhességi-gyermekágyi segélyben, GYES-ben vagy GYED-ben részesült, és az 

a beiratkozás (2006. dec.1. előtt) időpontjában még fennáll. Részletfizetési kedvezmény kérhető. 

 

22. A HALLGATÓ tudomásul veszi, hogy a SRTA internátusi elhelyezést önköltséges áron biztosít 

számára. 

 

23. A TJSZ-ban rögzített késedelmi és vizsgaismétlési díjak az önköltséges hallgatókra is érvényesek. 

 

24. A HALLGATÓ vállalja a SRTA Tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint őt terhelő 

kötelezettségek teljesítését.  

 

25. A SRTA e szerződés alapján köteles: 

 biztosítani a HALLGATÓ oktatását a képzésre vonatkozó és érvényben lévő tanterv 

szerint, 
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 a tanulmányok megkezdésekor a HALLGATÓT tájékoztatni a választott szak 

követelményeiről, a jogait és kötelezettségeit érintő szabályok megismerhetőségéről, 

 biztosítani, hogy a tanulmányi félévek megkezdésekor az ETN rendszerben 

meghirdetett tanegységek tantárgyi és vizsgakövetelményeiről tájékozódhasson, 

 a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, 

 a szakkönyvtár kölcsönzési állományának és informatikai infrastruktúrájának 

igénybevételét lehetővé tenni, 

 a HALLGATÓ tanulmányi és vizsgaügyeiben kérésére tájékoztatást adni, 

 a HALLGATÓ részére jogai gyakorlásához, kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges 

iratokat, igazolásokat – kérelmére – kiadni. 

 

26. A HALLGATÓ jelen szerződés alapján jogainak gyakorlása, illetve kötelezettségeinek teljesítése 

érdekében köteles: 

 az SRTA szabályzatainak rá vonatkozó részét megismerni, 

 tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek a szabályzatok szerinti időben és módon eleget 

tenni, 

 a tanulmányaival összefüggésben felmerülő fizetési kötelezettségeit az előírt módon és 

időben teljesíteni. 

 

27. Amennyiben a SRTA a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, a HALLGATÓ az   

       SZMSZ-ben meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet. 

 

28. A jogorvoslati ügyek és az azon kívüli, e szerződést érintő jogviták elbírálására a szerződő felek 

a Miskolci Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

29. A HALLGATÓ a szerződést áttanulmányozta, megértette és tudomásul vette. 

 

30. A szerződés két példányban készült, egy példány a hallgató személyi állományába kerül, egy 

példányt megkap. 

 

 

Sárospatak, ……………………………………….. 

 

 

 

………………………………….                                               ………………… 

              hallgató                                                                                       rektor 
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A SRTA térítési- és juttatási szabályzatának 3. számú melléklete 
(KÉRELEM ÖNKÖLTSÉG MÉRSÉKLÉSÉRE/RÉSZLETFIZETÉSRE) 

 

Kérelem önköltség/költségtérítés kedvezményre 
(Leadási határidő: Az aktuális szemeszter első hónapjának 15. napja) 

 

Személyes adatok: 

Név:   FIR azonosító:   

Szak:   Szemeszter:   

Képzés helye:   
Képzés 
munkarendje: 

 Nappali 

 Levelező 

Képzés 
szintje: 

 Osztatlan 

 BA 

 MA 

Anyja neve:   

Születési hely:   Születési idő: év hónap nap 

Állandó lakcím:   

Értesítési cím:   

Telefonszám:   E-mail cím:   

 

Mit szeretne kérni az önköltség/költségtérítés kedvezmények közül? 

 Önköltség/költségtérítés mérséklését szociális körülmény alapján (1. sz. melléklet 

kitöltése, valamint a szükséges dokumentumok beszerzése kötelező!) 

 Önköltség/költségtérítés mérséklését egyéb körülmények alapján 

 Fizetési haladékot, részletfizetést 

 

Indoklás:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
Abban az esetben, ha a hallgató az önköltség/költségtérítés mérséklését kéri szociális 

körülményekre hivatkozva, az 1. számú mellékletben szükséges dokumentumokat be kell 

szerezni! 

 

Tanulmányi eredmények igazolása: 

Előző két 

félév: 

Felvett 

kredit 

Teljesített 

kredit 

Korrigált 

kredit index: 

TO igazolása: 

 

 

 

Aláírás  PH. 

 

 

   

 

 

   

 

 

Sárospatak, …………év………………………hónap……..nap 

 

 Aláírás 
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1. sz. melléklet 

 

I. A mérséklést kérő hallgató adatai: 

A település 

távolsága a képzési 

helytől: 
 1-50 km      51-150 km       151-250 km         251-350 km         350 km felett  

Állandó lakcím:   

Értesítési cím:   

Telefonszám:  +36 (___)_____-_____ E-mail cím:   

 

II. A mérséklést kérő hallgató családi adatai: 

 Árva          Két vagy több eltartó 

 Félárva, árvaellátást kap       Egy eltartó, tartásdíjat 

kap 

 Félárva, árvaellátást nem kap      Egy eltartó, tartásdíjat 

nem kap 

 Állami gondozott volt       Házastárs gyermeket vár 

 Pályázó gyermekei száma: ………     Élettárs gyermeket vár 

 Egyéb:…………………………....      Pályázó gyermeket vár 

 

III. A mérséklést kérő hallgatóval egy háztartásban élő eltartottak, beleértve a hallgatót 

is: 

 

Név Rokoni fok Foglalkozás 

      

      

      

      

      
 

IV. A mérséklést kérő hallgatóval egy háztartásban élő eltartók:  

Név Rokoni fok Foglalkozás Munkaviszonyból 

származó (havi, 

nettó) jövedelem 

Egyéb 

bevétel 

         

         

         

         

 

V. A pályázó illetve a háztartásában élő igazoltan súlyos beteg, mozgássérült vagy, 

fogyatékos családtag neve és betegségének, fogyatékosságának nemzetközi 

kódszáma:…………………… 

 

Gyógyszerköltség/ápolási költség:…………...Ft/hó 

 

Fogyatékos hallgató speciális költségei:……………..Ft/hó 
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VI. Egyéb méltányolható szociális körülmény: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

A kérelemhez csatolt mellékletek száma:………….. 

A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a bíráló bizottság jelen kérelmem bírálása során a 

megadott személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a kérelem elbírálása céljából kezelje, és 

nyilvántartsa. 

Kijelentem továbbá, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, 

hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom. 

 

Sárospatak, …………év………………………hónap……..nap 

 

  ...........................................................  

 Aláírás 

 



20 

 

Kitöltési útmutató az 1. számú melléklethez 

 

II. ponthoz csatolandó dokumentumok: 

 Népességnyilvántartó Hivatalban - a települési Polgármesteri Hivatalnál - kiállított 

hivatalos igazolás az egy lakcímen élőkről 

 elvált szülő(k) esetén: válási okiratok másolata (többszöri válás esetén, mindegyikről) 

 bármely szülő elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat másolata 

 ha a pályázó házas, vagy élettársa van: házassági anyakönyvi kivonat ill. Polgármesteri 

Hivatal által kiadott igazolás másolata 

 ha a pályázónak ill. házas- vagy élettársának gyermeke van vagy gyermeket vár: a 

gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának (iskolalátogatási igazolásának) másolata ill. 

kismama könyv másolata. 
III. ponthoz csatolandó dokumentumok: 

 óvodás vagy fiatalabb testvér esetén: születési anyakönyvi kivonat másolata 

 iskolás testvér esetén: iskolalátogatási igazolás 

 munkanélküli: Munkaügyi Központ igazolása, akkor is, ha nem részesül járulékban (testvérre vonatkozik) 

 jövedelemmel nem rendelkező házas- ill. élettárs esetén: megfelelő hivatalos igazolás 

IV. ponthoz csatolandó dokumentumok: 

 szülők/eltartók munkáltatói jövedelemigazolása (vállalkozók esetén NAV igazolás a pályázat tanévét 

megelőző évről) EREDETI IGAZOLÁS 

 amennyiben az egyik szülő/eltartó vele egy lakcímen élő személy vállalkozásának alkalmazottja eredeti 

NAV jövedelemigazolás a pályázat tanévét megelőző évről EREDETI IGAZOLÁS 

 Őstermelők esetében kérjük az őstermelői igazolvány másolatát és a hozzátartozó betétlap másolatát 

 ha az eltartó(k) munkanélküli(ek): Munkaügyi Központ igazolása, akkor is, ha járulékban nem 

részesül(nek) EREDETI 

 nyugdíjas eltartó(k) esetén: nyugdíjas igazolvány, utolsó havi nyugdíjszelvény másolata 

 ha a házas vagy élettárs keresettel rendelkezik: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén: NAV igazolás a 

pályázat tanévét megelőző évről és egyéni jövedelembevallás) EREDETI IGAZOLÁS 

 kereső testvér esetén: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző 

évről) EREDETI IGAZOLÁS 

 helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás önkormányzati támogatások, segélyek létéről 

 egyéb, nem önkormányzati juttatások (árvaellátás, családi pótlék, stb.) igazolása fénymásolattal 

V. ponthoz csatolandó dokumentumok: 

 betegség, fogyatékosság esetén: megfelelő intézményi ill. szakorvosi igazolás szükséges 

VI. ponthoz csatolandó dokumentumok: 

 egyéb indokokra való hivatkozás esetén: a hivatkozást alátámasztó hivatalos okiratok másolata 
 

A csatolt igazolások 3 hónapnál régebbiek nem lehetnek (kivétel: NAV 

jövedelemigazolás)! 

A kérelem beadásának határideje: Őszi szemeszter esetén: szeptember 15. 

        Tavaszi szemeszter esetén: február 15. 

A kérelmet az SRTA Tanulmányi Osztályán kell leadni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


