
MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK
SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL

FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG

Lásd az Útmutatót a 3. oldalon

E 402 (1)

TANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS A CSALÁDI JUTTATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBAN

1408/71 rendelet: 73.; 74.; 77.; 78. cikk
574/72 rendelet: 86.; 88.; 90.; 91.; 92. cikk.

A. Igazolás kérése

A családi juttatás odaítélésében illetékes intézménynek kell kitöltenie. Ha a nyomtatvány címzettje belga vagy cseh intézmény, akkor az
„E 402 melléklet” nyomtatványt kell csatolni.

1.

A családi juttatás kérelmezője
n Alkalmazott személy n Nyugdíjas (alkalmazotti rendszer)
n Önálló vállalkozó személy n Nyugdíjas (önálló vállalkozói rendszer)
n A fentiektől eltérő személy n Árva

1.1. Vezetéknév (1a)
...................................................................................................................................................................................................................................

1.2. Utónevek Előző nevek (1a) Születési hely (2)
............................................................................... ............................................................................ ..................................................................

1.3. Születési idő Nem Állampolgárság Társadalombiztosítási azonosító jel (3)
.................................... .................................... ....................................................... ................................................................................

1.4. Cím (5) .....................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

2. A tanuló

2.1. Vezetéknév (1a)
...................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Utónevek Előző nevek (1a)
............................................................................... .................................................................................................................................................

2.3. Születési hely (2) (4) Születési idő Társadalombiztosítási azonosító jel (3)
.......................................................................... ................................................................... ..........................................................................

2.4. Cím (5)
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

2.5. n befejezte felsőfokú tanulmányait n nem fejezte be felsőfokú tanulmányait (11)

3. A családi juttatás odaítélésében illetékes intézmény

3.1. Név: ........................................................................................................................................................................................................................

3.2. Cím (5): ...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

3.3. Ügyirat hivatkozási száma .................................................................................................................................................................................

3.4. Pecsét 3.5. Kelt
..............................................................................................

3.6. Aláírás
..............................................................................................
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E 402

B. Igazolás

Az intézmény tölti ki (iskola, egyetem vagy más felsőoktatási intézmény) és küldi el a 3. mezőben megnevezett hivatalnak

4.

4.1. A 2. mezőben megnevezett személy a 7. mezőbe írt intézmény tanulója
............................................................................................................................................................................................................................ óta

4.2. Az iskolaév kezdete ...................................................................................... vége: ......................................................................................

4.3. Az iskola típusa (6) ..............................................................................................................................................................................................

A képzés formája (6a) ..........................................................................................................................................................................................

4.4. A tanuló oktatása ebben az intézményben várhatóan .................................................................................................................... -ig tart

4.5. Az előadássorozat óráinak száma .............................................................................................................................................. hetente (7)

Az órák megoszlása ......................................................................................................................................................................... fél nap (8)

4.6. A házi feladat elkészítésére becsült órák száma ..................................................................................................................... hetente (9)

5. Adatok, melyeket csak Csehországban, Franciaországban, Lettországban, Luxemburgban és Hollandiában kell megadni

5.1. A 2. mezőben megnevezett személy a 7. mezőbe írt intézmény tanulója, ahol a következő jellegű oktatásban részesül:

n általános oktatás n magasabb vagy
egyetemi oktatás

n műszaki vagy
szakmai képzés

n egyéb (meghatározandó)

5.2. Különleges esetek (meghatározandó):

n levelező tagozat n esti tagozat

n heti 20 óránál kevesebbet igénylő előadássorozat

n egy tanévnél rövidebb előadássorozat ................................................................... -tól .................................................................... -ig

n egyéb ................................................................................................................................................................................................................

5.3. Tandíj összege (9) ...............................................................................................................................................................................................

5.4. A 2. mezőben megnevezett személy tanulmányi ösztöndíjat kap (6) n Igen n Nem

5.4.1. A tanulmányi ösztöndíj összege .......................................................................................................................................................................

5.5. A díjazás vagy engedmény formája (10) ..........................................................................................................................................................

5.6. Családi állapot ......................................................................................................................................................................................................

6. Csak a németországi intézmények számára kell adatot szolgáltatni, ha a kurzus kevesebb mint heti 10 órát igényel

6.1. A kurzust egy államilag elismert tanterv írja elő vagy ajánlja. n Igen n Nem
Ha nem,

6.2. A kurzus egy előírt vagy általánosan elismert vizsgával zárul. n Igen n Nem
Ha nem,

6.3. A kurzus során rendszeres felmérő vizsgák vannak. n Igen n Nem
Ha nem,

6.4. A kurzus tanórái széles körű felkészülést, illetve ismétlést követelnek meg. n Igen n Nem
Ha nem,

6.5. A kurzus szempontjából szükséges vagy hasznos kiegészítő ismeretanyag vagy
képesség megszerzése. n Igen n Nem

7. Iskola, egyetem vagy felsőoktatási intézmény

7.1. Név: ........................................................................................................................................................................................................................

7.2. Cím (5): ...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

7.3. Pecsét 7.4. Kelt:
..............................................................................................

7.5. Aláírás:
..............................................................................................
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E 402

ÚTMUTATÓ

Kérjük a nyomtatványt nyomtatott betűkkel kitölteni, csak a pontozott sorokra írva. A nyomtatványt a 7. mezőben megnevezett
hatóság nyelvén kell kitölteni.

MEGJEGYZÉSEK

(1) Az országok jelzései, melyben a nyomtatványt kitöltő intézmény van: BE = Belgium; CZ = Csehország; DK = Dánia; DE = Németor-
szág; EE = Észtország; GR = Görögország; ES = Spanyolország; FR = Franciaország; IE = Írország; IT = Olaszország;
CY = Ciprus; LV = Lettország; LT = Litvánia; LU = Luxemburg; HU = Magyarország; MT = Málta; NL = Hollandia; AT = Ausztria;
PL = Lengyelország; PT = Portugália; SI = Szlovénia; SK = Szlovákia; FI = Finnország; SE = Svédország; UK = Egyesült Királyság;
IS = Izland; LI = Liechtenstein; NO = Norvégia; CH = Svájc.

(1a) Spanyol állampolgárságúak esetében mindkét születési nevet közölni kell. Portugál állampolgárságúak esetében az összes nevet
közölni kell (utónevek, vezetéknév, leánykori név) a személyi állapot sorrendjében, amelyben azok a személyi igazolványban vagy
az útlevélben vannak feltüntetve. Cseh Köztársaság esetében ha a családtámogatási ellátást diák igényli, az 1. és 2. pontban meg-
jelölt személyek azonosak.

(2) Portugál kerületek esetében a községi és a helyhatóságot is közölni kell.
(3) Ha a formanyomtatványt cseh intézménynek küldik, adja meg a születési számot; ha ciprusi intézménynek küldik, ciprusi állampol-

gárok esetében adja meg a ciprusi személyazonosító számot, nem ciprusi állampolgárok esetén az (ARC) számot; dán intézmény-
nek adja meg a CPR számot; finn intézménynek adja meg a népességnyilvántartási számot; svéd intézménynek adja meg a szemé-
lyi számot (personnummer); izlandi intézménynek adja meg a személyazonosító számot (kennitala); liechtensteini intézménynek
adja meg az AHV biztosítási számot; litván intézménynek adja meg a személyazonosító számot; lett intézménynek adja meg az
azonosító számot; magyar intézménynek adja meg a TAJ-számot (társadalombiztosítási azonosító jel); máltai intézménynek máltai
állampolgárok esetében adja meg a személyi igazolvány számát, nem máltai állampolgárok esetén adja meg a máltai társadalom-
biztosítási számot; norvég intézménynek adja meg a személyazonosító számot (fødselsnummer); belga intézménynek adja meg a
nemzeti szociális biztonsági azonosító számot (NISS); a német általános nyugdíjbiztosítási rendszer egyik intézményének adja meg
a biztosítási számot (VSNR); spanyol intézménynek adja meg a nemzeti személyi igazolványon (DNI) feltüntetett számot, külföldiek
esetében az N.I.E.-n feltüntetett számot akkor is, ha az igazolvány érvénytelen; lengyel intézménynek adja meg a PESEL és NIP
számokat; portugál intézménynek adja meg az általános nyugdíjrendszerbeli regisztrációs számot, ha az érintett személy a portugál
polgári szolgálatra vonatkozó társadalombiztosítási rendszerben biztosítva volt; szlovák intézménynek adja meg a születési számot;
szlovén intézménynek adja meg a személyazonosító számot (EMSO) és az adószámot; svájci intézménynek adja meg az AVS/AI
(AHV/IV) biztosítási számot.

(4) Svéd állampolgárságúak esetében az információ nem szolgáltatható, hacsak a közlése nem szükséges.
(5) Utca, házszám, irányítószám, város, ország.
(6) Fel kell tüntetni, hogy közfenntartású iskola, magániskola vagy az állam által ellenőrzött iskola. Csak akkor kell kitölteni, ha

a 3. mezőben jelzett intézmény az Egyesült Királyságban van.
(6a) Ha az igazolást szlovák intézménynek küldik, fel kell tüntetni, hogy a tanulmányok egész vagy félnaposak.
(7) Német intézmények alkalmazásában a 6. pontot akkor kell kitölteni, ha a kurzus kevesebb mint heti 10 órát vesz igénybe.
(8) Akkor kell kitölteni, ha a nyomtatványt belga vagy finn intézményhez kell elküldeni; a fél napokat általános iskolák és középiskolák

esetében kell feltüntetni.
(9) Holland intézmények alkalmazásában.
(10) Máltai intézmények alkalmazásában fel kell tüntetni, hogy a gyermek részesül-e bármilyen formájú tanulmányi ösztöndíjban és fel

kell tüntetni annak heti összegét.
(11) Szlovák intézmény alkalmazásában.
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MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK
SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL

FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG

Lásd az Útmutatót az E 402 nyomtatvány 3. oldalán

E 402 melléklet (1)

A 2. mezőben megnevezett iskolának vagy felsőoktatási intézménynek vagy egyetemnek kell kitöltenie, ha a családi juttatás iránti igényt
belga vagy cseh intézménynek kell benyújtani.

1.

1.1. Heti hány félnapon és hány órán keresztül tartanak a tanórák?

fél nap .................................................................................................. óra .......................................................................................................

1.2. Tanórát n tartanak n nem tartanak este 7 óra előtt

1.3. A tanuló rendszeresen n látogatja n nem látogatja a tanórákat

Ha nem látogatja, fel kell tüntetni a hiányzott napok számát és az okot
....................................................................................................................................................................................................................................

1.4. A fenti 1.1. alatti tanórák

a) n tartalmaznak n nem tartalmaznak

gyakorlati képzési órákat az intézményen kívül, melyek hivatalos oklevél megszerzéséhez szükségesek

Ha igen, fel kell tüntetni a kapott bruttó fizetést vagy keresetet, vagy a bruttó kapott pótlékot:

.......................................................................................................................................................................................................................

b) n tartalmaznak n nem tartalmaznak

gyakorlati képzési órákat az intézményen belül

Ha igen, fel kell tüntetni a heti óraszámot .........................................................................................................

c) n tartalmaznak n nem tartalmaznak
tanulással töltött órákat az intézményen belül

Ha igen, fel kell tüntetni a heti óraszámot .........................................................................................................

1.5. A kapott oktatás típusa

n általános oktatás n műszaki v. szakmai képzés n művészeti oktatás
n magasabb nem egyetemi oktatás n egyetemi oktatás

1.6. A tanuló n már készített n még nem készített

disszertációt

Ha igen, fel kell tüntetni

– mióta? ......................................................................................................................

– mikor kell azt beadnia? ......................................................................................................................

1.7. A tanulmányi program

n elismert n az állam által nem elismert
n megfelel n nem felel meg az állam által elismert tanulmányi programnak

1.8. Az oktatási szünetek feltüntetése

– Karácsonyi ünnepek: .......................................................................... -tól ................................................................................ -ig

– Húsvéti ünnepek: .......................................................................... -tól ................................................................................ -ig

– Nyári szünet: ........................................................................... -tól ................................................................................ -ig

2. Iskola, egyetem vagy felsőoktatási intézmény

2.1. Név: ..........................................................................................................................................................................................................................

2.2. Cím (5): ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

2.3. Pecsét 2.4. Kelt:

........................................................................

2.5. Aláírás:

........................................................................
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