
1 
 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET – AZ EGYES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK 

PONTRENDSZERE ÉS ELJÁRÁSRENDJE 

 
 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

  
Jogszabályok 

 
(1) A jelen mellékletben foglaltak alkalmazása során különösen az alábbi jogszabályokat, belső 

szabályzókat kell alapul venni: 

a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

c) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jtr.) 

d) az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata. 

 

  

Fogalmak 

 

(1) Jelen melléklet alkalmazásában: 

a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy 

háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és 

nem fogadták örökbe; 

b) családfenntartó: az a hallgató, 

ba) akinek legalább egy gyermeke van, 

bb) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján ápolási díjra jogosult; 

c) doktorandusz: a doktori képzésben részt vevő hallgató;  

d) eltartó: Eltartónak minősül az öneltartó, a családfenntartó személy és minden a 

háztartásban élő személy, aki nem eltartott; 

e) eltartott: eltartottnak, ezen belül  

ea) tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak 

kezdetéig még nem töltötte be a 25. életévét, és: 

eaa) még nem iskoláskorú gyermek; vagy  

eab) nappali munkarendű köznevelésben vesz részt; vagy  

eac) felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (kivétel doktorandusz 

jogviszony) vagy 

ead) nappali munkarendű OKJ képzésben vagy szakképesítésben vesz részt. 

eb) nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki 

eba)  fogyatékossággal él 

ebb) ápolási díjat folyósítanak utána, vagy 

ebc) aki gyámság vagy gondnokság alatt áll; 



2 
 

f) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem 

fogadták örökbe; 

g) fogyatékossággal élő: aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd; 

h) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a 

hallgató, aki 

ha) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, 

illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai 

segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 

hb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os 

mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy 

előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; 

i) halmozottan hátrányos helyzetű: az az ösztöndíj pályázat leadási határidejének 

napjáig huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan 

hátrányos helyzetűnek minősül; 

j) hátrányos helyzetű: az az ösztöndíj pályázat leadási határidejének napjáig 

huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos 

helyzetűnek minősül; 

k) jövedelem: a ka) pontban foglalt kivétellel, valamint figyelemmel a kb) és kc) 

pontokban foglaltakra – az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 

csökkentett 

− a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 

Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – pénzben 

megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete 

szerinti adómentes bevételt, és 

− azon pénzben megszerzett bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 

adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 

szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

ka) a k) pontban foglaltaktól eltérően jelen utasítás alkalmazásában nem minősül 

jövedelemnek  

kaa) öneltartó pályázó esetén Diákhitel, Bursa Hungarica ösztöndíj, tanulmányi 

ösztöndíj, rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás, 

családi pótlék, az időskorúak járadékán és az ápolási díjon kívüli 

önkormányzat által folyósított szociális ellátások, hátrányos helyzetre 

tekintettel kapott támogatás, fogyatékossági támogatás; 

kab) nem öneltartó pályázó esetén a háztartás tagjai számára folyósított 

Diákhitel, Bursa Hungarica ösztöndíj, minden felsőoktatási intézménytől 

kapott a doktorandusz ösztöndíjtól eltérő ösztöndíj, a családi pótlék, az 

időskorúak járadékán és az ápolási díjon kívüli önkormányzat által 
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folyósított szociális ellátások, hátrányos helyzetre tekintettel kapott 

támogatás, fogyatékossági támogatás, árvaellátás, valamint a tanuló 

eltartottak jövedelmei. 

kb) a k) pont alkalmazásában elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert 

költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített 

vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 

szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról 

szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, 

ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 

őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál 

(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással 

növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, 

továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, 

illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

kc) a k) pont alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősül a személyi 

jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az 

egészségügyi szolgáltatási járulék. 

l) rendszeres és nem rendszeres jövedelem 

la) rendszeres jövedelemnek minősül az a jövedelem, ami legalább három 

egymást követő hónapban keletkezett, így különösen a havi rendszerességgel 

járó munkabér (illetmény, pótlék), illetve az e helyett kifizetett távolléti díj, a 

szerződés alapján havonta járó díjazás, rendkívüli munkavégzésért járó 

munkabér vagy egyéb jövedelem.  

lb) nem rendszeres jövedelemnek számít a rendszeres jövedelem kategóriába 

nem tartozó jövedelem. Különösen a jutalom, törzsgárda jutalom, prémium, 

13. havi illetmény. 

m) nagycsaládos: az a hallgató, akinek 

ma)  legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 

mb)  eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre 

igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy 

mc)  legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 

n) öneltartó: gazdaságilag önálló háztartást képző eltartó nélküli személy, akinek 

megélhetését a rokonai semmilyen formában – ide értve lakhatási, utazási, étkezési 

költségeket – nem támogatják. 

 

  

Rendszeres szociális ösztöndíj, valamint alaptámogatás eljárásrendje 

 

 

(1) Az ESZB az adott tanévet megelőzően június 30-ig meghirdeti a rendszeres szociális 

ösztöndíj és alaptámogatás pályázati kiírásokat,  
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(2) Az ESZB a pályázati kiírások meghirdetését követően, a regisztrációs hetet megelőzően 

legalább összesen 21 napig biztosítja az elektronikus pályázat leadásának lehetőségét a 

pályázati kiírásban megjelölt felületen.  

(3) Az elektronikusan benyújtott pályázatokhoz csatolt igazolások személyes bemutatása 

szükséges az eljárás során, amire az ESZB külön időszakot biztosít (továbbiakban: 

bemutatási időszak). A bemutatási időszak legalább 10 napon keresztül tart, utolsó napja 

legkésőbb a második oktatási hét második napján lehet. A személyes bemutatási 

időpontokról és helyszínekről az ESZB a kari hallgatói képviseletekkel együttműködve ad 

tájékoztatást. A kiírt időpontok száma legalább az adott karon leadott pályázatok számának 

másfélszerese. 

(4) Az elektronikusan leadott pályázatok előbírálását, ideértve az esetleges hiánypótlásra 

irányuló eljárást, és a személyes bemutatás során a szociális helyzet megítélését a HÖK 

Alapszabály 6.sz. melléklete szerinti bírálók végzik. 

(5) Az ESZB a bemutatási időszakot követően a második oktatási hét végéig a hiánytalanul 

benyújtott pályázatok bírálók általi szociális pontjainak megállapítása után, a rendelkezésre 

álló normatíva összege alapján meghatározza  

a) a maximum ponthatárt, amely fölött a pályázó további pontban nem részesülhet; 

b) a minimum ponthatárt, amely alatt a pályázó ösztöndíjban, alaptámogatásban nem 

részesülhet és 

c) az a)-b) pontokban meghatározott ponthatárok közötti pontértékre jutó ösztöndíj 

összegét. 

(6) Figyelemmel az (5) bekezdés b) pontjára, a rendszeres szociális ösztöndíj, valamint az 

alaptámogatás összege nem lehet alacsonyabb a Jtr-ben meghatározott összegnél. 

(7) A ponthatárok és az egy pontra jutó összeg meghatározása után a hallgatók szociális pontjai 

alapján az ESZB 100 forintra kerekítve megállapítja az adott szociális pontokhoz tartozó 

ösztöndíjakat. 

(8) Az ESZB a második oktatási hét végéig a pályázati kiírásban megjelölt rendszeren keresztül 

közzéteszi az előzetes eredményeket. A pályázati kiírásban meghatározott módon és az ott 

megjelölt határidőn belül lehetőség van felszólalni az előzetes eredmény ellen az ESZB-nél. 

A felszólalások elbírálását az ESZB végzi. 

(9) A felszólalások elbírálását követően legkésőbb a harmadik oktatási hét végéig az ESZB a 

pályázati kiírásban megjelölt rendszeren keresztül közzéteszi a végleges eredményeket. A 

végleges eredménnyel szemben felszólalást a pályázati kiírásban meghatározott határidőn 

belül első fokon az ESZB-hez lehet benyújtani. A felszólalással kapcsolatban másodfokon – 

kizárólag a TR-en keresztül leadott kérelem alapján –a BME TVSZ X. fejezete szerint a 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el. 

  

Rendkívüli szociális ösztöndíj eljárásrendje 

 
(1) Az ESZB az aktuális félévre vonatkozó rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati kiírást  az 

aktuális tanévet megelőzően június 30-ig hirdeti meg az ESZB honlapján. 
(2) Rendkívüli szociális ösztöndíj benyújtása a pályázati kiírás szerint lehetséges. Egy félévben 

egy pályázó több érvényes pályázatot is leadhat, amennyiben szociális helyzete több esetben 
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romlik váratlanul, de eseményenként csak egyet. Az ok-okozati összefüggésben álló 

események bekövetkeztekor a pályázó csak egy pályázatot adhat le.  
(3) A rendkívüli szociális ösztöndíj pályázaton egy pályázat keretében legfeljebb 100 pont 

érhető el. 
(4) A hiánytalanul beérkezett pályázatokat az ESZB 30 napon belül elbírálja, és a kifizetendő 

ösztöndíj összegét 1000 forintra kerekítve állapítja meg. Hiányosan beérkezett pályázat 

esetén a pályázót az általa megjelölt kapcsolattartási csatornán keresztül értesítik a 

hiányosságokról, melyek pótlására az értesítéstől számított 15 munkanap áll rendelkezésére. 
(5) A pályázat elbírálását követően az ESZB 5 munkanapon belül értesíti a pályázót az 

eredményről az általa megadott elérhetőségen. 
(6) Az eredménnyel szemben – kizárólag a TR-en keresztül leadott jogorvoslati kérelem alapján 

– a BME TVSZ X. fejezete szerint a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el. 
(7) A rendkívüli szociális ösztöndíj pályázaton szerzett pontok felhasználhatók a kollégiumi 

felvételi eljárás során, a várólistán történő előre sorolás céljára is, a következő szempontok 

figyelembevételével: 
a) Kollégiumi várólistán történő előre sorolás érdekében Rendkívüli szociális 

ösztöndíj iránti kérelmet benyújtani a hallgató szociális helyzete váratlan romlását 

eredményező esemény bekövetkeztétől számított két hónapon belül lehetséges. 

b) A várólistán történő előre sorolás a Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatban 

igazolt szociális helyzet váratlan romlása alapján történik, melyet az ESZB jelen 

mellékletben található pontrendszer alapján bírál el. 

c) A pályázat elbírálása után az ESZB javaslatot tesz az EHK számára a várólistán 

történő előre sorolás mértékéről. 

d) Amennyiben több pályázó is azonos helyre kerülne, az ESZB az 7. § szerinti 

szempontok figyelembevételével figyelembevételével a Rendkívüli szociális 

ösztöndíj pályázaton elért pontszámuk alapján csökkenő sorrendben kerülnek 

besorolásra. 

A pályázók a várólistán eredetileg betöltött helyük szerint kerülnek újra besorolásra. 

 

 

 

II. FEJEZET 

KÜLÖNÖS RÉSZ 

  

A hallgató szociális helyzete megítélésének szempontrendszere 

 

(1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni 

a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét; 

b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, 

c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, 

ennek költségeit, 

d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök 

beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi 

segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, 
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e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota 

miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, 

f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele 

együtt eltartott gyermekek számára, 

g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. 

(2) A jövedelmi helyzet megítélése körében az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapítása 

akként történik, hogy a pályázó és a pályázóval közös háztartásban élők  

aa) havonta rendszeresen mérhető jövedelmeinek az utolsó három hónap átlaga, és 

ab) nem rendszeres jövedelmeinek az utolsó egy év tizenkettede   

alapján számított havi nettó jövedelem összegét el kell osztani a pályázó és vele közös 

háztartásban élők számával. 

(3) A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni, 

melyről az Egyetemi Szociális Bizottság (továbbiakban: ESZB) egyedileg dönt. 

(4) Amennyiben a hallgató a jelen Melléklet szerint csatolandó dokumentumok közül valamely 

igazolást hiányosan, vagy a határidőre nem csatolta pályázatához, az adott szempont szerint 

nem kaphat pontot a szociális helyzet megítélése során, illetve az adott szempont nem vehető 

figyelembe a rászorultsági csoportba sorolás során. Ha a jövedelemre vonatkozó 

igazolásokat nem csatolta, vagy nem teljeskörűen csatolta, akkor a határidőre rendelkezésre 

bocsátott dokumentumok alapján kell megállapítani a jövedelemhez kapcsolódó – jelen 

Mellékletben rögzített pontrendszerben leírtak szerinti – részpontszámot. A határidőn túl, 

illetve nem az előírt módon beadott pályázat esetén nem kerülhet sor a szociális helyzet 

megítélésére. 

 

  

Rászorultsági csoportokba sorolás  

 

(1) Az ESZB külön rászorultsági csoportba sorolja azt a pályázó hallgatót, aki szociális helyzete 

alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult a Jtr. 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve 

és aki – az eljárásban csatolt dokumentumok alapján – igazoltan 

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

c) családfenntartó, vagy 

d) nagycsaládos, vagy 

e) árva. 

Ezen rászorultsági csoportba sorolt pályázó hallgató rendszeres szociális ösztöndíja havi 

összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a. 

(2) Az ESZB külön rászorultsági csoportba sorolja azt a pályázó hallgatót, aki szociális helyzete 

alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult a Jtr. 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve 

és aki – az eljárásban csatolt dokumentumok alapján – igazoltan 

a) hátrányos helyzetű, vagy 

b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 

c) félárva. 
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Ezen rászorultsági csoportba sorolt pályázó hallgató rendszeres szociális ösztöndíja havi 

összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a. 

(3) Az ESZB külön rászorultsági csoportba sorolja azt a pályázó hallgatót, aki a Jtr. 26-26/A.§ 

szerinti – nem a részképzés idejére adományozott – ösztöndíjban részesül. Ezen pályázó 

hallgató rendszeres szociális ösztöndíja havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, 

mint az éves hallgatói normatíva 10%-a. 



1 
 

 

 

 

 

 

III. FEJEZET 

A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATOKHOZ TARTOZÓ PONTRENDSZER ÉS IGAZOLÁSLISTA 

  

  

  

(1) Az igazolásokkal kapcsolatos tudnivalók: 

a) Valamennyi dokumentumnak őszi félév esetén az adott év július 1. vagy az utáni keltezésűnek, tavaszi félév esetén az adott év január 1. vagy az 

utáni keltezésűnek kell lennie a következők kivételével:  

aa) anyakönyvi kivonatok; 

ab) határozatok; 

ac) szerződések; 

ad) jegyző/közjegyző előtt tett nyilatkozatok (őszi félév esetén az adott év június 30., tavaszi félév esetén az előző év december 31. napjához képest 

2 évnél nem régebbi); 

ae) szárazbélyegző-lenyomattal ellátott, vagy elektronikusan kiadott NAV jövedelemigazolás a legkésőbbi évről; 

af) általános és középiskolai iskolalátogatási igazolás (nem tanköteles tanuló esetén az őszi félévben az adott év március 15. utáni, tavaszi félév 

esetén a megelőző év október 15. utáni keltezésű szükséges); 

ag) hallgatói jogviszony igazolás (őszi félév esetén az adott év március 15. utáni, tavaszi félév esetén a megelőző év október 15. utáni keltezésű 

szükséges);  

b) A személyes bemutatás során a dokumentumokat nem szükséges benyújtani. Személyes bemutatáson csak az (1) bekezdés c) pont szerinti eredeti 

igazolások bemutatása szükséges, a másolatok, valamint elektronikusan kiállított igazolások papír alapú bemutatása nem szükséges. 
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c) Személyes bemutatás során az alábbi – szükséges igazolások között szerepeltetett - dokumentumok kitakarás nélküli1, eredeti példányának 

bemutatása szükséges, amennyiben papír alapon került kiállításra:  

ca) jegyző/közjegyző előtt tett nyilatkozatok  

cb) NAV igazolás/ NAV megtagadó igazolás, amennyiben szárazbélyegző-lenyomattal ellátott; 

cc) határozatok; 

cd) egy háztartásban élőkről szóló igazolás; 

ce) két tanú előtt tett nyilatkozatok; 

cf) családi pótlékról szóló, az arra jogosult szerv által kiállított igazolás; 

cg) gyermek után járó juttatásokról szóló igazolások (különösen GYES, GYED, GYET, CSED); 

ch) a munkáltató által kiállított igazolás; 

ci) az Egyetemi Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESZB) által kért, további kitöltendő és aláírandó űrlapok (elkülönülten adózó jövedelemről 

szóló űrlap, Vállalkozás és egyéb gazdasági érdekeltség űrlap, az őstermelői tevékenységről szóló űrlap, közüzemi számlák hiányának 

igazolására szolgáló űrlap); 

cj) járási hivatal által kiállított igazolás az álláskeresői nyilvántartásban való szereplésről, illetve az álláskeresési járadék összegéről/megszűnéséről; 

ck) önkormányzat által kiállított, az ápolási díjban való részesülés tényéről szóló igazolás; 

cl) fogyatékosságról vagy egészségügyi állapotról szóló igazolás; 

cm) iskolalátogatási igazolás; 

cn) hallgatói jogviszony igazolás; 

co) albérleti szerződés 

cp) születési illetve házassági anyakönyvi kivonat.2 

d) Személyes bemutatás során az alábbi dokumentumok másolatának bemutatása szükséges: 

da) a (2) bekezdés da) pont szerint lakcímkártya lakcímet igazoló oldala 

db) halotti anyakönyvi kivonat.3 

e) Nem magyar nyelvű dokumentumok esetében szükséges azoknak a nem hiteles fordítása is.  

f) Forinttól eltérő pénznem esetén a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, őszi félév esetén az adott év április 1. – június 30., tavaszi félév esetén 

 
1 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
2 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
3 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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a megelőző év október 1. – december 31.  közötti időszakra vonatkozó középárfolyam szerinti forintban vett megfelelőjének feltüntetése szükséges 

a fordításokon. A kiszámított középárfolyamról szóló segédlet elérhető a pályázati kiírásban megjelölt elektronikus felületen a Dokumentumok 

menüben. 

g) Dokumentumok formai követelményei 

ga) Lakossági bankszámla bankszámlakivonatán csak az ügyfél nevét, címét és a rendszeres jövedelem leigazolásához az őszi félév esetén április 1. 

– június 30. közötti időszak, tavaszi félév esetén október 1. – december 31. közötti 3 hónap jóváírásait szükséges mindenképpen feltüntetve 

hagyni, minden egyéb, az ösztöndíj elbírálásához nem szükséges adat, így különösen a bankszámlaszám, ügyfél azonosító, a számlát terhelő 

összegek kitakarandók úgy, hogy a kitakart tételről egyértelműen megállapítható legyen, hogy valóban terhelés volt. A bankszámlakivonatot 

helyettesítheti a bank által kiállított igazolás a jóváírások tételes felsorolásával. Továbbiakban: lakossági bankszámla bankszámlakivonata. 

gb) A két tanú által hitelesített nyilatkozat csak abban az esetben fogadható beérvényes4, ha a tanúk a nyilatkozatban szereplő személyektől, 

valamint az igénylést benyújtó hallgató személyétől eltérőek. A nyilatkozaton a tanúk teljes nevét, lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási 

helyét kell feltüntetni, valamint a nyilatkozatot a tanúk és a nyilatkozattevő az aláírásukkal hitelesítik. A nyilatkozatnak egyértelműen és 

részletesen tartalmaznia kell a tényt, melyet a személy igazolni kíván. A feltöltendő nyilatkozatokhoz az ESZB honlapján, a Dokumentumok 

menüpontban található használható nyilatkozat sablon.5 

gc) Amennyiben a háztartásban élő valamely eltartó vállalkozói-, őstermelői- vagy egyéb gazdasági tevékenységet folytat, ennek igazolására 

szükséges egy nyilatkozat generálása a rendszerben. Az adott tevékenységre vonatkozó információkat a MŰEPER felületén szükséges megadni, 

majd generálni a nyilatkozatot az űrlap generálása gombra kattintva. A nyilatkozat nyomtatását követően aláírva szükséges visszatölteni a 

rendszerbe. Minden esetben szükséges kitölteni ezt az adatlapot, akkor is, ha az adott tevékenységből bevétel nem származik, vagy ha a 

vállalkozás/ őstermelői tevékenység szünetel/megszűnt. Ezekben az esetekben ezt a tényt kell igazolni az űrlapon. Az űrlapot az űrlap generálása 

gombra kattintás után lehet letölteni. 

gd) Amennyiben a háztartásban élő valamely eltartónak elkülönülten adózó jövedelme volt a NAV jövedelemigazolás vagy saját bevallása szerint, 

abban az esetben szükséges egy nyilatkozat generálása a rendszerben. Az adott tevékenységre vonatkozó információkat a MŰEPER felületén 

szükséges megadni, majd generálni a nyilatkozatot az űrlap generálása gombra kattintva. A nyilatkozat nyomtatását követően aláírva szükséges 

visszatölteni a rendszerbe. Minden esetben szükséges kitölteni ezt a nyilatkozatot, akkor is, ha az adott tevékenységből bevétel nem származik. 

Ezekben az esetekben ezt a tényt kell igazolni az űrlapon. Az űrlapot az űrlap generálása gombra kattintás után lehet letölteni. 

ge) A közüzemi számlák hiányának igazolására a rendszerben generálható űrlap fogadható el. A hiány indoklása szükséges. A dokumentum 

 
4 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
5 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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generálását követően aláírt, két tanú által hitelesített formában szükséges visszatölteni. 

gf) Az elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumok esetén a MŰEPER rendszerbe az eredeti fájl kizárólag az adatvédelmi szempontból 

szükséges kitakarásokkal módosított verziójának feltöltése szükséges (pl.: NAV jövedelemigazolás, jogviszony igazolás stb.). Ezen 

dokumentumokat személyes bemutatás során szükséges esetben az eredeti .pdf formátumú fájlt elektronikusan kell tudni bemutatni. 

gg) Az elektronikus felületre feltöltendő igazolások adatvédelmi kitakarása kötelező. A feltöltésre kerülő igazolásokon tehát kizárólag a (2) bekezdés 

b)-h) táblázat „Feltüntetendő adatok” oszlopában meghatározott személyes adatok szerepelhetnek, melyeken felül minden további személyes 

adat kötelezően kitakarandó, különben az igazolás nem kerül elfogadásra. Az igazoláson nem minősül személyes adatnakkell kitakarni6 az 

irat iktatószámaát7, ügyiratszámaát, továbbá az ügyintéző nevét és elérhetőségeit sem, így ezek kitakarása nem kötelező.8 

(2) Szociális helyzet pontozása és szükséges igazolások: 

a) Személyazonosítás 

aa) Minden esetben szükséges a hallgató lakcíméről szóló két tanú által hitelesített nyilatkozat benyújtása, melyen szerepel a hallgató neve, 

édesanyja neve, születési dátuma, állandó lakhelye, állandó lakhely bejelentési ideje, valamint a tartózkodási helye (a továbbiakban: 

lakcímkártyáról szóló nyilatkozat.) Őszi félév esetén az április 1. és június 30. közötti időszakra, tavaszi félév esetén a megelőző év október 1. 

és december 31. közötti időszakra vonatkozó tényleges lakhelyet szükséges igazolni, amennyiben ez nem egyezik a lakcímkártyán szereplő 

lakcímmel, vagy költözés történt az időszakban, abban az esetben az adott kari ESZB-delegálttal szükséges egyeztetni a szükséges igazolásokról. 

A nyilatkozat benyújtásán felül személyes bemutatás során a pályázó eredeti lakcímkártyájának bemutatása is szükséges. Minden esetben 

szükséges a hallgató személyazonosságának igazolása érdekében a hallgató személyazonosságát igazoló arcképes igazolvány személyes 

bemutatása. Személyazonosság igazolására az alábbi iratok fogadhatók el, amennyiben érvényesek:  

1. személyazonosító igazolvány  

2. 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély  

3. útlevél  

4. NEK diákigazolvány  

5. külföldi állampolgárságú hallgató esetében a fentiekkel egyenértékű hivatalos arcképes igazolvány. 

b)  A jelen Melléklet 6. § (1) bekezdése szerinti rászorultsági csoportba tartozás esetén adható pontok és szükséges igazolások: 

 
6 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
7 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
8 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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 Körülmény Körülmény jelentése Szükséges igazolás Pontszám Személyes bemutatás      Feltüntetendő adatok 

ba) 

Árva 

Az a hallgató, aki őszi 

félév esetén az adott év 

április 1-ig, tavaszi félév 

esetén a megelőző év 

október 1-ig nem töltötte 

be a 25. életévét, 

mindkét szülője, illetve a 

vele egy háztartásban élt 

hajadon, nőtlen, elvált 

vagy házastársától külön 

élt szülője elhunyt és 

nem fogadták örökbe. 

 

Halotti anyakönyvi kivonat. 

17 pont 

Eredeti dokumentum 

másolatának 

bemutatása  

szükséges. 

Az anyakönyvi kivonaton 

kizárólag az alábbi személyes 

adatok szerepelhetnek: az 

elhunyt szülő neve, elhalálozás 

dátuma, a hitelesítő pecsét és 

aláírás.  

Minden további személyes adat 

a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell takarni,   

különben az igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

bb) 

Nagycsaládos 

az a hallgató, akinek 

a) legalább két eltartott 

testvére vagy három 

gyermeke van, vagy 

b) eltartóin (eltartóján) 

kívül legalább két vele 

egy háztartásban élő 

személyre igaz, hogy 

havi jövedelme nem éri 

el a minimálbér összegét, 

vagy 

c) legalább két kiskorú 

gyermeknek a gyámja; 

A körülmény igazolása a 

feltételek igazolásával 

szükséges (lásd: (2) 

bekezdés f) pont 

háztartásban élők 

lehetséges körülményei és 

(2) bekezdés h) pont 

kereseti körülmények 

igazolása). 

A körülményre 

pont nem 

adható, csak a 

háztartásban 

élő eltartottak 

után. - - 

bc) 

Családfenntartó 

Az a hallgató,  

a) akinek legalább egy 

gyermeke van, 

vagy  

b) aki a szociális 

igazgatásról és szociális 

Saját gyermek esetén a 

gyermek születési 

anyakönyvi kivonata. 

Ápolási díj igazolása (lásd: 

(2) bekezdés h) pont 

10 pont 

 

A pontszám a 

háztartásban  

élő saját 

Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

Az anyakönyvi kivonaton 

kizárólag az alábbi személyes 

adatok szerepelhetnek: a 

született gyermek neve, a 

pályázó szülő neve, születés 



6 
 

ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény alapján ápolási 

díjra jogosult. 

kereseti körülmények 

igazolása). 

gyermekenként  

és ápolt 

személyenként 

adható. 

időpontja, a hitelesítő pecsét és 

aláírás. 

  

Minden további személyes adat 

a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell takarni,   

különben az igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

bd) 

Halmozottan 

hátrányos helyzetű 

A gyermekek védelméről 

és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 67/A. 

§ (2) bekezdése szerinti 

személy. 

Az önkormányzat által 

kiállított igazolás a 

halmozottan hátrányos 

helyzet fennállásáról. 

Az igazolást csak a pályázó 

halmozottan hátrányos 

helyzetűségének esetén 

szükséges benyújtani, 

háztartásban élők 

halmozottan hátrányos 

helyzetének igazolása nem 

szükséges és nem 

pontozható. 

8 pont 

Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

A dokumentumon kizárólag az 

alábbi személyes adatok 

szerepelhetnek: a pályázó neve, 

születési ideje, állandó lakhelye, 

a halmozottan hátrányos helyzet 

tényének fennállása, annak 

időszaka, a hitelesítő pecsét és 

aláírás. 

Minden további személyes adat 

a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell takarni,   

különben az igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

be) 

Fogyatékos vagy 

egészségi állapota 

miatt rászoruló 

Az a hallgató, aki 

fogyatékossága miatt 

állandó vagy fokozott 

felügyeletre, gondozásra 

szorul, illetve aki 

fogyatékossága miatt 

rendszeresen személyi 

és/vagy technikai 

segítségnyújtásra és/vagy 

szolgáltatásra szorul, 

vagy munkaképességét 

legalább 67%-ban 

elvesztette vagy legalább 

50%-os mértékű 

A fogyatékosságról vagy 

egészségügyi állapotról 

szóló igazolás benyújtása 

szükséges. Az 

igazolásminta megtalálható 

a MŰEPER felületén. Az 

igazolás a háziorvos 

hitelesítésével fogadható el. 

10 pont 

Eredeti 

bemutatása 

szükséges. 

Az igazoláson csak az előre 

meghatározott adatok 

tüntethetők fel. 

Minden további személyes adat 

a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell takarni,   

különben az igazolás nem kerül 

elfogadásra. 
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egészségkárosodást 

szenvedett, és ez az 

állapot egy éve tart vagy 

előreláthatólag még 

legalább egy évig 

fennáll. 

 

c) A jelen Melléklet 6. § (2) bekezdése szerinti rászorultsági csoportba tartozás esetén adható pontok és szükséges igazolások: 

 

 
Körülmény Körülmény jelentése Szükséges igazolás Pontszám 

Személyes 

bemutatás 
Feltüntetendő adatok 

ca) 

Félárva 

Az a hallgató, aki őszi 

félév esetén az adott év 

április 1-ig, tavaszi félév 

esetén a megelőző év 

október 1-ig nem töltötte 

be a 25. életévét, egyik9 

szülője elhunyt és nem 

fogadták örökbe. 

Halotti anyakönyvi kivonat. 

13 pont 

Eredeti 

dokumentum 

másolatának 

bemutatása 

szükséges. 

Az anyakönyvi kivonaton 

kizárólag az alábbi személyes 

adatok szerepelhetnek: az 

elhunyt szülő neve, 

elhalálozás dátuma, a 

hitelesítő pecsét és aláírás.  

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni,   

különben az igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

cb) 

Hátrányos 

helyzetű 

A gyermekek védelméről 

és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 67/A. 

§ (2) bekezdése szerinti 

személy. 

Az önkormányzat által 

kiállított igazolás a hátrányos 

helyzet fennállásáról. 

Az igazolást csak a pályázó 

hátrányos helyzetűségének 

esetén szükséges benyújtani, 

háztartásban élők hátrányos 

helyzetének igazolása nem 

5 pont 

Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

A dokumentumon kizárólag 

az alábbi személyes adatok 

szerepelhetnek: a pályázó 

neve, születési ideje állandó 

lakhelye, a hátrányos helyzet 

tényének fennállása, annak 

időszaka, a hitelesítő pecsét 

és aláírás.  

 
9 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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szükséges és nem pontozható. Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni,   

különben az igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

cc) 

Gyámsága 

nagykorúsága 

miatt szűnt meg 

Gyámságba vétele megszűnt 

a nagykorúság 

bekövetkeztével. 

A gyámhatóság által kiállított 

igazolás a gyámság 

megszűnéséről. A 

rászorultsági csoportba való 

sorolás abban az esetben 

történhet meg, amennyiben a 

gyámságba vételének 

megszűnése őszi félév esetén 

április 1-ig, tavaszi félév 

esetén megelőző év október 1-

ig megtörtént. 

10 pont 

 

A jelen bekezdés ba) és 

cc), valamint ca) és cc) 

pontok együttes fennállása 

esetén a körülményekre 

összesen maximum 20 

pont adható. 
Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

Az igazoláson kizárólag az 

alábbi személyes adatok 

szerepelhetnek: pályázó neve, 

születési ideje, állandó 

lakcíme (annak hiányában 

valamely személyazonosító 

okmányának száma), a 

gyámságba vételének 

megszűnésének ténye, annak 

időpontja, a hitelesítő pecsét 

és aláírás. 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni,   

különben az igazolás nem 

kerül elfogadásra. 

 

 

d) A Jtr. 21.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti lakhatási körülményekre adható pontszámok és szükséges igazolások: 

 Körülmény Körülmény jelentése Szükséges igazolás Pontszám 
Személyes 

bemutatás 
Feltüntetendő adatok 

 

da) 

A pályázóval 

egy 

A pályázó állandó 

lakhelye szerint egy 

A település Önkormányzata 

vagy Járási Hivatala által 

kiállított – illetékmentes – 

- 
Eredeti 

bemutatása 

szükséges. 

Az igazoláson kizárólag az 

alábbi személyes adatok 

szerepelhetnek: a 
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háztartásban 

élők 

háztartást képző 

személyek. 

igazolás (vagy hatósági 

bizonyítvány) az egy 

háztartásban élőkről. Nem 

elegendő az az igazolás, 

melyen csak az egy 

háztartásban élők száma van 

feltüntetve, szerepelnie kell 

rajta a személyek neveinek és 

legalább a születési éveiknek 

is, vagy más egyéb, a 

személy azonosítását 

lehetővé tevő adatnak10. 

Ha a hivatal nem állítja ki 

nevekkel és születési 

dátumokkal a 

dokumentumot, akkor az 

igazoláson szereplő összes 

személy lakcímkártyájáról 

szóló nyilatkozatának 

benyújtása, valamint 

személyes bemutatás során a 

lakcímkártyák lakcímet 

tartalmazó oldalairól másolat 

bemutatása szükséges. 

háztartásban élő személyek 

neve, születési dátuma, 

állandó lakcíme, és11 a 

hitelesítő pecsét és aláírás. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra.  

db) 

A pályázóval 

egy 

háztartásban 

élők 

pályázó állandó 

lakhelye szerint egy 

háztartást képző 

személyek. 

Ha a hivatal nem állítja ki 

nevekkel és születési 

dátumokkal a jelen bekezdés 

da) szerinti dokumentumot, 

akkor az igazoláson szereplő 

összes személy 

lakcímkártyájáról szóló két 

tanú által hitelesített 

- 

Eredeti 

bemutatása, 

valamint a 

háztartásban 

élő 

személyek 

lakcímkártyá

inak 

A nyilatkozaton kizárólag 

az alábbi személyes adatok 

szerepelhetnek: a személy 

neve születési dátuma 

állandó lakhelye, állandó 

lakhely bejelentési ideje, a 

tartózkodási helye, a 

nyilatkozó személy neve, 

 
10 Törölte a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
11 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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nyilatkozatának benyújtása 

szükséges. 

kizárólag a 

lakcímet 

tartalmazó 

oldalairól 

szóló 

másolat 

bemutatása 

szükséges. 

állandó lakhelye, aláírása, 

valamint a tanúk neve, 

aláírása és állandó lakhelye. 

 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra.  

 

dc) 

Eltérés az 

egy 

háztartásban 

élőkről szóló 

igazoláson 

szereplőktől 

Amennyiben az egy 

háztartásban élőkről 

szóló igazoláson 

olyan személy is 

szerepel, aki 

valójában nem tagja 

a háztartásnak (pl.: 

külföldre költözött 

testvér), vagy nem 

szerepel az 

igazoláson, de 

valójában tagja a 

háztartásnak (pl.: 

háztartásban élő 

nevelésbe vett 

személy), akkor e 

tényt szükséges 

igazolni.  

Közjegyző vagy a helyi 

önkormányzat jegyzője előtt 

tett, az őszi félév esetén az 

adott év június 30., tavaszi 

félév esetén az előző év 

december 31. napjához 

képest 2 évnél nem régebbi 

nyilatkozat. 

- 

Eredeti 

bemutatása 

szükséges. 

A nyilatkozaton kizárólag 

az alábbi személyes adatok 

szerepelhetnek: az adott 

személy neve, születési 

dátuma, állandó lakhelye, 

valamint, hogy az adott 

személy mióta képezi vagy 

nem képezi a háztartás 

részét, a hitelesítő pecsét és 

aláírás. 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

dd) 

Állandó 

lakhely és az 

Egyetem 

közötti 

távolság 

A lakcímkártya 

szerinti állandó 

lakcím. 

Lakcímkártyáról szóló 

nyilatkozat. 

Az Egyetem és az 

állandó lakhely 

szerinti település 

közötti távolság az 

alábbiak szerint:  

A 

lakcímkártya 

bemutatása 

szükséges. 

- 

-tól 

(km) 

-ig 

(km) 
pont 

Budapest 0 
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0 50 2 

>50 100 4 

>100 150 6 

>150 200 8 

>200 250 10 

>250 300 12 

>300 400 13 

>400 500 14 

500 felett 15 

 

de) 

Kollégiumi 

férőhely 

A pályázó a pályázat 

félévét megelőző 

félévben kollégiumi 

férőhelyben részesült 

az Egyetem valamely 

kollégiumában, vagy 

az előző félévben 

nem az Egyetem 

hallgatója volt, de 

korábbi felsőoktatási 

intézményében 

kollégiumi 

férőhelyben 

részesült. 

Az Egyetem hallgatóinak 

nem szükséges igazolást 

benyújtani. 

Amennyiben a hallgató előző 

félévben nem az Egyetem 

hallgatója volt, de korábbi 

intézményében kollégiumi 

férőhelyben részesült, 

szükséges ennek a ténynek a 

leigazolása a korábbi 

intézmény által kiállított 

igazolással. 

3 pont 

Eredeti 

igazolás 

bemutatása 

szükséges. 

Az igazoláson kizárólag az 

alábbi személyes adatok 

szerepelhetnek: a pályázó 

neve, születési ideje és 

állandó lakcíme (annak 

hiányában valamely 

személyazonosító 

okmányának számát), a 

kollégiumi tartózkodás 

féléve vagy időszaka, az 

intézmény neve, a hitelesítő 

pecsét és aláírás. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

df) 

Elutasított 

kollégiumi 

férőhely 

miatt más 

tartózkodási 

hely 

Az a pályázó, akinek 

a pályázat félévét 

megelőző félévben a 

kollégiumi 

elhelyezésre irányuló 

pályázatát 

Albérlet esetén albérleti 

szerződés vagy a hallgató két 

tanú előtt tett nyilatkozata. 

Más intézmény kollégiuma 

vagy diákotthon esetén a más 

intézmény által kiállított 

Amennyiben a 

körülmény a teljes 

vizsgált időszakban 

fennállt: 7 pont 

 

Eredeti 

albérleti 

szerződés 

vagy 

nyilatkozat 

Az albérleti szerződésen, 

illetve a nyilatkozaton 

kizárólag az alábbi 

személyes adatokat lehet 

szerepeltetni: a hallgató 

nevét, születési idejét, 
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elutasították, és más 

kollégiumban, 

diákotthonban vagy 

albérletben lakik. 

 

igazolás szükséges. Az 

elutasított kollégiumi 

férőhelyet nem szükséges 

igazolni, csak jelölni a 

rendszerben. 

Amennyiben a 

körülmény a 

vizsgált időszak egy 

részében, de nem az 

egészre 

vonatkozóan állt 

fenn: 5 pont12 

 

Amennyiben a jelen 

bekezdés de) és df) 

pontok szerinti 

körülmény egyszerre 

fennáll, abban az 

esetben csak a df) 

pont szerinti 

pontszám adható. 

bemutatása 

szükséges. 

állandó lakhelyét (annak 

hiányában valamely 

személyazonosító 

okmányának számát), a 

bérlés/ottlakás kezdetének 

dátumát szükséges 

feltüntetni13, nyilatkozat 

esetén az előbbieken felül a 

tanúk nevét, aláírását és 

állandó lakcímét szükséges 

feltüntetni, az albérleti 

szerződés esetében pedig a 

felek aláírását.  

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

 

e) A Jtr. 21.§ (1) bekezdés a) pontjai szerinti, a pályázó körülményeire adható pontszámok és szükséges igazolások: 

 Körülmény Körülmény jelentése Szükséges igazolás Pontszám 
Személyes 

bemutatás 
Feltüntetendő adatok 

 

ea) 

Öneltartó 

25 év alatti 

 

Gazdaságilag önálló 

háztartást képző 

eltartó nélküli 

személy, akinek 

rokonai a 

megélhetését 

semmilyen 

Közjegyző vagy a helyi 

önkormányzat jegyzője 

előtt tett, az őszi félév 

esetén az adott év június 

30., tavaszi félév esetén az 

előző év december 31. 

10 pont 

 

A jelen 

bekezdés ba) és  

ea), valamint 

ca) és ea) 

együttes 

Nyilatkozat esetén 

eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

A nyilatkozaton kizárólag 

az alábbi személyes 

adatokat lehet szerepeltetni: 

a pályázó nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, 

valamint, hogy a pályázó 

mióta öneltartó, és hogy 

 
12 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
13 Törölte a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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formában – ideértve 

lakhatási, utazási, 

étkezési költségeket 

– nem támogatják, 

és aki őszi félév 

esetén április 1-ig, 

tavaszi félév esetén 

október 1-ig nem 

töltötte be a 25. 

életévét. 

 

 

napjához képest 2 évnél 

nem régebbi nyilatkozat. 

 

 

A pályázó minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

fennállása 

esetén összesen 

maximum 20 

pont adható. 

 

Az ea) 

fennállása 

esetén a (2) 

bekezdés dd) 

pont szerinti 

pontszám nem 

adható. 

 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

szülei semmilyen formában 

nem támogatják. 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

A pályázó lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

eb) 

Öneltartó 

25 év feletti 

 

Gazdaságilag önálló 

háztartást képző 

eltartó nélküli 

személy, akit 

rokonai a 

megélhetését 

semmilyen 

formában – ideértve 

lakhatási, utazási, 

étkezési költségeket 

– nem támogatják, 

és aki őszi félév 

esetén április 1-ig, 

tavaszi félév esetén 

október 1-ig 

Kereseti körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A pályázó minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

10 pont 

 

A jelen 

bekezdés ba) és 

eb), valamint 

ca) és eb) 

együttes 

fennállása 

esetén összesen 

maximum 20 

pont adható. 

 

Az eb) 

fennállása 

esetén a (2) 

bekezdés dd) 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

A pályázó lakossági 

bankszámlakivonatait a (1) 

bekezdés ga) pontja szerint 

szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 
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betöltötte a 25. 

életévét. 

 

pont szerinti 

pontszám nem 

adható. 

 

ec) 

Szüleitől eltérő 

eltartóval élő 

25 év alatti 

pályázó 

Az a pályázó, aki a 

szüleitől eltérő 

eltartóval él, de nem 

árva, nem nevelésbe 

vett és nem állami 

gondozott és őszi 

félév esetén április 1-

ig, tavaszi félév 

esetén október 1-ig 

nem töltötte be a 25. 

életévét. 

Közjegyző vagy a helyi 

önkormányzat jegyzője 

előtt tett, az őszi félév 

esetén az adott év június 

30., tavaszi félév esetén az 

előző év december 31. 

napjához képest 2 évnél 

nem régebbi nyilatkozat. 

 

 

A háztartásban élő 

eltartó(k) minden lakossági 

bankszámláinak 

bankszámlakivonatai őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról továbbá az 

eltartók bevételeinek 

teljeskörű igazolása a (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A pályázó minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

- 

Nyilatkozat esetén 

eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

A nyilatkozaton kizárólag 

az alábbi személyes 

adatokat lehet szerepeltetni: 

a pályázó nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, 

valamint, hogy a pályázó 

mióta él külön szüleitől, és 

hogy szülei mekkora 

összeggel támogatják 

rendszeresen az őszi félév 

esetén április 1. – június 30. 

közötti időszakban 

átlagosan, tavaszi félév 

esetén megelőző év október 

1. – december 31. közötti 

időszakban. 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

A lakossági 

bankszámlakivonatot az (1) 

bekezdés ga) pontja szerint 

szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 
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december 31. közötti 

időszakról. 

 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

ed) 

Szüleitől eltérő 

eltartóval élő 

25 év feletti 

pályázó 

Az a pályázó, aki a 

szüleitől eltérő 

eltartóval él, de nem 

árva, nem nevelésbe 

vett és nem állami 

gondozott és őszi 

félév esetén április 1-

ig, tavaszi félév 

esetén október 1-ig 

betöltötte a 25. 

életévét. 

Kereseti körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A pályázó minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

- 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

A pályázó lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

ee) 

Család-

fenntartó, aki 

őszi félév 

esetén április 

1-ig, tavaszi 

félév esetén 

október 1-ig 

nem töltötte be 

a 25. életévét 

és szüleitől 

külön 

háztartásban él 

Az a hallgató,  

a) akinek legalább 

egy gyermeke van, 

vagy  

b) aki a szociális 

igazgatásról és 

szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. 

törvény alapján 

ápolási díjra jogosult. 

bc) szerinti igazolások.  

 

Közjegyző vagy a helyi 

önkormányzat jegyzője 

előtt tett, az őszi félév 

esetén az adott év június 

30., tavaszi félév esetén az 

előző év december 31. 

napjához képest 2 évnél 

nem régebbi nyilatkozat.  

 

 

A háztartásban élő 

eltartó(k) minden lakossági 

bankszámláinak 

bankszámlakivonatai őszi 

félév esetén április 1. – 

10 pont 

 

A pontszám a 

háztartásban  

élő saját 

gyermekenként  

és ápolt 

személyenként 

adható. 

Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

 

Nyilatkozat esetén 

eredeti 
dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

Az anyakönyvi kivonaton 

kizárólag az alábbi 

személyes adatokat 

szükséges lehete14 

szerepeltetni: a született 

gyermek nevét, a pályázó 

szülő nevét, születés 

időpontját, a hitelesítő 

pecsétet és aláírást. 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

A nyilatkozaton kizárólag 

az alábbi személyes 

 
14 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról továbbá az 

eltartók bevételeinek 

teljeskörű igazolása a (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A pályázó minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

 

adatokat lehet szerepeltetni: 

a pályázó nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, 

valamint, hogy a pályázó 

mióta él külön szüleitől, és 

hogy szülei mekkora 

összeggel támogatják 

rendszeresen az őszi félév 

esetén április 1. – június 30. 

közötti időszakban 

átlagosan, tavaszi félév 

esetén megelőző év október 

1. – december 31. közötti 

időszakban. 

 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

A lakossági 

bankszámlakivonatot az (1) 

bekezdés ga) pontja szerint 

szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 
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ef) 
Eltartó nélküli 

eltartott 

A jelen bekezdés ba) 

szerinti árva vagy 

állami gondozott 

személy, akinek 

háztartásában nincs 

eltartó személy. 

Kereseti körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A pályázó minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

- 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

A pályázó lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

eg) 

Házastársával 

élő, 

eltartó(i)tól 

külön élő, 25 

év alatti 

pályázó 

Az a pályázó, aki 

őszi félév esetén 

április 1-ig, tavaszi 

félév esetén október 

1-ig még nem 

töltötte be a 25. 

életévét, szüleitől 

eltérő, 

házastársával közös 

háztartásban él, és a 

háztartásban nincs 

eltartó személy. 

Közjegyző vagy a helyi 

önkormányzat jegyzője 

előtt tett, az őszi félév 

esetén az adott év június 

30., tavaszi félév esetén az 

előző év december 31. 

napjához képest 2 évnél 

nem régebbi nyilatkozat.  

 

Házassági anyakönyvi 

kivonat. 

 

A pályázó kereseti 

körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A pályázó minden  

lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

- 

Nyilatkozat esetén 

eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

 

Az anyakönyvi 

kivonat esetén 

eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

 

Bankszámlakivon

at bemutatása 

nem szükséges. 

A dokumentumokon 

kizárólag az alábbi 

személyes adatokat 

szükséges szerepeltetni: a 

nyilatkozat esetén a 

pályázó nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, 

valamint, hogy a pályázó 

mióta él külön szüleitől, és 

hogy szülei mekkora 

összeggel támogatják 

rendszeresen az őszi félév 

esetén április 1. – június 

30. közötti időszakban 

átlagosan, tavaszi félév 

esetén megelőző év 

október 1. – december 31. 

közötti időszakban; az 

anyakönyvi kivonat 

esetén a pályázó hallgató 

nevét, házastársának 
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június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

 

nevét, valamint a 

házasságkötés tényét. 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

A lakossági 

bankszámlakivonatot az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges 

kitakarni. 

 

Minden további 

személyes adat a pályázat 

bírálatához szükségtelen, 

azt ki kell takarni, 

különben az igazolás nem 

kerül elfogadásra.15 

eh) 
25 év feletti 

pályázó 

Az a pályázó, aki 

őszi félév esetén 

április 1-ig, tavaszi 

félév esetén október 

1-ig betöltötte a 25. 

életévét. 

Kereseti körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint az 

álláskeresői igazolás 

kivételével. 

 
A pályázó minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

- 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

A pályázó lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

 
15 Beiktatta a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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december 31. közötti 

időszakról. 

ei) Doktorandusz 

Az a hallgató, aki a 

pályázat félévét 

megelőző félévben 

doktori képzésben 

vett részt. 

Kereseti körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A doktori képzésben való 

részvételét nem szükséges 

igazolni, elegendő jelölni. 

Doktorandusz ösztöndíj 

igazolása lakossági 

bankszámlakivonattal  

őszi félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

- 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

 

f) Az egy háztartásban élők lehetséges körülményeire adható pontok és szükséges igazolások: 

A Jtr. 21.§ (1) bekezdés a) pontjai szerinti körülményekre adható pontszámok meghatározásához szükséges körülmények igazolása, valamint a Jtr. 21.§ f) 

pontja szerinti körülményekre adható pont meghatározásához szükséges igazolások. A tanuló eltartottnak nem minősülő személy esetén a (2) bekezdés h) pont 

szerinti kereseti körülmények igazolása szükséges. 

 

 Körülmény Körülmény jelentése Szükséges igazolás Pontszám 
Személyes 

bemutatás 
Feltüntetendő adatok 

fa) 
még nem 

iskolás korú 

Az a személy, aki a 

pályázat félévét 

megelőző félévben 

még nem volt iskolás 

korú. 

Nem szükséges külön 

igazolni, elegendő, hogy 

szerepel az egy 

háztartásban élőkről szóló 

igazoláson. 

Az fa), fb), fc) és fd) 

szerinti személyek 

száma szerint 

személyenként 

csökkenő pontszám 

adható az alábbiak 

szerint:  

- - 
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első 7 pont 

második 6 pont 

harmadi

k 
5 pont 

negyedi

k 
4 pont 

ötödik 3 pont 

hatodik 2 pont 

hetedik 

és 

minden 

további 

személy 

után 

1 pont 

fb) 

nappali 

munkarendű 

köznevelésben 

vesz részt és 

25 év alatti 

Az a személy, aki a 

pályázat félévét 

megelőző félévben 

nappali munkarendű 

köznevelésben vett 

részt és őszi félév 

esetén az adott év 

április 1-ig, tavaszi 

félév esetén a 

megelőző év október 

1-ig nem töltötte be a 

25. életévét. 

A pályázat félévét 

megelőző tanévről szóló 

iskolalátogatási 

igazolás/hallgatói 

jogviszony igazolás. Nem 

tanköteles tanuló esetén 

őszi félév esetén az adott év 

március 15, tavaszi félév 

esetén a korábbi év október 

15. utáni keltezésű 

szükséges. 

 

Az fa), fb), fc) és fd) 

szerinti személyek 

száma szerint 

személyenként 

csökkenő pontszám 

adható az alábbiak 

szerint:  

Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges 

A dokumentumon 

kizárólag az alábbi 

személyes adatokat lehet 

szerepeltetni: a személy 

nevét, születési idejét, 

állandó lakhelyét, a 

munkarendet, valamint az 

adott tanévet, annak 

hiányában a tanulmányok 

kezdő, várható végső 

időpontját, a hitelesítő 

pecsétet és aláírást. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

első 7 pont 

második 6 pont 

harmadik 5 pont 

negyedik 4 pont 

ötödik 3 pont 

hatodik 2 pont 

hetedik és 

minden 

további 

1 pont 
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személy 

után 

fc) 

felsőoktatásba

n, nappali 

aktív 

státuszban 

vesz részt és 

25 év alatti 

Az a személy, aki a 

pályázat félévét 

megelőző félévben 

felsőoktatásban, 

nappali aktív 

státuszban vett részt 

(kivétel 

doktorandusz 

jogviszony) és őszi 

félév esetén az adott 

év április 1-ig, 

tavaszi félév esetén a 

megelőző év október 

1-ig nem töltötte be a 

25. életévét. 

A pályázat félévét 

megelőző félévről szóló 

hallgatói 

jogviszonyigazolás, amely 

őszi félév esetén az adott év 

március 15, tavaszi félév 

esetén a korábbi év október 

15. utáni keltezésű. 

 

Passzív státusz esetén nem 

szükséges 

jogviszonyigazolás, csak az 

adott személy kereseti 

körülményeinek teljeskörű 

igazolása (2) bekezdés h) 

pont szerint. 

 

Az fa), fb), fc) és fd) 

szerinti személyek 

száma szerint 

személyenként 

csökkenő pontszám 

adható az alábbiak 

szerint:  

(passzív státusz 

esetén nem adható 

pont) 

Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges 

A dokumentumon 

kizárólag az alábbi 

személyes adatokat lehet 

szerepeltetni: a személy 

nevét, születési idejét, 

állandó lakhelyét, a 

munkarendet, a vonatkozó 

félévet, a státuszt 

(aktív/passzív), a hitelesítő 

pecsétet és aláírást. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

első 7 pont 

második 6 pont 

harmadik 5 pont 

negyedik 4 pont 

ötödik 3 pont 

hatodik 2 pont 

hetedik és 

minden 

további 

személy 

után 

1 pont 

fd) 

nappali 

munkarendű 

OKJ 

képzésben 

vagy 

Szakképesítés

Az a személy, aki a 

pályázat félévét 

megelőző félévben 

nappali munkarendű 

OKJ képzésben vagy 

Szakképesítésben 

A pályázat félévét 

megelőző tanévről szóló 

hallgatói 

jogviszonyigazolás, amely 

őszi félév esetén az adott év 

március 15., tavaszi félév 

Az fa), fb), fc) és fd) 

szerinti személyek 

száma szerint 

személyenként 

csökkenő pontszám 

adható az alábbiak 

szerint:  

Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges 

A dokumentumon 

kizárólag az alábbi 

személyes adatokat lehet 

szerepeltetni: a személy 

nevét, születési idejét, 

állandó lakhelyét, a 

munkarendet, a vonatkozó 
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ben vesz részt 

és 25 év alatti 

 

vett részt és őszi 

félév esetén az adott 

év április 1-ig, 

tavaszi félév esetén a 

megelőző és október 

1-ig nem töltötte be a 

25. életévét. 

esetén a korábbi év október 

15. utáni keltezésű. 

 

első 7 pont félévet, a státuszt 

(aktív/passzív), a hitelesítő 

pecsétet és aláírást. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

második 6 pont 

harmadik 5 pont 

negyedik 4 pont 

ötödik 3 pont 

hatodik 2 pont 

hetedik és 

minden 

további 

személy 

után 

1 pont 

fe) Doktorandusz 

Az a személy, aki a 

pályázat félévét 

megelőző félévben 

doktori képzésben 

vett részt. 

Kereseti körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A pályázat félévét 

megelőző félévről szóló 

hallgatói 

jogviszonyigazolás, amely 

őszi félév esetén az adott év 

március 15., tavaszi félév 

esetén a korábbi év október 

15. utáni keltezésű. 

 

Doktorandusz ösztöndíj 

igazolása lakossági 

bankszámlakivonattal  

őszi félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

- 

Eredeti 

jogviszonyig

azolás 

bemutatása 

szükséges. 

Bankszámlak

ivonat 

bemutatása 

nem 

szükséges. 

A dokumentumon 

kizárólag az alábbi 

személyes adatokat lehet 

szerepeltetni: a személy 

nevét, születési idejét, 

állandó lakhelyét, a 

vonatkozó félévet, a 

státuszt (aktív/passzív), a 

hitelesítő pecsétet és 

aláírást. 

 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 
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esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

ff) 

Szüleitől eltérő 

eltartóval élő 

25 év alatti 

személy 

Az a személy, aki a 

szüleitől eltérő 

eltartóval él, de nem 

árva, nem nevelésbe 

vett és nem állami 

gondozott és őszi 

félév esetén április 1-

ig, tavaszi félév 

esetén október 1-ig 

nem töltötte be a 25. 

életévét. 

Közjegyző vagy a helyi 

önkormányzat jegyzője 

előtt tett, az őszi félév 

esetén az adott év június 

30., tavaszi félév esetén az 

előző év december 31. 

napjához képest 2 évnél 

nem régebbi nyilatkozat. 

 

 

A háztartásban élő 

eltartó(k) lakossági 

bankszámláinak 

bankszámlakivonatai őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról továbbá az 

eltartók bevételeinek teljes 

körű igazolása a (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A személy minden 

lakossági 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

- 

Nyilatkozat 

esetén 

eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

Bankszámlak

ivonat 

bemutatása 

nem 

szükséges. 

A nyilatkozaton szükséges 

feltüntetni a különélő 

személy nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, 

valamint, hogy a személy 

mióta él külön szüleitől, és 

hogy szülei mekkora 

összeggel támogatják 

rendszeresen az őszi félév 

esetén április 1. – június 30. 

közötti időszakban 

átlagosan, tavaszi félév 

esetén megelőző év október 

1. – december 31. közötti 

időszakban. 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az  

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 
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december 31. közötti 

időszakról. 

 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

fg) 

Szüleitől eltérő 

eltartóval élő 

25 év feletti 

személy 

Az a személy, aki a 

szüleitől eltérő 

eltartóval él, de nem 

árva, nem nevelésbe 

vett és nem állami 

gondozott és őszi 

félév esetén április 1-

ig, tavaszi félév 

esetén október 1-ig 

betöltötte a 25. 

életévét. 

Kereseti körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A személy minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

- 

Bankszámlak

ivonat 

bemutatása 

nem 

szükséges. 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

fh) 

Család-

fenntartó, aki 

őszi félév 

esetén április 

1-ig, tavaszi 

félév esetén 

október 1-ig 

nem töltötte be 

a 25. életévét 

és szüleitől 

külön 

háztartásban él 

Az a személy,  

a) akinek legalább 

egy gyermeke van, 

vagy  

b) aki a szociális 

igazgatásról és 

szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. 

törvény alapján 

ápolási díjra jogosult. 

bc) szerinti igazolások.  

 

Közjegyző vagy a helyi 

önkormányzat jegyzője 

előtt tett, az őszi félév 

esetén az adott év június 30, 

tavaszi félév esetén az 

előző év december 31. 

napjához képest 2 évnél 

nem régebbi nyilatkozat.  

 

A háztartásban élő 

eltartó(k) minden lakossági 

bankszámláinak 

bankszámlakivonatai őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

- 

Eredeti 

dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

 

Bankszámlak

ivonat 

bemutatása 

nem 

szükséges. 

 

A nyilatkozaton szükséges 

feltüntetni a pályázó nevét, 

születési idejét, állandó 

lakhelyét, valamint, hogy a 

pályázó mióta él külön 

szüleitől, és hogy szülei 

mekkora összeggel 

támogatják rendszeresen az 

őszi félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakban átlagosan, 

tavaszi félév esetén 

megelőző év október 1. – 

december 31. közötti 

időszakban. 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 
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december 31. közötti 

időszakról továbbá az 

eltartók bevételeinek teljes 

körű igazolása a (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A személy minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

 

A lakossági 

bankszámlakivonatokat az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

  

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

fi) 
Eltartó nélküli 

eltartott  

Az a jelen bekezdés 

ba) szerinti árva vagy 

állami gondozott 

személy, akinek 

háztartásában nincs 

eltartó személy. 

Kereseti körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A személy minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

- 

Bankszámlak

ivonat 

bemutatása 

nem 

szükséges. 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

fj) 

Házastársával 

élő, 

eltartó(i)tól 

külön élő, 25 

Az a hallgató, aki 

őszi félév esetén 

április 1-ig, tavaszi 

félév esetén október 

1-ig még nem 

Közjegyző vagy a helyi 

önkormányzat jegyzője 

előtt tett, az őszi félév 

esetén az adott év június 

30., tavaszi félév esetén az 

- 

Nyilatkozat 

esetén 

eredeti 

dokumentu

m 

A dokumentumokon 

kizárólag az alábbi 

személyes adatokat 

szükséges szerepeltetni: a 

nyilatkozat esetén a 
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év alatti 

személy 

töltötte be a 25. 

életévét, szüleitől 

eltérő, 

házastársával közös 

háztartásban él, és a 

háztartásban nincs 

eltartó személy. 

előző év december 31. 

napjához képest 2 évnél 

nem régebbi nyilatkozat.  

 

Házassági anyakönyvi 

kivonat. 

 

A személy kereseti 

körülményeinek 

teljeskörű igazolása (2) 

bekezdés h) pont szerint. 

 

A személy minden  

lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

 

bemutatása 

szükséges. 

 

Az 

anyakönyvi 

kivonat 

esetén 

eredeti 

dokumentu

m 

bemutatása 

szükséges. 

 

Bankszámla

kivonat 

bemutatása 

nem 

szükséges. 

személy nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, 

valamint, hogy a személy 

mióta él külön szüleitől, és 

hogy szülei mekkora 

összeggel támogatják 

rendszeresen az őszi félév 

esetén április 1. – június 

30. közötti időszakban 

átlagosan, tavaszi félév 

esetén megelőző év 

október 1. – december 31. 

közötti időszakban; az 

anyakönyvi kivonat 

esetén a személy nevét, 

házastársának nevét, 

valamint a házasságkötés 

tényét. 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

A lakossági 

bankszámlakivonatot az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges 

kitakarni. 

 

Minden további 

személyes adat a pályázat 

bírálatához szükségtelen, 

azt ki kell takarni, 
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különben az igazolás nem 

kerül elfogadásra.16 

 

g) Pályázó és a vele egy háztartásban élők  Jtr 21.§ (1) bekezdés d), e) és g) pontjai szerinti egészségügyi körülményei adható pontok és szükséges 

igazolások: 

. 

 Körülmény Körülmény jelentése Szükséges igazolás Pontszám 
Személyes 

bemutatás 
Feltüntetendő adatok 

ga) 

Egészségi 

állapot miatti, 

illetve 

gondozási 

kiadások 

A pályázó vagy a 

pályázóval egy 

háztartásban élő 

közeli hozzátartozó 

fogyatékosságával 

vagy egyéb egészségi 

állapota, miatt 

rendszeresen 

felmerülő kiadások, 

valamint az ápolásra 

szoruló hozzátartozó 

gondozása miatt 

rendszeresen 

felmerülő kiadások. 

A pályázó 

fogyatékosságával és egyéb 

egészségügyi állapotával 

kapcsolatos kiadásokról 

szóló, vagy a háztartásban 

élő személy egészségi 

állapotával és ápolásával 

kapcsolatos kiadásokról 

szóló két tanú előtt tett 

nyilatkozat, amelyen 

feltüntetésre kerül, hogy 

őszi félév esetén április 1. – 

június 30., tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakban átlagosan 

havonta mekkora összeget 

kell fordítania a 

fogyatékossággal 

kapcsolatos különleges 

eszközök beszerzésére és 

fenntartására, speciális 

utazási szükségleteire, 

A betegséggel 

kapcsolatos egy főre 

jutó kiadások és az egy 

főre jutó jövedelem 

aránya szerint az alábbi 

pontok adhatók 

Eredeti 

dokumentu

m 

bemutatása 

szükséges 

A fogyatékossággal és 

egészségügyi állapottal 

kapcsolatos kiadásokról 

szóló nyilatkozaton 

szükséges feltüntetni a 

pályázó vagy az adott 

személy nevét, mint 

nyilatkozó, születési idejét, 

állandó lakhelyét, a 

fogyatékossággal 

kapcsolatos összes kiadást 

egy összegben, és/vagy az 

egyéb egészségi állapottal 

és/vagy az ápolással 

kapcsolatos kiadások 

összegét egy összegben, a 

tanúk nevét, aláírását és 

állandó lakhelyét. 

 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

5% alatt 0 pont 

5 - ‹10% 2 pont 

10 - ‹15% 4 pont 

15 - ‹20% 6 pont 

20  - ‹25 

30% 
8 pont 

25 - ‹30 

% 
10 pont 

30%-tól 
12 10 

pont17 

 

 
16 Beiktatta a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
17 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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valamint személyi segítő, 

illetve jelnyelvi tolmács 

igénybevételére, valamint 

átlagosan havonta mekkora 

egyéb egészségügyi 

kiadásai voltak, vagy a 

háztartásban élő személy 

egészségügyi és ápolással 

járó kiadásai milyen 

mértékűek voltak 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

 

h) Kereseti körülmények 

ha) Amennyiben az őszi félév esetén az adott év április 1. – június 30., tavaszi félév esetén a megelőző év október 1. – december 31.  közötti 

időszak alatt a lenti bekezdésekben felsorolt helyzetek együttesen jelennek meg, szükséges az egyes körülmények igazolása külön-külön, 

olyan módon, hogy azok lefedjék az előírt teljes időszakot.  

hb) Minden, a háztartásban élő személytől szükséges a A18 legkésőbbi évről kiállított19 NAV jövedelemigazolás abban az esetben szükséges, amennyiben 

a háztartásban élő személy , aki20 nem tartozik a jelen Melléklet 2. § (1) ea) szerinti tanuló eltartott kategóriába, ésha21 valamilyen okból kifolyólag a 

személy jövedelme nem szerepel teljes körűen sem22 a lakossági bankszámlakivonaton, sem pedig az egyéb bevételek között,23 pl. azért, mert a 

jövedelem készpénzben folyt be. A dokumentum eredeti példányának bemutatása szükséges. A hatályban lévő 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24/A. § (5)-(7) bekezdések alapján jövedelemigazolást nem állítanak ki azoknak, akiknek nem volt adóköteles 

jövedelmük, és ezért nem adtak be adóbevallást. Ebben az esetben az igazolás igénylésekor a NAV a fenti paragrafusra hivatkozva írásban megtagadja az 

igazolás kiadását. Adóköteles jövedelemmel nem rendelkező, a háztartásban élő személy esetén ezen határozat beszerzése és leadása szükséges a 

jövedelemigazolás helyett. A jövedelemigazoláson a személy nevét, állandó lakhelyét, éves jövedelmét, elkülönülten adózó jövedelmét, adóazonosító 

számát, adózás évét, a hitelesítő pecsétet és aláírást szükséges feltüntetni. Elkülönülten adózó jövedelem esetén szükséges a rendszerben generált két tanú 

által hitelesített nyilatkozat leadása, amelyen feltüntetésre kerül, hogy az adott tevékenységből származott-e rendszeres bevétel őszi félév esetén az adott év 

 
18 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
19 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
20 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
21 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
22 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
23 Törölte a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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április 1. – június 30., tavaszi félév esetén a megelőző év október 1. – december 31. közötti időszakban, vagy származott-e nem rendszeres bevétel őszi 

félév esetén a megelőző év július 1. és az adott év június 30., tavaszi félév estén a megelőző év január 1. és december 31. közötti időszakban. A 

nyilatkozaton a NAV jövedelemigazolás szerinti személy, mint nyilatkozatot tevő nevét, állandó lakhelyét, a megjelölt időszakban keletkezett bevétel 

összegét, az aláírását, a tanúk nevét, a tanúk aláírását és a tanúk állandó lakhelyét szükséges feltüntetni. 

 

A Jtr. 21.§ (1) bekezdés a) pont szerinti jövedelemre adható pontok és szükséges igazolások: 

 Körülmény Körülmény jelentése Szükséges igazolás Pontszám Személyes bemutatás Feltüntetendő adatok 

hc) Alkalmazott  

A személy minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról.    

 

Amennyiben a személy 

nem rendelkezik lakossági 

bankszámlakivonattal vagy 

az alkalmazotti munkabér 

nem a bankszámlára 

érkezik, abban az esetben 

szükséges a munkáltató(k) 

által kiállított, őszi félév 

esetén az adott év április 1. 

– június 30., tavaszi félév 

esetén a megelőző év 

október 1. – december 31. 

közötti időszak nettó 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

 

Eredeti munkáltatói 

igazolás, ha 

szükséges. 

 

 

 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

A munkáltatói igazoláson 

az alkalmazott nevét, 

születési idejét, állandó 

lakhelyét, a megjelölt 

időszakokban kapott 

munkabért, a hitelesítő 

pecsétet és aláírást 

szükséges feltüntetni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 
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kereseteiről szóló 

igazolás(ok) havi 

részletezéssel, vagy a fenti 

időszakra vonatkozó 

kereset nettó átlagának 

feltüntetésével, valamint 

két tanú előtt tett 

nyilatkozat arról a tényről, 

hogy nem rendelkezik 

lakossági bankszámla 

kivonattal, vagy az 

alkalmazotti munkabér nem 

arra érkezik  
 

hd) 

Vállalkozó 

vagy egyéb 

gazdasági 

érdekeltség 

Egyéb gazdasági 

érdekeltség minősül 

a pályázat keretein 

belül az ingatlan 

bérbeadás vagy 

egyéb haszonszerző 

tevékenység (pl. 

szellemi 

szabadfoglalkozás, 

olyan tevékenység, 

amely alapján 

adószámos 

magánszemélynek 

minősül), – tehát 

minden esetben, ha a 

személy adószámmal 

rendelkezik. 

Két tanú előtt tett, a 

vállalkozói tevékenységről 

szóló nyilatkozat a (1) 

bekezdés gc) pont szerinti 

formai követelményeknek 

megfelelően, amellyel az 

őszi félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakban, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakban a vállalkozásból 

rendszeresen kivett 

összeget szükséges 

igazolni. Amennyiben nem 

rendszeresen vesz ki a 

vállalkozó összeget, abban 

az esetben őszi félév esetén 

a megelőző év július 1. és 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

Eredeti nyilatkozat 

bemutatása 

szükséges. 

 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

A vállalkozói nyilatkozaton 

fel kell tüntetni a 

vállalkozó személynek, 

mint nyilatkozattevőnek a 

nevét, születési idejét, 

állandó lakhelyét, a 

vállalkozásból bérként, 

haszonként kivett, vagy 

bármely jogcímen a 

vállalkozásból kivett olyan 

összeget, amely a háztartás 

bevételének minősül, a 

vállalkozó aláírását, a tanúk 

aláírását, nevét és állandó 

lakhelyét. 

 

Amennyiben a háztartásban 

él(nek) olyan személy(ek), 

aki(k) szintén érdekelt(ek) 
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 adott év június 30., tavaszi 

félév esetén a megelőző év 

január 1. és december 31. 

közötti időszakban összesen 

kivett összeget szükséges 

igazolni. 

 

     Amennyiben több 

vállalkozással rendelkezik, 

vagy további egyéb 

gazdasági érdekeltsége van 

az adott személynek, akkor 

azokból együttesen kivett 

összegek feltüntetése 

szükséges. 

 

 

A vállalkozó személy 

minden lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén a megelőző év 

július 1. és az adott év 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén a megelőző év január 

1. és december 31. közötti 

időszakról. 

 

az adott vállalkozásban, 

akkor az ő nevét/nevüket és 

aláírását/aláírásukat is 

szükséges feltüntetni, 

ezáltal elegendő egy közös 

nyilatkozat kitöltése a két 

vagy több vállalkozó 

részéről. 

 

 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

he) Őstermelő  

Két tanú előtt tett, az 

őstermelői tevékenységről 

nyilatkozat a (1) bekezdés 

gc) pont szerinti formai 

követelményeknek 

megfelelően, amellyel az 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

Eredeti nyilatkozat 

bemutatása 

szükséges. 

 

Az őstermelői 

nyilatkozaton fel kell 

tüntetni az őstermelő 

személynek, mint 

nyilatkozattevőnek a nevét, 

születési idejét, állandó 
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őszi félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakban az 

őstermelésből rendszeresen 

kivett összeget szükséges 

igazolni. Amennyiben nem 

rendszeresen vesz ki az 

őstermelő összeget, abban 

az esetben őszi félév esetén 

a megelőző év július 1. és 

az adott év június 30. 

közötti, tavaszi félév esetén 

a megelőző év január 1. és 

december 31. közötti 

időszakban összesen kivett 

összeget szükséges 

igazolni. 

 

Az adatlapon minden 

őstermelői tevékenységből 

származó összeg 

feltüntetése szükséges. 

 

Az őstermelő személy 

minden lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén a megelőző év 

július 1. és az adott év 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén a megelőző év január 

meghatározás

ra. 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

lakhelyét, az őstermelésből 

bérként, haszonként kivett, 

vagy bármely jogcímen az 

őstermelésből kivett olyan 

összeget, amely a háztartás 

bevételének minősül, az 

őstermelő aláírását, a tanúk 

aláírását, nevét és állandó 

lakhelyét. 

 

Amennyiben a háztartásban 

él(nek) olyan személy(ek), 

aki(k) szintén érdekelt(ek) 

az adott őstermelésben, 

akkor az ő nevét/nevüket és 

aláírását/aláírásukat is 

szükséges feltüntetni, 

ezáltal elegendő egy közös 

nyilatkozat kitöltése a két 

vagy több vállalkozó 

részéről. 

 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 
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1. és december 31. közötti 

időszakról. 

 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

hf) 
Álláskereső, 

háztartásbeli 

Az a személy, aki 

nem rendelkezik 

munkahellyel, nem 

folytat kereső 

tevékenységet és ez a 

helyzet nem 

egészségügyi 

állapota miatt áll 

fenn. 

Szükséges az adott személy 

minden lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

Amennyiben a személy 

nem rendelkezik lakossági 

bankszámlakivonattal vagy 

az álláskeresési járadék 

nem a bankszámlára 

érkezik, abban az esetben 

szükséges a Járási 

Hivataltól származó, az 

álláskeresésről, illetve 

regisztrált álláskereső 

esetén az álláskeresési 

járadék 

összegéről/megszűnéséről/

nem folyósításáról kiállított 

igazolás, lefedve őszi félév 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

 

Eredeti dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Az álláskeresői igazoláson 

szükséges feltüntetni a 

személy nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, az 

álláskeresői 

nyilvántartásban való 

szereplését, annak kezdő és 

vég időpontját (ha van), az 

álláskeresői járadék 

összegét, a hitelesítő 

pecsétet és aláírást. 

 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 
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esetén az adott év április 1. 

– június 30., tavaszi félév 

esetén a megelőző év 

október 1. – december 31. 

közötti időszakot, valamint 

két tanú előtt tett 

nyilatkozat arról a tényről, 

hogy nem rendelkezik 

lakossági bankszámla 

kivonattal, vagy az 

álláskeresési járadék 

alkalmazotti munkabér24 

nem arra érkezik. 

(Köznevelésben vagy 

felsőoktatásban nappali 

munkarendű képzésben 

részt vevő, aktív 

jogviszonnyal rendelkező 

személy esetén nem 

szükséges.) 

 

 

hg) Ápolási díj  

Szükséges az adott személy 

minden lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

 

Eredeti dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

A dokumentumon 

kizárólag az alábbi 

személyes adatok kell 

 
24 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

Amennyiben a személy 

nem rendelkezik lakossági 

bankszámlakivonattal vagy 

az ápolási díj nem a 

bankszámlára érkezik, 

abban az esetben szükséges 

az Önkormányzat által 

kiállított, az ápolási díjban 

való részesülés tényéről 

szóló igazolás, a támogatás 

mértékének feltüntetésével, 

lefedve őszi félév esetén az 

adott év április 1. – június 

30., tavaszi félév esetén a 

megelőző év október 1. – 

december 31. közötti 

időszakot, valamint két tanú 

előtt tett nyilatkozat arról a 

tényről, hogy nem 

rendelkezik lakossági 

bankszámla kivonattal, 

vagy az ápolási 

díjalkalmazotti 

munkabér25 nem arra 

szerepeltetnihetők26: a 

személy nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, a 

hitelesítő pecsétet és 

aláírást, az ápolási díj 

összegét a meghatározott 3 

hónapot lefedve. 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

 
25 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
26 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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érkezik. 

 

Ezen felül szükséges 

igazolni az hc), hd), he). 

tények közül azokat, 

amelyek fennállnak, 

amennyiben nem állnak 

fenn, abban az esetben hf) 

szerinti igazolások 

beszerzése is szükséges. 

 

hh) 

Öregségi, 

özvegyi 

nyugdíj, 

rokkantsági 

ellátás, 

rehabilitációs 

ellátás 

 

Szükséges az adott személy 

minden lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

Amennyiben a személy 

nem rendelkezik lakossági 

bankszámlakivonattal vagy 

a nyugdíj nem a 

bankszámlára érkezik, 

abban az estben szükséges a 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

Nem szükséges 

eredeti bemutatása. 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

A Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság által 

kiállítottz éves összesítő 
29dokumentumon kizárólag 

az alábbi személyes adatok 

szerepeltethetők: az adott 

személy nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, az 

időszakra vonatkozó évet, 

az 30ellátás összegét, a 

hitelesítő pecsétet és 

aláírást. 

 

Az ellátás összegét 

megállapító határozaton 

 
29 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
30 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 



37 
 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság által kiállított 

igazolás, amelyen szerepel 

az őszi félév esetén az 

adott év április 1. – június 

30., tavaszi félév esetén a 

megelőző év október 1. – 

december 31. időszakra 

vonatkozó juttatás 

összegeőszi félév esetén az 

adott évi, tavaszi félév 

esetén a megelőző évi 

ellátás összegéről, vagy a 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság által kiállított 

határozat az ellátás 

összegének 

megállapításáról27, 

valamint két tanú előtt tett 

nyilatkozat arról a tényről, 

hogy nem rendelkezik 

lakossági bankszámla 

kivonattal, vagy a nyugdíjz 

alkalmazotti munkabér 
28nem arra érkezik. 

 

 

kizárólag az alábbi 

személyes adatok 

szerepeltethetők: az adott 

személy nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, 

az ellátásban való 

részesülés kezdő 

időpontját, az ellátás 

összegét, a hitelesítő 

pecsétet és aláírást.31 

 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

 
27 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
28 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
31 Törölte a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 



38 
 

hi) 
Időskorúak 

járadéka 
 

Szükséges az adott személy 

minden lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

Amennyiben a személy 

nem rendelkezik lakossági 

bankszámlakivonattal vagy 

a járadék nem a 

bankszámlára érkezik, 

abban az esetben szükséges 

az önkormányzat által 

kiállított igazolás az ellátás 

összegéről lefedve az őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakot, valamint két tanú 

előtt tett nyilatkozat arról a 

tényről, hogy nem 

rendelkezik lakossági 

bankszámla kivonattal, 

vagy az 

ellátásalkalmazotti 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

Eredeti dokumentum 

bemutatása 

szükséges.  

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Az Önkormányzat által 

kiállított dokumentumon 

kizárólag az alábbi 

személyes adatok 

szerepeltethetők: az adott 

személy nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, 

valamint az ellátás 

összegét. 

 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 
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munkabér 32 nem arra 

érkezik. 

 

 

hj) 

Gyermekek 

után járó 

ellátások 

 

Szükséges az adott személy 

minden lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

Amennyiben a személy 

nem rendelkezik lakossági 

bankszámlakivonattal vagy 

az ellátások nem a 

bankszámlára érkeznek, 

abban az esetben szükséges 

a gyermek(ek) után járó, 

őszi félév esetén április 1. – 

június 30., tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakban kapott ellátások 

(különösen GYES, GYET, 

GYED, CSED) igazolása. 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

 

Eredeti dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

 

 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

Az igazoláson kizárólag az 

alábbi személyes adatok 

szerepeltethetők: az 

ellátásban részesülő 

személy nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, az 

ellátás összegét, és a 3 

hónapot lefedő időszak 

megjelölését, a hitelesítő 

pecsétet és aláírást. 

 

 

Minden további személyes 

adat a pályázat bírálatához 

szükségtelen, azt ki kell 

takarni, különben az 

igazolás nem kerül 

elfogadásra. 

 

 
32 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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A családi pótlék 

folyósítását nem szükséges 

leigazolni ebben a pontban. 

 

Amennyiben az ellátást 

munkavállalás mellett is 

igénybe lehet venni, 

szükséges minden kereseti 

körülmény igazolása a (2) 

bekezdés h) pont szerint.  

 

hk) 

Nem 

rendszeres 

jövedelem 

Minden olyan nem 

rendszeres bevétel, 

amely jelen 

Melléklet 2. § (1) 

bekezdés l) pont 

szerint nem minősül 

rendszeres 

bevételnek. 

Két tanú előtt tett 

nyilatkozattal szükséges 

igazolni őszi félévben a 

megelőző év július 1. és 

az adott év június 30., 

tavaszi félévben a 

megelőző év január 1. és 

december 31. között 

befolyt teljes összeget. 

Az adott összegről 

minden esetben az abban 

részesülőnek szükséges 

nyilatkoznia, és abban az 

esetben is szükséges a 

nyilatkozat kitöltése, ha a 

jövedelem 0 Ft volt. 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

Eredeti dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

A nyilatkozaton kizárólag 

az alábbi személyes adatok 

szerepeltethetők: a 

nyilatkozó nevét, állandó 

lakhelyét, a nem rendszeres 

összeget, a bevétel típusát, 

a nyilatkozó aláírását, a 

tanúk nevét, állandó 

lakhelyét és aláírását. 

 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 

 

 

hl) 

Elvált/ 

gyermekét 

egyedül nevelő 

Az a személy – 

hallgatót is beleértve- 

számára bírósági 

Amennyiben rendszeresen 

érkezik a gyermektartásdíj, 

szükséges az adott személy 

Az egy főre 

jutó 

jövedelemre 

Bankszámlakivonat 

bemutatása nem 

szükséges. 

A személy lakossági 

bankszámlakivonatait az 
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személy esetén 

gyermektartás

díj 

határozat alapján 

juttatott 

gyermektartási 

díj,33 aki saját 

gyermekét a gyermek 

másik szülője nélkül 

neveli. 

minden lakossági 

bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén április 1. – 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén október 1. – 

december 31. közötti 

időszakról. 

 

Amennyiben nem 

rendszeresen érkezik a 

gyermektartás, szükséges 

az adott személy minden 

lakossági bankszámlájának 

bankszámlakivonata őszi 

félév esetén a megelőző év 

július 1. és az adott év 

június 30. közötti 

időszakról, tavaszi félév 

esetén a megelőző év január 

1. és december 31. közötti 

időszakról. 

 

Amennyiben a személy 

nem rendelkezik lakossági 

bankszámlakivonattal vagy 

a gyermektartás díj nem a 

bankszámlára érkezik, vagy 

nem érkezik gyermektartás 

díj semmilyen formában, 

abban az esetben szükséges 

két tanú előtt tett 

adható pont a 

hn) pont 

szerint kerül 

meghatározás

ra. 

 

Eredeti dokumentum 

bemutatása 

szükséges. 

(1) bekezdés ga) pontja 

szerint szükséges kitakarni. 

 

A két tanú előtt tett 

nyilatkozaton a nyilatkozó 

szülők nevét, születési 

idejét, állandó lakhelyét, a 

gyermektartás díj összegét, 

annak a gyermeknek a 

nevét, aki után a különélő 

szülő gyermektartás díjat 

fizet, a gyermek születési 

idejét, a gyermek lakhelyét, 

a szülők aláírását, a tanúk 

nevét, aláírását és állandó 

lakhelyét lehet kizárólag 

szerepeltetni. 

 

A jegyző/közjegyző előtt 

tett nyilatkozaton a 

gyermektartás díjban 

részesülő szülő nevét, 

születési idejét, állandó 

lakhelyét, annak a 

gyermeknek a nevét, aki 

után az összeget kapja, a 

gyermek születési idejét, a 

gyermek állandó lakhelyét, 

a gyermektartás díj 

összegét, a szülő aláírását, 

a hitelesítő pecsétet és 

aláírást lehet kizárólag 

szerepeltetni. 

 
33 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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nyilatkozat a gyermektartás 

díj összegéről vagy nem 

létéről, melyet mindkét 

szülő aláír (őszi félév 

esetén az adott év július 1. 

vagy az utáni keltezésű, 

tavaszi félév esetén az adott 

év január 1. vagy az utáni 

keltezésű). 

VAGY 

Jegyző/közjegyző előtt tett 

nyilatkozat a gyermektartás 

összegéről vagy nem létéről 

(őszi félév esetén az adott 

év június 30., tavaszi félév 

esetén az előző év 

december 31. napjához 

képest 2 évnél nem régebbi 

keltezésű).  

 

Amennyiben rendszeresen 

érkezik a gyermektartás, 

abban az esetben őszi 

félévben az év április 1. – 

június 30., tavaszi félévben 

a megelőző év október 1. – 

december 31. között 

érkezett összeg havi átlagát 

kell feltüntetni. 

Amennyiben nem 

rendszeresen érkezik a 

gyermektartás, abban az 

esetben, őszi félévben a 

megelőző év július 1. és az 

adott év június 30., tavaszi 

 

Az az igazolás, mely a 

fentieken túl további 

személyes adatokat 

tartalmaz, nem kerül 

elfogadásra. 
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félévben a megelőző év 

január 1. és december 31. 

között érkezett teljes 

összeget kell feltüntetni. 

A gyermektartás összegét 

minden, a háztartásban 

élő eltartott gyermekre 

vonatkozóan igazolni kell, 

amennyiben az Őt 

egyedül nevelő szülő a 

háztartás tagja.34 

 

hm) Közüzemi költségek igazolása 

Amennyiben az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a 40 000 forintot, szükséges a közüzemi költségeket igazoló közüzemi számlák 

őszi félév esetén az adott év április, május és június, tavaszi félév esetén a megelőző év október, november és december hónapjairól: 

1. Víz, csatorna  

2. Gáz, fűtés (központi fűtés, fatüzelés stb.)  

3. Áram  

4. Vezetékes telefon  

5. Mobiltelefonok (minden háztartásban élő személy, így a hallgató esetén is, feltöltőkártya esetén is)  

6. Internet  

7. Televízió  

8. Közös költség  

9. Szemétszállítási díj  

10. Egyéb közüzemi költség.  

A számlákon a fizetésre kötelezett személy neve, állandó lakhelye, a befizetendő összeg és az időszak feltüntetése szükséges. Minden 

további, a pályázat elbírálásához nem szükséges adatot ki kell takarni, különben a számla nem fogadható el. 

Amennyiben valamely közüzemi kiadást a háztartás nem tud számlával igazolni, szükséges a MŰEPER-ben a közüzemi adatok mezőnél 

generálható nyilatkozat kitöltése, kinyomtatása, és aláírt, két tanúval hitelesített példány visszatöltése. A nyilatkozatot az űrlap generálása 

gombra kattintás után lehet letölteni. A letöltés után szükséges a kitöltött és aláírt űrlap visszatöltése az igényléshez, és szóbeli elbírálás 

 
34 Módosította a Sz-XI/3/2021-2022. (VI.27.) számú szenátusi határozat. Hatályos 2022.június 28-tól. 
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során az eredeti példány bemutatása. 

Amennyiben a havi egy főre jutó közüzemi és a Központi Statisztikai Hivatal szerinti minimum élelmiszer költségek összege magasabb az 

egy főre jutó havi nettó jövedelemnél, abban az esetben a Jelen Melléklet 2. § (1) bekezdés ka) pont szerinti az egy főre jutó jövedelembe 

nem számító további bevételek igazolása szükséges. Minden dokumentum esetén csak a bevételben részesülő nevét, állandó lakhelyét, a 

beérkezett összeget és az időszak feltüntetése szükséges, minden további, a pályázat elbírálásához nem szükséges adat kitakarása szükséges. 

 

Amennyiben a havi egy főre jutó közüzemi és élelmiszer költségek összege magasabb a nem beszámítandó bevételekkel növelt egy főre jutó 

havi nettó jövedelemnél, abban az esetben az ESZB dönthet a pályázat elutasítása mellett. 

hn) A pályázóval egy háztartásban élők és a pályázó jövedelmei alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapításakor a 

havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél őszi félév esetén az adott év április 1. – június 30. tavaszi félév esetén a megelőző év október 1. – 

december 31. közötti időszak havi átlagát, nem rendszeres jövedelmek esetén őszi félévben a megelőző év július 1. és az adott év június 30., 

tavaszi félévben a megelőző év január 1. és december 31. között befolyt teljes összeg egy tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató 

kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelem változást is figyelembe kell venni, melynek mértékéről az ESZB dönt. A pályázó háztartásának 

pályázati egy főre jutó nettó havi jövedelme alapján a pályázó az alábbi pontokat kapja:    
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-tól (Ft) -ig (Ft) pont 

0 40000 50 

40001 41600 49 

41601 43200 48 

43201 44800 47 

44801 46400 46 

46401 48000 45 

48001 49600 44 

49601 51200 43 

51201 52800 42 

52801 54400 41 

54401 56000 40 

56001 57600 39 

57601 59200 38 

59201 60800 37 

60801 62400 36 

62401 64000 35 

64001 65600 34 

65601 67200 33 

   

-tól (Ft) -ig (Ft) pont 

67201 68800 32 

68801 70400 31 

70401 72000 30 

72001 73600 29 

73601 75200 28 

75201 76800 27 

76801 78400 26 

78401 80000 25 

80001 81600 24 

81601 83200 23 

83201 84800 22 

84801 86400 21 

86401 88000 20 

88001 89600 19 

89601 91200 18 

91201 92800 17 

92801 94400 16 

94401 96000 15 

   

-tól (Ft) -ig (Ft) pont 

96001 97600 14 

97601 99200 13 

99201 100800 12 

100801 102400 11 

102401 104000 10 

104001 105600 9 

105601 107200 8 

107201 108800 7 

108801 110400 6 

110401 112000 5 

112001 113600 4 

113601 115200 3 

115201 116800 2 

116801 118400 1 

118401 120000 0 

120001 130000 0 

130001 + n x 1600 
n x (-

1) 
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i) Egyetemi Szociális Bizottság hatásköre 

Az ESZB az egyértelműen el nem dönthető esetekben szóbeli indoklást vagy újabb, az ösztöndíj elbírálásához szükséges igazolásokat kérhet a 

hallgatótól vagy megbízottjától. Amennyiben a hallgató nem jelenik meg az előre meghirdetett időpontban, s nem jelzi akadályoztatását, vagy ha a 

kérdéses körülményeket nem sikerül érdemileg tisztáznia, akkor az igénylése automatikusan elutasításra kerül.  

 

Amennyiben az Igazoláslista szerint szükséges bármely dokumentum beszerzése kívülálló okok miatt nem szerezhető be, abban az esetben az 

ESZB döntése alapján fogadható el eltérő dokumentum benyújtása. A pályázó az adott KHK ESZB-delegált tagjánál jelezheti a problémát, melyet 

követően az ESZB 7 napon belül döntést hoz. 

 

Minden, a háztartásban élő eltartót szükséges felvezetni a (2) bekezdés ef) pont kivételével. Indokolt esetben ettől eltérni az ESZB döntése szerint 

lehetséges. 
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IV. FEJEZET 

A RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PONTRENDSZERE 

 

 

  

 

 

(1) Saját gyermek születése esetén kapható pont:  ...................................................... 50 pont 

 Ezen felül a pályázati egy főre jutó havi nettó jövedelem függvényében, a 

megnövekedett létszámú háztartás figyelembevételével az alábbi táblázat alapján 

adható pont: 

 

a csökkenés százalékos aránya a 

korábbi egy főre jutó nettó 

jövedelemhez képest 

 

egy főre jutó nettó jövedelem a 

megnövekedett számú háztartástagok 

figyelembevételével 

20-39 % 40-59 % 60-79 % 
80 % 

felett 

a) b) c) d) 

1.) 0 Ft –  39 999 Ft 50 50 50 50 

2.) 40 000 Ft –  59 999 Ft 45 50 50 50 

3.) 60 000 Ft –  79 999 Ft 30 40 45 50 

4.) 80 000 Ft –  99 999 Ft 15 25 30 35 

5.) 100 000 Ft –  119 999 Ft 0 10 15 20 

6.) 120 000 Ft felett 0 0 0 0 

(2) A pályázóval egy háztartásban élő gyermek születése esetén a pályázati egy főre jutó havi 

nettó jövedelem függvényében, a megnövekedett létszámú háztartás figyelembevételével 

az alábbi táblázat alapján adható pont: 

 

a csökkenés százalékos aránya a 

korábbi egy főre jutó nettó 

jövedelemhez képest 

 

egy főre jutó nettó jövedelem a 

megnövekedett számú háztartástagok 

figyelembevételével 

20-39 % 40-59 % 60-79 % 
80 % 

felett 

a) b) c) d) 

1.) 0 Ft –  39 999 Ft 50 50 50 50 

2.) 40 000 Ft –  59 999 Ft 45 50 50 50 

3.) 60 000 Ft –  79 999 Ft 30 40 45 50 

4.) 80 000 Ft –  99 999 Ft 15 25 30 35 

5.) 100 000 Ft – 119 999 Ft 0 10 15 20 

6.) 120 000 Ft felett 0 0 0 0 

(3) A pályázóval egy háztartásban élő szülő vagy eltartó halála esetén adható pont: 100 pont 

(4) A pályázóval egy háztartásban élő, nem eltartó hozzátartozó halála esetén  

adható pont:  ............................................................................................................75 pont 

(5) A pályázóval nem egy háztartásban élő szülő, testvér vagy saját gyermek halála  

esetén adható pont:  ................................................................................................ 50 pont 
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(6) A pályázó háztartásában váratlan pályázati egy főre jutó jövedelemben jövedelemkiesés 

vagy a háztartást érintő megnövekedett kiadások esetén az alábbi táblázat alapján adható 

pont: 

 

a csökkenés százalékos aránya a 

korábbi egy főre jutó nettó 

jövedelemhez képest 

 

egy főre jutó nettó jövedelem a 

megváltozott jövedelmi helyzet 

figyelembevételével 

20-39 % 40-59 % 60-79 % 
80 % 

felett 

a) b) c) d) 

1.) 0 Ft –  39 999 Ft 60 70 75 80 

2.) 40 000 Ft  –  59 999 Ft 45 55 60 65 

3.) 60 000 Ft  –  79 999 Ft 30 40 45 50 

4.) 80 000 Ft  –  99 999 Ft 15 25 30 35 

5.) 100 000 Ft  –  119 999 Ft 0 10 15 20 

6.) 120 000 Ft felett 0 0 0 0 

(7) Váratlanul bekövetkezett egészségügyi körülmények romlása esetén a betegséghez vagy 

egészségügyi körülmények romlásához fűződő kiadások és az egy főre jutó jövedelem 

alapján az alábbi táblázat szerint adható pont: 

 

a csökkenés százalékos aránya a 

korábbi pályázati egy főre jutó nettó 

jövedelemhez képest 

 

pályázati egy főre jutó nettó jövedelem 

a megváltozott jövedelmi helyzet és a 

kiadások figyelembevételével 

20-39 % 40-59 % 60-79 % 
80 % 

felett 

a) b) c) d) 

1.) 0 Ft –  39 999 Ft 60 70 75 80 

2.) 40 000 Ft  –  59 999 Ft 45 55 60 65 

3.) 60 000 Ft  –  79 999 Ft 30 40 45 50 

4.) 80 000 Ft  –  99 999 Ft 15 25 30 35 

5.) 100 000 Ft  –  119 999 Ft 0 10 15 20 

6.) 120 000 Ft felett 0 0 0 0 

(8) Amennyiben a (6) és (7) pont szerinti körülmények is fennállnak, abban az esetben csak 

a (6) bekezdés szerinti pontok adhatók. 

(9) Egyéb, a szociális helyzetre váratlanul ható esemény (de ide nem értve különösen a 

házasságkötést, vagy olyan más szervtől/intézménytől származó támogatás megszűnését, 

melynek feltételei előre ismertek voltak), a háztartást érintő kiadások 

alapján adható pont:  0-100 pont 

 


