
Smart Grant Alapítvány 
 

Regisztrációs adatlap                  Sorszám:..…/2016 

 
 

Alulírott ………………………………………  (nagykorú kapcsolattartó neve) a magam, és a velem 

közös háztartásban élő alább megnevezett személyek nevében jelentkezem az alapítvány 

adományozási programjaira. 

 

Sorsz. Név Szül. 
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Anyja neve Tartózkodási cím Kat. 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

 

Rászorultsági kategóriák* (A melléklet táblázat alapján) : 1. létminimum közelében élők, 

önhibájukon kívül létminimum közelében élők; 2. kisnyugdíjasok;. 

 

Adomány érkezése esetén értesítést az alábbi módon kérek: 

 

Cím postai értesítés esetén: …………………………………………………………. 

 

E-mail cím: ……………………….…..Telefonszám(ok): ……..…………………… 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fentebb közölt adatok 

a valóságnak megfelelnek, azok változása esetén 15 napon belül köteles vagyok az 

alapítványnál az adatváltozásokat bejelenteni. 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az Alapítvány személyes adataimat 

nyilvántartsa és kezelje. Az Alapítvány részéről megfelelő tájékoztatást kaptam adataim 

kezelési módjáról. 

 

Kelt: ………………………….     A bejelentő aláírása: ………………………. 



Smart Grant Alapítvány 

8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 5.Tel.: (06-22) 803-073 

 

 

Támogató javaslat: 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

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

 

Kelt: …………………….…     A támogató aláírása: ……………….…………… 

Telefonszám:………………………. 

 

 

A közölt adatokat az Alapítvány csak az adományok kötelező adminisztrációjával 

kapcsolatban használja. 

Az Alapítvány a regisztrációs nyilatkozat alapján Regisztrációs kártyát állít ki a 

bejelentő felnőtt korú kapcsolattartó részére. A támogatás átvételekor a Regisztrációs 

kártyát kötelező felmutatni. 

A regisztráció költsége évente 1500 Ft. 

 

 

Az Alapítvány nevében a regisztrációs lapot átvette: …………………………….. 

 

 

 

MELLÉKLET 

 

Háztartástípusok 1 háztartásara számított havi érték (Ft) 

1. kategória  

1 felnőtt 87.351 

1 felnőtt 1 gyerek 144.129 

1 felnőtt 2 gyerek 187.805 

2 felnőtt 152.864 

2 felnőtt 1 gyerek  209.642 

2 felnőtt 2 gyerek 253.318 

2 felnőtt 3 gyerek 288.258 

2 felnőtt 4 gyerek 323.199 

3 felnőtt 218.378 

3 felnőtt 1 gyerek 275.156 

3 felnőtt 2 gyerek 318.831 

3 felnőtt 3 gyerek 353.772 

3 felnőtt 4 gyerek 388.712 

2. kategória  

1 fő nyugdíjas 78.616 

2 fő nyugdíjas 135.394 

3 fő nyugdíjas 192.172 

1. kategória: létminimum közelében élő háztartások, 2. kategória: kisnyugdíjasok 

KSH – Létminimum 2014. című kiadvány alapján (megjelenés dátuma: 2015. június 24.) 


