
RENDKÍVÜLI JÁRVÁNYÜGYI 

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELEM 
a Debreceni Egyetem hallgatói számára 

 

Iktatószám: 

Kar:  Név:  Szül. dátum:  

Neptun-kód:  Állampolgárság:  Anyja neve:  

Tagozat:  Képzési forma:  Finanszírozási forma:  

Telefon (mobil):  E-mail:  

Állandó lakóhely (irsz., település, utca, házszám):  

Értesítési cím (irsz., település, utca, házszám):  

Az alábbi jogcímen pályázom rendkívüli szociális ösztöndíjra: (a megfelelő jogcímet x-szel meg kell jelölni) 

□ szülő / eltartó munkahelyének elvesztése 

□ egyéb, a koronavírus-fertőzés következtében kialakult, rendkívüli méltánylást érdemlő helyzet miatt 

(haláleset, huzamosabb kórházi kezelést igénylő fertőzés, keresőképtelenség, tartós egészségkárosodás stb.) 

A kérelem rövid indoklása: 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az e kérőlapon általam közölt adatok és a csatolt okmányok a valóságnak 

megfelelnek, illetve azok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. 

2. Kijelentem továbbá, hogy a jelen tanévben a rendkívüli járványügyi szociális ösztöndíjra jogosult vagyok. 

3. Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament 

és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. rendeletére vonatkozó tájékoztatót elolvastam, megértettem és az abban 

foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Dátum:  , 2021.   

 
 

aláírás 
 

A rendkívüli ösztöndíj kérelmet a járványügyi helyzet következtében előállt élethelyzetre vonatkozó megfelelő igazolásokkal 

együtt kell eljuttatni a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatához (DEHÖK). Cím: 4010 Debrecen, Postafiók 77. 

Az ösztöndíj odaítéléséről egyénenként, részletes indoklást tartalmazó kérelem alapján a DEHÖK dönt. 

A leadás határideje: 2021. február 26. (péntek) 

Az odaítélt támogatás kiutalása a kérelem megérkezését és elbírálását követő hó eleji ösztöndíjutalással történik. 

A kérelem benyújtásához szükséges igazolások: 

 munkahely elvesztése: munkaszerződés felmondására vonatkozó dokumentum fénymásolata és/vagy a munkaügyi központ 

három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó regisztrált munkanélküli 

 egészségügyi állapot: háziorvosi, szakorvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés, haláleset esetén halotti anyakönyvi kivonat 

 továbbá minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó helyzetének igazolására lényegesnek tart 
 

HATÁROZAT (A DEHÖK TÖLTI KI!) 

□ Rendkívüli járványügyi szociális ösztöndíjban részesül, melynek összege:     Ft 

□ Nem kap rendkívüli járványügyi szociális ösztöndíjat. 

  , 2021.       

aláírás 


