▌MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET ▌
▄ BUDAPEST, 1401 POSTAFIÓK 166. ■ 20/298-9229 ■ MISZJE@MISZJE.HU ■ WWW.MISZJE.HU▀
Kérelem kizárólag ezen a nyomtatványon nyújtható be!
Kérjük, a kitöltésnél ügyeljen az olvashatóságra, használjon nyomtatott nagybetűket!

Szociális Támogatási Kérelem
Kitöltendő egyetlen eredeti, két helyen aláírt, tanúk által hitelesített példányban

Név: ……………………………………………….
Születési név: …………………………………….. Tagság kezdetének éve: …………………
Születési hely és idő: …………………………….. Anyja neve: ………………………………
Adóazonosító szám: ………………………………TAJ szám: ………………………………...
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Levelezési cím, ha a lakcímtől eltér: ……………………………………………………………
Telefon: …………………………... E-mail cím: ………………………………………………
Munkahely: ……………………………………………………………………………………..
Munkakör: ………………………………………………………………………………………
A kérelmező havi nettó jövedeleme: ………....................
A kérelmező nyugdíja: ………………………………….
Családi állapota: …………………………………...........
Eltartottak száma, életkora: ……………………………..
Élettárs vagy házastárs jövedelme: ……………………………………...
A családban egy főre jutó havi nettó jövedelem: ………………………….
Külföldön adózik vagy külföldről kap nyugdíjat (a megfelelő rész aláhúzandó)? IGEN

NEM

(Fontos! Amennyiben Ön külföldön adózik vagy külföldön kap nyugdíjat, kérjük, az ezt
igazoló dokumentumot mindenképp csatolja kérelméhez!)
Havi kiadások, fizetési kötelezettségek (tételek megnevezése, összege):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kérelem indoka:
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..
Kért összeg (bruttó): ………………..…………. (legfeljebb bruttó 65.000 Forint)
A támogatást a ………………………………… Banknál vezetett, alábbi bankszámra kérem
átutalni:

□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

Csatolt mellékletek: ………………………………………………………………..…….……..
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
Hely, dátum: …………………………….

Kérelmező aláírása: ……………………

▌MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET ▌
▄ BUDAPEST, 1401 POSTAFIÓK 166. ■ 20/298-9229 ■ MISZJE@MISZJE.HU ■ WWW.MISZJE.HU▀
Tudnivalók, nyilatkozatok:
1. A MISZJE támogatási politikája alapján a MISZJE tagjai évente egy alkalommal kérelmezhetnek
szociális támogatást egyesületünktől a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően. A támogatás
súlyos vagy tartósan fennálló egészségügyi és/vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet estén
igényelhető.
2. Jelen dokumentum aláírásával kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa
megadott adatok pontosak és a valóságnak megfelelnek.
3. Jelen dokumentum aláírásával a kérelmező felhatalmazást ad a MISZJE részére a fenti adatainak
kezelésére és tárolására. A MISZJE az adatokat harmadik személynek át nem adja, azokkal vissza nem
él, az elbíráló bizottság tagjai azokat bizalmasan kezelik.
4. Jelen dokumentum aláírásával kérelmező nyilatkozik arról, hogy a MISZJÉ-vel szemben tartozása
nem áll fenn és tudomásul veszi, hogy amennyiben tagdíj-tartozása (1000 forint/ naptári év a belépés
napjától kezdődően) volt az elmúlt két év során, azt legkésőbb a támogatás folyósításának napjáig
rendezni köteles.
5. Jelen dokumentum aláírásával kérelmező elfogadja, hogy a Szociális Bizottság indokolt esetben az
igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást is megítélhet, a mérlegelés elsődleges kritériuma a
rászorultság mértéke, előfordulhat, hogy nem minden pályázó részesül támogatásban.
6. A kérelem beérkezési határideje: 2016. szeptember 15., az ennél később beérkező pályázatok az
elbírálásban nem vesznek részt.
7. A kérelem indokát alátámasztó dokumentumok másolatát mellékleteként szintén postázni kell!
8. A beérkezett kérelmekről és a támogatás mértékéről az Elnökség Szociális Bizottsága 2016.
októberében dönt. Az összeg átutalása a döntést követően 30 napon belül történik meg. A szociális
támogatást csak banki átutalással áll módunkban eljuttatni a pályázóhoz, annak postázása nem áll
módunkban.
9. Jelen dokumentum aláírásával kérelmező elfogadja, hogy a számára megítélt támogatás
jövedelemnek minősül, mely után adózni kell. A MISZJE a befizett közterhekről bérjegyzéket és
adóigazolást állít ki, melyek szerepeltetése az adóévre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetni kell.
Kérjük, két tanú jelenlétében saját aláírásával igazolja a fenti tudnivalók tudomásulvételét, valamint
aláírásával hitelesítse a fenti nyilatkozatokat. Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentum teljes bizonyító
erejű magánokiratnak minősül.

Hely, dátum: …………………………….

Kérelmező aláírása: ……………………..

Tanú 1.
Aláírás: ………………………………….
Név: ……………………………………..
Lakcím: …………………..……………..
Sz.ig.sz.: ………………….……………..

Tanú 2.
Aláírás: ………………………………….
Név: ……………………………………..
Lakcím: …………………..……………..
Sz.ig.sz.: ………………….……………..

Szociális Bizottság Döntése: Támogatjuk (bruttó ………...….Ft összeggel.)/Nem támogatjuk
Indoklás:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Hely, dátum: …………………………..

..…………………………………….
Mészáros Sándor, a MISZJE elnöke

