1. számú melléklet
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 bemutatása nem szükséges.
c) Személyes bemutatás során az alábbi – szükséges igazolások között szerepeltetett - dokumentumok eredeti példányának bemutatása szükséges,
amennyiben papír alapon került kiállításra:
ca) jegyző/közjegyző előtt tett nyilatkozatok
cb) NAV igazolás/ NAV megtagadó igazolás, amennyiben szárazbélyegzővel ellátott;
cc) határozatok;
cd) egy háztartásban élőkről szóló igazolás;
ce) két tanú előtt tett nyilatkozatok;
cf) családi pótlékról az arra jogosult szerv által kiállított igazolás;
cg) gyermek után járó juttatásokról szóló igazolások (GYES, GYED, GYET, stb.);
ch) a munkáltató által kiállított igazolás;

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) iskolalátogatási igazolás;
cm) hallgatói jogviszony igazolás;
cn) albérleti szerződés.
Személyes bemutatás során az alábbi dokumentumok másolatának bemutatása szükséges:
da) a (2) bekezdés da) pont szerint lakcímkártya másolata.
Nem magyar nyelvű dokumentumok esetében szükséges azoknak a nem hiteles fordítása is.
Forinttól eltérő pénznem esetén a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, őszi félév esetén az adott év április 1. – június 30., tavaszi félév
esetén 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.
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, minden egyéb, az ösztöndíj
elbírálásához nem szükséges adat, így különösen a bankszámlaszám, ügyfél azonosító, a számlát terhelő összegek tetszés szerint kitakarhatók
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 számít érvényesnek, 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.
gc) Amennyiben a háztartás részét képező személyek valamelyike vállalkozói-, őstermelői- vagy egyéb gazdasági tevékenységet folytat, ennek
igazolására szükséges egy nyilatkozat generálása a rendszerben. Az adott tevékenységre vonatkozó információkat a MŰEPER felületén
ci)

d)
e)
f)

g)

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 háztartás részét képező személyek valamelyikének elkülönülten adózó jövedelme volt a NAV jövedelemigazolás 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
generálását követően aláírt, két tanú által hitelesített formában szükséges visszatölteni.
gf) Az elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumok esetén a MŰEPER rendszerbe az eredeti .pdf formátumú fájl feltöltése szükséges az
érvényesség igazolhatósága érdekében (pl.: NAV jövedelemigazolás, bírósági határozatok stb.). Ezen dokumentumok személyes bemutatása
során az eredeti .pdf formátumú fájlt pendrive segítségével szükséges elektronikusan bemutatni.
(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.) A 2021. április 1. és 2021. június 30. 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 ESZBdelegálttal 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) Első rászorultsági csoport
A Jtr. 16.§ szerint első rászorultsági csoportba tartozás körülményeinek igazolása céljából az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges.
Körülmény

ba)

Árva

bb)

Nagycsaládos

Körülmény jelentése
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.
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;

Szükséges igazolás

Pontszám

Személyes bemutatás Feltüntetendő adatok

17 pont
Az anyakönyvi kivonaton
szükséges feltüntetni az
elhunyt szülő nevét,
elhalálozás dátumát, a
Eredeti dokumentum
hitelesítő pecsétet és aláírást.
bemutatása
Minden további, a pályázat
szükséges.
elbírálásához nem szükséges
adat kitakarása szükséges
különben az igazolás nem kerül
elfogadásra.

Halotti anyakönyvi kivonat.

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.

-

-

10 pont

bc)

Család-fenntartó

Az a hallgató,
Saját gyermek esetén a
a) akinek legalább egy
gyermeke van,
gyermek születési
vagy
anyakönyvi kivonata.
b) aki a szociális
Ápolási díj igazolása (lásd:
igazgatásról és szociális
(2) bekezdés h) pont
ellátásokról szóló 1993. évi kereseti körülmények
III. törvény alapján ápolási igazolása).
díjra jogosult.

bd)

A gyermekek védelméről
és a gyámügyi
Halmozottan
igazgatásról szóló 1997.
hátrányos helyzetű évi XXXI. törvény 67/A.
§ (2) bekezdése szerinti
személy.

be)

Az a hallgató, aki
fogyatékossága miatt
állandó vagy fokozott
felügyeletre, gondozásra
Fogyatékos vagy szorul, illetve aki
egészségi állapota fogyatékossága miatt
rendszeresen személyi
miatt rászoruló
és/vagy technikai
segítségnyújtásra és/vagy
szolgáltatásra szorul,
vagy munkaképességét

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.

A pontszám a
háztartásban
élő saját
gyermekenként
és ápolt
személyenként
adható.

Eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges.

8 pont

Az anyakönyvi kivonaton
szükséges feltüntetni a született
gyermek nevét, a pályázó szülő
nevét, születés időpontját, a
hitelesítő pecsétet és aláírást.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem szükséges
adat kitakarása szükséges
különben az igazolás nem kerül
elfogadásra.

Eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges.

A dokumentumon a pályázó
nevét, születési idejét, állandó
lakhelyét, a halmozottan
hátrányos helyzet tényének
fennállását, annak időszakát, a
hitelesítő pecsétet és aláírást
szükséges feltüntetni.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem szükséges
adat kitakarása szükséges
különben az igazolás nem kerül
elfogadásra.

Eredeti bemutatása
szükséges.

Az igazoláson csak az előre
meghatározott adatok
tüntethetők fel.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem szükséges
adat kitakarása szükséges
különben az igazolás nem kerül
elfogadásra.

8 pont
A fogyatékosságról vagy
egészségügyi állapotról
szóló igazolás benyújtása
szükséges. Az
igazolásminta megtalálható
a MŰEPER felületén. Az
igazolás a háziorvos
hitelesítésével fogadható el.

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

c) Második rászorultsági csoport
A Jtr. 16.§ szerint második rászorultsági csoportba tartozás körülményeinek igazolása céljából az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges.
Szükséges igazolás

Körülmény

Körülmény jelentése

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, egy
szülője elhunyt és nem
fogadták örökbe

Halotti anyakönyvi kivonat.

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

Pontszám
13 pont

ca)

cb)

Hátrányos
helyzetű

Személyes bemutatásFeltüntetendő adatok
Az anyakönyvi kivonaton
szükséges feltüntetni az elhunyt
szülő nevét, elhalálozás, a
hitelesítő pecsétet és aláírást
Eredeti dokumentum
dátumát.
bemutatása
Minden további, a pályázat
szükséges.
elbírálásához nem szükséges
adat kitakarása szükséges
különben az igazolás nem kerül
elfogadásra.

5 pont

Eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges.

A dokumentumon a pályázó
nevét, születési idejét, állandó
lakhelyét, a hátrányos helyzet
tényének fennállását, annak
időszakát, a hitelesítő pecsétet
és aláírást szükséges
feltüntetni.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem szükséges
adat kitakarása szükséges

cc)

Gyámsága
Gyámságba vétele megszűnt a
nagykorúsága
nagykorúság bekövetkeztével.
miatt szűnt meg

d)

igazolása nem szükséges
és nem pontozható.
A gyámhatóság által
10 pont
kiállított igazolás a
gyámság megszűnéséről. A
rászorultsági csoportba
való sorolás abban az
esetben történhet meg,
amennyiben a gyámságba
vételének megszűnése őszi
félév esetén október 1-ig,
tavaszi félév esetén április
1-ig megtörtént.

különben az igazolás nem kerül
elfogadásra.

Eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges.

Az igazoláson szükséges
feltüntetni a pályázó nevét,
születési idejét, állandó
lakcímét (annak hiányában
valamely személyazonosító
okmányának számát), a
gyámságba vételének
megszűnésének tényét, annak
időpontját, a hitelesítő pecsétet
és aláírást.

Lakhatás
A Jtr. 21.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti körülményekre adható pontszámok meghatározásához szükséges igazolások.
Körülmény

da)

A pályázóval
egy
háztartásban
élők

Körülmény jelentése

Szükséges igazolás

A pályázó állandó
lakhelye szerint egy
háztartást képző
személyek.

A település Önkormányzata
vagy Járási Hivatala által
kiállított – illetékmentes –
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

Pontszám

-

Személyes
bemutatás

Eredeti
bemutatása
szükséges.

Feltüntetendő adatok
Az igazoláson szükséges
feltüntetni a háztartásban
élő személyek nevét,
születési dátumuk, állandó
lakcímét és a hitelesítő
pecsétet és aláírást.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges

éveiknek is, vagy más egyéb,
a személy azonosítását
lehetővé tevő adatnak.
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.

db)

dc)

A pályázóval
egy
háztartásban
élők

Eltérés az
egy
háztartásban
élőkről szóló

pályázó állandó
lakhelye szerint egy
háztartást képző
személyek.

Amennyiben az egy
háztartásban élőkről
szóló igazoláson
olyan személy is
szerepel, aki

különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

Ha a hivatal nem állítja ki
nevekkel és születési
dátumokkal a jelen bekezdés
ba) szerinti dokumentumot,
akkor az igazoláson szereplő
összes személy
lakcímkártyájáról szóló két
tanú által hitelesített
nyilatkozatának benyújtása
szükséges.

-

Közjegyző vagy a helyi
önkormányzat jegyzője előtt
tett, az őszi félév esetén az
adott év június 30., tavaszi
félév esetén az előző év

-

Eredeti
bemutatása,
valamint a
háztartásban élő
személyek
lakcímkártyáinak
lakcímet
tartalmazó
oldalairól másolat
bemutatása
szükséges.

Eredeti
bemutatása
szükséges.

A nyilatkozaton a személy
nevét születési dátumát,
állandó lakhelyét, állandó
lakhely bejelentési idejét, a
tartózkodási helyét, a
nyilatkozó személy nevét,
állandó lakhelyét, aláírását,
valamint a tanúk nevét,
aláírását és állandó
lakhelyét szükséges
feltüntetni.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.
A nyilatkozaton az adott
személy nevét, születési
dátumát, állandó lakhelyét
szükséges feltüntetni,
valamint, hogy az adott

igazoláson
szereplőktől

dd)

de)

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.

december 31. napjához
képest 2 évnél nem régebbi
nyilatkozat.

Állandó
lakhely és
Egyetem
közötti
távolság

A lakcímkártya
szerinti állandó
lakcím.

Lakcímkártyáról szóló
nyilatkozat.

Kollégiumi
férőhely

A pályázó a pályázat
félévét megelőző
félévben kollégiumi
férőhelyben részesült

Az Egyetem hallgatóinak
nem szükséges igazolást
benyújtani.

személy mióta képzi vagy
nem képzi a háztartás
részét, valamint a hitelesítő
pecsétet és aláírást.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

Az Egyetem és
állandó az lakhely
szerinti település
közötti távolság az
alábbiak szerint:
-tól
-ig
pont
(km) (km)
Budapest
0
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
3 pont

A
lakcímkártya
bemutatása
szükséges.

Eredeti igazolás
bemutatása
szükséges.

-

Az igazoláson a pályázó
nevét, születési idejét és
állandó lakcímét (annak
hiányában valamely

az Egyetem valamely
kollégiumában, vagy
az előző félévben
nem az Egyetem
hallgatója volt, de
korábbi felsőoktatási
intézményében
kollégiumi
férőhelyben
részesült.

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.

személyazonosító
okmányának számát), a
kollégiumi tartózkodás
félévét vagy időszakát, az
intézmény nevét, a
hitelesítő pecsétet és
aláírást szükséges
feltüntetni.

7 pont

df)

Elutasított
kollégiumi
férőhely
miatt más
tartózkodási
hely

Az a pályázó, aki a
pályázat félévét
megelőző félévben a
kollégiumi
elhelyezésre irányuló
pályázatát
elutasították, és más
kollégiumban,
diákotthonban vagy
albérletben lakik.

Albérlet esetén albérleti
szerződés vagy a hallgató két
tanú előtt tett nyilatkozata.
Más intézmény kollégiuma
vagy diákotthon esetén a más
intézmény által kiállított
igazolás szükséges. Az
elutasított kollégiumi
férőhelyet nem szükséges
igazolni csak jelölni a
rendszerben.

Amennyiben a
jelen bekezdés
de) és df)
pontok szerinti
körülmény
egyszerre
fennáll, abban
az esetben csak
a df) pont
szerinti
pontszám
adható.

Eredeti albérleti
szerződés vagy
nyilatkozat
bemutatása
szükséges.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.
Az albérleti szerződésen
illetve a nyilatkozaton a
hallgató nevét, születési
idejét, állandó lakhelyét
(annak hiányában valamely
személyazonosító
okmányának számát), a
bérlés/ottlakás kezdetének
dátumát szükséges
feltüntetni, nyilatkozat
esetén az előbbieken felül a
tanúk nevét, aláírását és
állandó lakcímét szükséges
feltüntetni, az albérleti
szerződés esetében pedig a
felek aláírását.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges

különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

e)

A pályázó körülményei

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

Körülmény jelentése

Szükséges igazolás

Pontszám

Személyes
bemutatás

10 pont

ea)

Öneltartó
25 év alatti

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 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 pályázó minden
lakossági bankszámlájának
bankszámlakivonata őszi
félév esetén április 1. –
június 30. közötti
időszakról, tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.

A jelen
bekezdés ba) és
az ea),
valamint a ca)
és az ea)
együttes
fennállása
esetén összesen
maximum 20
pont adható.
Az ea)
fennállása
esetén a (2)
bekezdés dd)
pont szerinti
pontszám nem
adható.

Nyilatkozat esetén
eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges.
Bankszámlakivona
t bemutatása nem
szükséges.

Feltüntetendő adatok
A nyilatkozaton szükséges
feltüntetni a pályázó nevét,
születési idejét, állandó
lakhelyét, valamint, hogy a
pályázó mióta öneltartó, és
hogy szülei semmilyen
formában nem támogatják.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

A pályázó lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

10 pont

eb)

ec)

Öneltartó
25 év feletti

Szüleitől
eltérő
eltartóval élő
25 év alatti
pályázó

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
betöltötte a 25.
életévét.

Az a pályázó, aki a
szüleitől eltérő
eltartóval él, de nem
árva, nem nevelésbe
vett és nem állami
gondozott és őszi
félév esetén április 1ig, tavaszi félév
esetén október 1-ig
nem töltötte be 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.

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

A jelen
bekezdés ba) és
az eb),
valamint a ca)
és az eb)
együttes
fennállása
esetén összesen
maximum 20
pont adható.

A pályázó lakossági
bankszámlakivonatait a (1)
bekezdés ga) pontja szerint
szükséges kitakarni.
Bankszámlakivona
t bemutatása nem
szükséges.

Az eb)
fennállása
esetén a (2)
bekezdés dd)
pont szerinti
pontszám nem
adható.

-

Nyilatkozat esetén
eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges.
Bankszámlakivona
t bemutatása nem
szükséges.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

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. –

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.

december 31. közötti
időszakban.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

A lakossági
bankszámlakivonatot az (1)
bekezdés ga) pontja szerint
szükséges kitakarni.

A pályázó minden
lakossági bankszámlájának
bankszámlakivonata őszi
félév esetén április 1. –
június 30. közötti
időszakról, tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.

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 1ig, tavaszi félév
esetén október 1-ig
betöltötte a 25.
életévét.

ee)

Családfenntartó, aki

Az a hallgató,

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

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.
bc) szerinti igazolások.

A pályázó lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.
-

10 pont

Bankszámlakivona
t bemutatása nem
szükséges.

Eredeti
dokumentum

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.
Az anyakönyvi kivonaton
szükséges feltüntetni a

őszi félév
esetén április
1-ig, tavaszi
félév esetén
október 1-ig
nem töltötte be
a 25. életévét
és szüleitől
külön
háztartásban él

a) akinek legalább
egy gyermeke van,
vagy
b) aki a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény alapján
ápolási díjra
jogosult.

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. –
december 31. közötti
időszakról.

A pontszám a
háztartásban
élő saját
gyermekenként
és ápolt
személyenként
adható.

bemutatása
szükséges.
Nyilatkozat esetén
eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges.
Bankszámlakivona
t bemutatása nem
szükséges.

született gyermek nevét, a
pályázó szülő nevét,
születés időpontját, a
hitelesítő pecsétet és
aláírást.
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.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

A lakossági
bankszámlakivonatot az (1)
bekezdés ga) pontja szerint
szükséges kitakarni.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges

különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.
Kereseti körülményeinek
teljeskörű igazolása (2)
bekezdés h) pont szerint.

ef)

eg)

eh)

Eltartó nélküli
eltartott

Az a jelen bekezdés
ba) szerinti árva
vagy állami
gondozott személy,
akinek háztartásában
nincs eltartó
személy.

25 év feletti
pályázó

Az a pályázó, aki
őszi félév esetén
április 1-ig, tavaszi
félév esetén október
1-ig betöltötte a 25.
életévét.

Doktorandusz

Az a hallgató, aki a
pályázat félévét
megelőző félévben
doktori képzésben
vett részt.

A pályázó minden
lakossági bankszámlájának
bankszámlakivonata őszi
félév esetén április 1. –
június 30. közötti
időszakról, tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.
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. –
december 31. közötti
időszakról.
Kereseti körülményeinek
teljeskörű igazolása (2)
bekezdés h) pont szerint.

A pályázó lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.
-

Bankszámlakivona
t bemutatása nem
szükséges.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

A pályázó lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.
-

Bankszámlakivona
t bemutatása nem
szükséges.

-

Bankszámlakivona
t bemutatása nem
szükséges.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

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.

f)

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

A háztartásban élők lehetséges körülményei
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

fa)

még nem
iskolás korú

Körülmény jelentése

Az a személy, aki a
pályázat félévét
megelőző félévben
még nem volt iskolás
korú.

Szükséges igazolás

Pontszám

Személyes
bemutatás

Feltüntetendő adatok

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:
első
7 pont
második 6 pont
harmadi
5 pont
k
negyedi
4 pont
k

-

-

fb)

fc)

nappali
munkarendű
köznevelésben
vesz részt és
25 év alatti

felsőoktatásba
n, nappali
aktív
státuszban

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 és október
1-ig nem töltötte be a
25. életévét.

A pályázat félévét
megelőző tanévről szóló
iskolalátogatási
igazolás/hallgatói
jogviszonyigazolás. Nem
tanköteles tanuló esetén
őszi félév esetén az adott év
március 15, tavaszi félév
esetén a korábbi év október
15. utáni keltezésű
szükséges.

Az a személy, aki a
pályázat félévét
megelőző félévben
felsőoktatásban,
nappali aktív

A pályázat félévét
megelőző félévről szóló
hallgatói
jogviszonyigazolás, amely
őszi félév esetén az adott év

ötödik
3 pont
hatodik
2 pont
hetedik
és
minden
1 pont
további
személy
után
Az fa), fb), fc) és fd)
szerinti személyek
száma szerint
személyenként
csökkenő pontszám
adható az alábbiak
szerint:
első
7 pont
második

6 pont

harmadik

5 pont

negyedik

4 pont

ötödik

3 pont

hatodik
2 pont
hetedik és
minden
további
1 pont
személy
után
Az fa), fb), fc) és fd)
szerinti személyek
száma szerint
személyenként
csökkenő pontszám

Eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges

A dokumentumon
szükséges feltüntetni 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, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

Eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges

A dokumentumon
szükséges feltüntetni a
személy nevét, születési
idejét, állandó lakhelyét, a
munkarendet, a vonatkozó

vesz részt és
25 év alatti

fd)

nappali
munkarendű
OKJ
képzésben
vesz részt és
25 év alatti

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.

Az a személy, aki a
pályázat félévét
megelőző félévben
nappali munkarendű
OKJ képzésben 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.

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.

A pályázat félévét
megelőző tanévről szóló
hallgatói
jogviszonyigazolás, amely
őszi félév esetén az adott év
március 15., tavaszi félév
esetén a korábbi év október
15. utáni keltezésű.

adható az alábbiak
szerint:
(passzív státusz
esetén nem adható
pont)
első

7 pont

második

6 pont

harmadik

5 pont

negyedik

4 pont

ötödik

3 pont

hatodik

2 pont

hetedik és
minden
további
1 pont
személy
után
Az fa), fb), fc) és fd)
szerinti személyek
száma szerint
személyenként
csökkenő pontszám
adható az alábbiak
szerint:
első

7 pont

második

6 pont

harmadik

5 pont

negyedik

4 pont

félévet, a státuszt
(aktív/passzív), a hitelesítő
pecsétet és aláírást.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

Eredeti
dokumentum
bemutatása
szükséges

A dokumentumon
szükséges feltüntetni a
személy nevét, születési
idejét, állandó lakhelyét, a
munkarendet, a vonatkozó
félévet, a státuszt
(aktív/passzív), a hitelesítő
pecsétet és aláírást.
Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges

ötödik

3 pont

hatodik

2 pont

hetedik és
minden
további
személy
után

1 pont

különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

Kereseti körülményeinek
teljeskörű igazolása (2)
bekezdés h) pont szerint.

fe)

ff)

Doktorandusz

Szüleitől
eltérő
eltartóval élő
25 év alatti
személy

Az a személy, aki a
pályázat félévét
megelőző félévben
doktori képzésben
vett részt.

Az a személy, aki a
szüleitől eltérő
eltartóval él, de nem
árva, nem nevelésbe
vett és nem állami

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
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.
Közjegyző vagy a helyi
önkormányzat jegyzője
előtt tett, az őszi félév
esetén az adott év június
30., tavaszi félév esetén az

-

-

Eredeti
jogviszonyig
azolás
bemutatása
szükséges.
Bankszámlak
ivonat
bemutatása
nem
szükséges.

Nyilatkozat
esetén
eredeti
dokumentum

A dokumentumon
szükséges feltüntetni 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, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.
A nyilatkozaton szükséges
feltüntetni a különélő
személy nevét, születési
idejét, állandó lakhelyét,
valamint, hogy a személy

gondozott és őszi
félév esetén április 1ig, tavaszi félév
esetén október 1-ig
nem töltötte be a 25.
életévét.

előző év december 31.
napjához képest 2 évnél
nem régebbi nyilatkozat.

bemutatása
szükséges.
Bankszámlak
ivonat
bemutatása
nem
szükséges.

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 lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

A személy minden
lakossági
bankszámlakivonata őszi
félév esetén április 1. –
június 30. közötti
időszakról, tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.

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

Kereseti körülményeinek
teljeskörű igazolása (2)
bekezdés h) pont szerint.
A személy minden
lakossági bankszámlájának

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.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

-

Bankszámlak
ivonat
bemutatása
nem
szükséges.

A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

félév esetén április 1ig, tavaszi félév
esetén október 1-ig
betöltötte a 25.
életévét.

fh)

Családfenntartó, 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.

bankszámlakivonata őszi
félév esetén április 1. –
június 30. közötti
időszakról, tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.
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. –
december 31. közötti
időszakról továbbá az
eltartók bevételeinek teljes
körű igazolása a (2)
bekezdés h) pont szerint.
A személy minden
lakossági bankszámlájának
bankszámlakivonata őszi

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.
-

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.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

A lakossági
bankszámlakivonatokat az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

félév esetén április 1. –
június 30. közötti
időszakról, tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

Kereseti körülményeinek
teljeskörű igazolása (2)
bekezdés h) pont szerint.

fi)

Eltartó nélküli
eltartott

Az a jelen bekezdés
ba) szerinti árva
vagy állami
gondozott személy,
akinek háztartásában
nincs eltartó
személy.

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, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

g) Pályázó és a háztartásban élők egészségügyi körülményei
A Jtr 21.§ (1) bekezdés d), e) és g) pontjai szerinti szempontok megítéléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges.

ga)

Körülmény

Körülmény jelentése

Szükséges igazolás

Pontszám

Személyes
bemutatás

Feltüntetendő adatok

Pályázó
egészségi
állapota miatti
kiadások

A pályázó
fogyatékosságával
vagy egyéb
egészségi állapota
miatt rendszeresen
felmerülő kiadások.

A pályázó
fogyatékosságával és egyéb
egészségügyi állapotával
kapcsolatos kiadásokról
szóló két tanú előtt tett
nyilatkozat, amelyen
feltüntetésre kerül, hogy

A betegséggel
kapcsolatos egy főre
jutó kiadások és az egy
főre jutó jövedelem
aránya szerint az
alábbi pontok adhatók
5% alatt
0 pont

Eredeti
dokumentu
m
bemutatása
szükséges

A fogyatékossággal és
egészségügyi állapottal
kapcsolatos kiadásokról
szóló nyilatkozaton
szükséges feltüntetni a
pályázó nevét, mint
nyilatkozó, születési idejét,

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,
valamint személyi segítő,
illetve jelnyelvi tolmács
igénybevételére, valamint
átlagosan havonta mekkora
egyéb egészségügyi
kiadásai voltak.

gb)

Háztartásban
élő egészségi
állapotával
vagy
ápolásával járó
kiadások

A pályázóval egy
háztartásban élő
közeli hozzátartozó
egészségi állapota
miatt rendszeresen
felmerülő
egészségügyi
kiadások, valamint
az ápolásra szoruló
hozzátartozó
gondozása miatt
rendszeresen
felmerülő kiadások.

A személy egészségi
állapotával és ápolásával
kapcsolatos kiadásokról
szóló nyilatkozat, amelyen
feltüntetésre kerül, hogy
őszi félév esetén április 1. –
június 30. tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakban átlagosan
havonta mekkora
egészségügyi és ápolással
járó kiadásai voltak.

5 - ‹10%

2 pont

10 - ‹15%

3 pont

15 - ‹20%

4 pont

20% - tól

5 pont

állandó lakhelyét, a
fogyatékossággal
kapcsolatos összes kiadást
egy összegben, az egyéb
egészségi állapottal
kapcsolatos kiadások
összegét egy összegben, a
tanúk nevét, aláírását és
állandó lakhelyét.

A betegséggel
kapcsolatos kiadásokat
személyenként
szükséges számítani.

További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

A háztartásban élő
minden személy
(pályázót is beleértve)
összesen maximum 20
pont adható ga) és gb)
pontok szerint.
Az egészségi
állapottalkapcsolatos
egy főre jutó kiadások
és az egy főre jutó
jövedelem aránya
szerint az alábbi
pontok adhatók
5% alatt
0 pont
5 - ‹10%
2 pont
10 - ‹15%

3 pont

15 - ‹20% 4 pont
20% - tól 5 pont
A betegséggel
kapcsolatos kiadásokat
személyenként
szükséges számítani.

Eredeti
dokumentu
m
bemutatása
szükséges

A háztartásban élő személy
egészégi állapotával és
ápolásával kapcsolatos
kiadásokról szóló
nyilatkozaton szükséges
feltüntetni az adott személy
nevét, mint nyilatkozó,
születési idejét, állandó
lakhelyét, az egészségi
állapottal kapcsolatos
kiadások összegét egy
összegben, az ápolással
kapcsolatos összes kiadást
egy összegben, a tanúk
nevét, aláírását és állandó
lakhelyét.

A háztartásban élő
minden személy
(pályázót is beleértve)
összesen maximum 20
pont adható ga) és gb)
pontok szerint.

További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

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 legkésőbbi évről NAV jövedelemigazolás, aki nem tartozik a jelen Utasítás 4. § paragrafus (1) ea)
szerinti tanuló eltartott kategóriába, valamilyen okból kifolyólag a személy jövedelme nem szerepel sem a lakossági bankszámlakivonaton, sem pedig az
egyéb bevételek között, 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 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 származotte rendszeres bevétel őszi félév esetén az adott év 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 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 meghatározásához szükséges igazolások.
Körülmény
hc)

Alkalmazott

Körülmény jelentése

Szükséges igazolás

Pontszám

A személy minden
lakossági bankszámlájának
bankszámlakivonata őszi

Az egy főre
jutó
jövedelemre

Személyes bemutatás
Bankszámlakivonat
bemutatása nem
szükséges.

Feltüntetendő adatok
A személy lakossági
bankszámlakivonatait az

félév esetén április 1. –
június 30. közötti
időszakról, tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.

adható pont a
hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Eredeti munkáltatói
igazolás, ha
szükséges.

A munkáltatói igazoláson
az alkalmazott nevét,
születési idejét, állandó
lakhelyét, a megjelölt
időszakokban kapott
munkabért, a hitelesítő
pecsétet és aláírást
szükséges feltüntetni.

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
kereseteiről szóló
igazolás(ok) havi
részletezéssel, vagy a fenti
időszakra vonatkozó
kereset nettó átlagának
feltüntetésével.

hd)

Vállalkozó
vagy egyéb
gazdasági
érdekeltség

Egyéb gazdasági
érdekeltség minősül
a pályázat keretein
belül az ingatlan

Két tanú előtt tett, a
vállalkozói tevékenységről
szóló nyilatkozat a (1)
bekezdés gc) pont szerinti

(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges

Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a

Eredeti nyilatkozat
bemutatása
szükséges.

A vállalkozói nyilatkozaton
fel kell tüntetni a
vállalkozó személynek,
mint nyilatkozattevőnek a

bérbeadás vagy
egyéb haszonszerző
tevékenység (pl.
szellemi
szabadfoglalkozás,
olyan tevékenység,
amely alapján
adószámos
magánszemélynek
minősül), – tehát
minden esetben, ha a
személy adószámmal
rendelkezik.

formai követelményeknek
megfelelően, amellyel az
őszi félév esetén félév
esetén április 1. – június 30.
közötti időszakról, 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.
szerinti év június 30.,
tavaszi félév esetén a
megelőző év január. és
december 31. közötti
időszakban összesen kivett
összeget szükséges
igazolni.
Amennyiben több
vállalkozással rendelkezik,
vagy további egyéb
gazdasági érdekeltsége van
az adott személy, akkor
azokból együttesen kivett
összegek feltüntetése
szükséges.

A vállalkozó személy
minden lakossági

hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Bankszámlakivonat
bemutatása nem
szükséges.

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)
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.

További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.
A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

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.

he)

Őstermelő

Két tanú előtt tett, az
őstermelői tevékenységről
nyilatkozat a (1) bekezdés
gc) pont szerinti formai
követelményeknek
megfelelően, amellyel az
őszi félév esetén 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 a
pályázat féléve szerinti év
június 30. közötti, tavaszi
félév esetén a megelőző év
január. és december 31.
közötti időszakban

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a
hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Eredeti nyilatkozat
bemutatása
szükséges.
Bankszámlakivonat
bemutatása nem
szükséges.

Az őstermelői
nyilatkozaton fel kell
tüntetni az őstermelő
személynek, mint
nyilatkozattevőnek a nevét,
születési idejét, állandó
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

összesen kivett összeget
szükséges igazolni.

vagy több vállalkozó
részéről.

Az adatlapon minden
őstermelői tevékenységből
származó összeg
feltüntetése szükséges.

További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.
A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

Az őstermelő személy
minden lakossági
bankszámlájának
bankszámlakivonata őszi
félév esetén április 1. –
június 30. közötti
időszakról, tavaszi félév
esetén október 1. –
december 31. közötti
időszakról.

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

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.
A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.
Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a
hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Bankszámlakivonat
bemutatása nem
szükséges.
Eredeti dokumentum
bemutatása
szükséges.

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.

az álláskeresési járadék
nem a bankszámlára
érkezik, abban az estben
szükséges a Járási
Hivataltól származó, az
álláskeresésről, illetve
regisztrált álláskereső
esetén az álláskeresési
járadék
összegéről/megszűnéséről/
nem folyósításáról kiállított
igazolás, lefedve őszi félév
esetén az adott év április 1.
– június 30., tavaszi félév
esetén a megelőző év
október 1. – december 31.
közötti időszakot.
(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

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges
különben az igazolás nem
kerül elfogadásra.

Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a
hn) pont

Bankszámlakivonat
bemutatása nem
szükséges.

A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

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 ápolási díj nem a
bankszámlára érkezik,
abban az estben 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.
Ezen felül szükséges
igazolni az fc), fd), fe).
tények közül azokat,
amelyek fennállnak,
amennyiben nem állnak
fenn, abban az estben ff)

szerint kerül
meghatározá
sra.

Eredeti dokumentum
bemutatása
szükséges.

A dokumentumon
szükséges feltüntetni a
személy nevét, születési
idejét, állandó lakhelyét, a
hitelesítő pecsétet és
aláírást, az ápolási díj
összegét a meghatározott 3
hónapot lefedve.

szerinti igazolások
beszerzése is szükséges.
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.

hh)

Öregségi,
özvegyi
nyugdíj,
rokkantsági
ellátás,
rehabilitációs
ellátás

Amennyiben a személy
nem rendelkezik lakossági
bankszámlakivonattal vagy
a nyugdíj nem a
bankszámlára érkezik,
abban az estben szükséges
a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által kiállított
igazolás, őszi félév esetén
az adott évi, tavaszi félév
esetén a megelőző évi
ellátás összegéről, vagy a
Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által kiállított
határozat az ellátás
összegének
megállapításáról.

A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a
hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Az éves összesítő
dokumentumon szükséges
feltüntetni az adott személy
nevét, születési idejét,
állandó lakhelyét, az évet,
az ellátás összegét, a
hitelesítő pecsétet és
aláírást.
Nem szükséges
eredeti bemutatása.

Az ellátás összegét
megállító határozaton
szükséges feltüntetni az
adott személy nevét,
születési idejét, állandó
lakhelyét, az ellátásban
való részesülés kezdő
időpontját, az ellátás
összegét, a hitelesítő
pecsétet és aláírást.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges

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.

hi)

hj)

Időskorúak
járadéka

Gyermekek
után járó
ellátások

Amennyiben a személy
nem rendelkezik lakossági
bankszámlakivonattal vagy
a járadék nem a
bankszámlára érkezik,
abban az estben 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.

Szükséges az adott személy
minden lakossági
bankszámlájának
bankszámlakivonata őszi

A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.
Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a
hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Eredeti dokumentum
bemutatása
szükséges.

Az éves összesítő
dokumentumon szükséges
feltüntetni az adott személy
nevét, születési idejét,
állandó lakhelyét, az évet,
valamint az ellátás
összegét.

Minden további, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges

Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a

Bankszámlakivonat
bemutatása nem
szükséges.

A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.

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 (GYES, GYET,
GYED, CSED stb.)
igazolása.

Amennyiben az ellátást
munkavállalás mellett is
igénybe lehet venni,
szükséges minden kereseti
körülmény igazolása a (4)
bekezdés f) pont szerint.

hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Eredeti dokumentum
bemutatása
szükséges.

Az igazoláson szükséges
feltüntetni 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, a pályázat
elbírálásához nem
szükséges adat kitakarása
szükséges

Két tanú előtt tett
nyilatkozattal szükséges
igazolni őszi félévben a

hk)

hl)

Nem
rendszeres
jövedelem

Elvált/
gyermekét
egyedül
nevelő
személy esetén
gyermektartás

Minden olyan nem
rendszeres bevétel,
amely jelen Utasítás
4. § (1) bekezdés l)
pont szerint nem
minősül rendszeres
bevételnek.

Az a személy –
hallgatót is
beleértve-, aki saját
gyermekét a
gyermek másik
szülője nélkül neveli.

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.
Amennyiben rendszeresen
érkezik a gyermektartás,
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 nem
rendszeresen érkezik a
gyermektartás, szükséges
az adott személy minden
lakossági
bankszámlájának

Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a
hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Eredeti dokumentum
bemutatása
szükséges.

A nyilatkozaton szükséges
feltüntetni a nyilatkozó
nevét, állandó lakhelyét, a
nem rendszeres összeget, a
bevétel típusát, a
nyilatkozó aláírását, a
tanúk nevét, állandó
lakhelyét és aláírását.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

A személy lakossági
bankszámlakivonatait az
(1) bekezdés ga) pontja
szerint szükséges kitakarni.
Az egy főre
jutó
jövedelemre
adható pont a
hn) pont
szerint kerül
meghatározá
sra.

Bankszámlakivonat
bemutatása nem
szükséges.
Eredeti dokumentum
bemutatása
szükséges.

A két tanú előtt tett
nyilatkozaton a nyilatkozó
szülők nevét, születési
idejét, állandó lakhelyét, a
gyermektartás összegét,
annak a gyermeknek a
nevét, aki után a különélő
szülő gyermektartást fizet,
a gyermek születési idejét,
a gyermek lakhelyét, a
szülők aláírását, a tanúk
nevét, aláírását és állandó
lakhelyét szükséges
feltüntetni.

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 nem a
bankszámlára érkezik,
abban az esetben szükséges
két tanú előtt tett
nyilatkozat a
gyerkmektartás összegéről,
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 (őszi félév
esetén az adott év június
30., tavaszi félév esetén az
előző év december 31.
napjához képest 2 évnél
nem régebbi keltezésű).

A jegyző/közjegyző előtt
tett nyilatkozaton a
gyermektartásban 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
összegét, a szülő aláírását,
a hitelesítő pecsétet és
aláírást kell feltüntetni.
További személyes adatok
feltüntetése a dokumentum
érvénytelenségét jelenti.

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
félévben a megelőző év
január 1. és december 31.
között érkezett teljes
összeget kell feltüntetni.

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 adat kitakarása szükséges.
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
során az eredeti példány bemutatása.
Amennyiben a havi egy főre jutó közüzemi és a Központi Statisztikai Hivatal szerinti minimum élelmiszerköltségek összege magasabb az
egy főre jutó havi nettó jövedelemnél, abban az esetben a Jelen Utasítás 4. § (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 élelmiszerköltségek 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 jövedelemváltozást 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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Egyetemi Szociális Bizottság hatásköre
Az ESZB az egyértelműen el nem dönthető esetekben szóbeli indoklást vagy újabb, az ösztöndíj elbírálásához szükséges igazolásokat kérhetnek 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
Egyetemi Szociális Bizottság (továbbiakban: ESZB) döntése alapján fogadható el eltérő dokumentum benyújtása. A pályázó az adott KHK ESZBdelegált tagjánál jelezheti a problémát, melyet követően az ESZB 7 napon belül döntést hoz.
Minden háztartásban szükséges eltartót felvezetni a (2) bekezdés ef) pont kivételével. Indokolt esetben ettől eltérni az ESZB döntése szerint
lehetséges.

