
N Y I L A T K O Z A T  

 
 Tanuló neve: …………………………………………………………………………………… 

 Iskolája: ……………………………………………………….…. Osztálya: ………………… 

Alulírott ……………………………………………. szülő (szem.ig.sz.: ……………………… 

lakcím: ………………………………………………………………………………………….) 

díjfizetési kötelezettségem tudatában nyilatkozom, hogy velem közös háztartásban élő gyermekeimet az alábbiak 

alapján szíveskedjenek térítési díj kategóriába sorolni: 

 
a. valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, 25 évesnél fiatalabb gyermekeim szám 1 vagy 2,  
 

b. valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25 évesnél fiatalabb gyermekeim szám 3 vagy több, 

 

c. a kollégiumba jelentkező gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 

d. a kollégiumba jelentkező gyermekem tartósan beteg, vagy fogyatékos. 

 
Kérjük a megfelelő pontot kiválasztani és jelölni szíveskedjenek! Amennyiben gyermeke több pont alapján is kedvezményre 

jogosult, azt a pontot célszerű választani, ahol a jogosultság hosszabb ideig fennáll.  
 

A c és d pont alapján történő 50 %-os besoroláshoz a lakóhelyi önkormányzat határozatának másolata, illetve a kórházi 

osztály igazolása szükséges. A b pont alapján megállapított kedvezményes besoroláshoz az utolsó havi családi pótlékot 

igazoló postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat szükséges. Amennyiben a kedvezményezettségre való jogosultság 

tekintetében tanévkezdésre vagy tanév közben változás következik be, azt a nyilatkozattevő köteles a kollégium felé írásban 

jelezni. 

 

 
Kelt: …………………………………… 

…………………………… 

                  szülő 
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