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AZ ÖSZTÖNDÍJKÉRELEMHEZ 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA  

A lista nem teljes. A Vezetőség fenntartja a jogot, hogy további, a kérelem 

elbírálásához szükségesnek tartott dokumentumokat kérjen. A benyújtott dokumentumok 

másolatait nem szolgáltatjuk vissza. 

 
Minden esetben benyújtandó dokumentumok : 

 Ösztöndíjkérő űrlap rendesen kitöltve és aláírva  

 Családi anyakönyv 

 Családtagok útlevele 

 Lakhelyigazolás (utolsó villany-, gáz-, víz-, vagy telefonszámla) 

 Munkáltatói igazolás az iskoláztatási költségekben való részvételről,vagy nem-részvételről 

 A Családi Pótlék Pénztárából történő törlés vagy a be nem fizetés igazolása (kivétel a 

Franciaországon kívül, a francia társadalom-biztosítási rendszer által nyilvántartott dolgozók, vagy azon 

családok, amelyek sosem éltek Franciaországban) 

 A birtokolt jármű(vek) forgalmi engedélyének másolata  
 

 

Családi, pénzügyi és vagyoni helyzet függvényében benyújtandó dokumentumok : 

 

Családi állapot 

 

Válás vagy különélés esetén :  

 A válást vagy különélést kimondó ítélet fénymásolata. 
 

Abban az esetben, ha a gyermeket nem a szülőnél helyezték el :  

 Gyámügyi végzés fénymásolata. 
 

Az egyik szülő halála esetén : 

 A halotti anyakönyv, az özvegyi nyugdíj és az árvasági ellátás igazolásának fénymásolata 

 

Azon személyek, akik egyedüli családfenntartók  :  

 Nyilatkozat arról, hogy nem élnek élettársi közösségben. 

 

Amennyiben fogyatékos gyermeket nevelnek : 

 Konzulátusi igazolás arról, hogy a gyermek jogosult fogyatékossági pótlékra (amennyiben a család 

nem kérte meg a fogyatékos kártyát vagy nyilatkozatot a C.D.A.P.tól, lehetősége van arra, hogy a helyi 

hatóságok által kiállítot igazolást nyújtson be. Ennek az igazolásnak a jogusáltságáról a helyi 

Ösztöndíjbizottság fog dönteni. 
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Anyagi helyzet (a hivatkozott év vonatkozásában) 

 

Jövedelem:  
 

Keresőknek :  

  12 fizetési kimutatás a hivatkozott évről  

 VAGY  

  A munkáltató által kiállított, a munkavállaló bruttó és nettó jövedelmeinek éves összegéről 

 szóló igazolás  
 

 Adóigazolás vagy az adóhatóság által ellenőrzött jövedelembevallás  
 

 

Szabadfoglalkozásúaknak (kereskedők, kézművesek) :  

 Az adóhatóság által láttamozott nyereségek bevallása vagy a nyereségről szóló adóigazolás  

 Társasági alapszabály   

 Hites könyvelő által kiállított üzemi számla és mérleg, erdemény kimutatás  

 Az utolsó 3 havi bankszámlakivonat 

 SZJA-bevallásról szóló igazolás a gyakorolt tevékenységet illetően  

 

Nyugdíjasoknak :  

 A kapott éves nyugdíjról szóló igazolás. 

 

Munkanélküli kérvényezőknek :  

 Munkanélküli segélyről, elbocsátás után járó végkielégítésről szóló igazolás 

 Adózási kötelezettségről vagy adómentességről szóló igazolás 

 
 

Tanulóknak :  

 Jövedelemigazolás 

 

Tanulmányi vagy kutatói ösztöndíjban részesülő szülők :  

 Igazolás a kapott ösztöndíj összegéről 

 

Szociális juttatásokban részesülő szülők :  

 A szociális jellegű juttatásokról, segélyekről vagy pótlékokról szóló igazolás 

 

Azon személyeknek, akik egy magánszemély pénzügyi támogatásában részesülnek (család, barátok) : 

 Igazolás a pénzbeni segítségről (bankszámlakivonat, vagyon átruházásáról szóló igazolás)  
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 Tartásdíjra jogosult személyek : 

 A folyósítandó tartásdíj összegéről szóló határozat vagy a folyamatban lévő tartásdíj iránti kérelem 

fénymásolata 

 

Azon személyeknek, akiknek ingóságból (befektetésből) származó jövedelmük van vagy azoknak, akik 

megtakarított pénzükből vagy vásárlói hitelből élnek  

 

 Ingó vagyonból származó jövedelemről szóló igazolás, a portfóliójuk helyzetét bemutató éves 

bankszámlakivonat vagy bankszámlakivonatok 

 A jegyzett kölcsön(ök) igazolása 

 

 Ingatlanból származó jövedelemmel rendelkező személyek:  

 Igazolás az éves bérleti díjból származó jövedelemről ; adóigazolás az ingatlan után járó jövedelemről, 

bérleti szerződés, vagy bankszámlakivonatok 

 

Azon személyeknek, akiknek ingatlan eladásából származó bevételük van vagy (ingó javakat) örököltek 

a hivatkozott évben:  

 Az eladásból származó nettó hozamot vagy az örökölt ingó értékek öszegét igazoló közjegyzői 

elszámolás 

 

Természetbeni juttatások 
 

A munkáltató által rendelkezésre bocsátott szolgálati lakásban lakó kérvényezőknek :  

 A munkáltató által kibocsátott, a lakóhely címét, jellegét és a bérleti díjat tartalmazó igazolás. 

 

Szolgálati autót használó kérvényezőknek :  

 A munkáltató által rendelkezésre bocsátott gépjármű forgalmi engedélyének fénymásolata 

 
 Egyéb, a munkaadó vagy hozzátartozó részéről természetbeni juttatásban részesülő kérvényezőknek :  

 A munkáltató által kiadott igazolás a természetbeni juttatások jellegéről és becsült összegéről 

(repülőjegy, telefon, szolgálati személyzet, víz, gáz, villany) 

 

 

Vagyoni helyzet 
 

Banki számlák 
 

 Három hónapnál nem régebbi banksszámlakivonat az összes folyószámláról, banki betétről 

 
Ingó vagyon (értékpapírok, kötelezvények…) 

 Az ingó vagyonról készített részletes lista 
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Ingatlan vagyon 
 

 Banki kölcsön esetén a törlesztési táblázat  

 Tulajdoni lap másolata 

 Földadó befizetésének igazolása  

 

Adók és Költségek:  

 

Kötelező szociális terhek : 
 

 Társadalom-biztosítási vagy nyugdíjjárulék befizetéséről szóló igazolás (fizetési jegyzék, munkáltatói 

igazolás vagy a járulékok befizetéséről szóló, a szolgáltató szervezet által kibocsátott igazolás, 

amennyiben ezek a járulékok nem kerülnek levonásra a fizetésből (CFE)). 

 

 

Jövedelemadó : 
 Adóigazolás  

 

Tartásdíj: 
 A kifizetések igazolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


