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I. A pályázat pontozása során elbírálandó szociális körülmények igazolása 

1. Amennyiben a Pályázó a bejelentett lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt 

lakik oda bejelentett más személyekkel, az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (a Pályázó a 

Juttr. 21. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik). 

1.1. Az életvitelszerű együtt lakás igazolása 

Ha a Pályázó bejelentett lakóhellyel és bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, lakcíme az, ahol 

életvitelszerűen tartózkodik, erről a Pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot 

tesz (FNY). Nyilatkozat hiányában a bejelentett lakóhely minősül a Pályázó lakcímének. 

A lakcímen más személyekkel történő életvitelszerű együtt lakás igazolásához szükséges a Járási Hivatal/ 

Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatala által kiállított három hónapnál nem régebbi igazolás – vagy 

ezzel megegyező tartalmú, a jegyző által kiállított okirat – arról, hogy a Pályázó lakcíme szerinti 

ingatlanban kik vannak bejelentve (a továbbiakban: lakcímigazolás). A lakcímigazoláson a lakcím mellett 

szerepelnie az ott lakók személyének azonosításra szolgáló adatnak (név, valamint születési idő). A 

lakcímigazolás hiányában a pályázat nem bírálható el. 

Amennyiben a lakcímigazoláson szereplő adatok alapján a lakók személyazonossága nem állapítható meg 

egyértelműen, és ezen adatokat a Pályázó által a pályázat során benyújtott további dokumentum (így 

különösen jövedelemigazolás céljából benyújtott dokumentum, lsd. 1.2. pont) sem tartalmazza, a lakók 

lakcímkártyája azon oldalának másolatát is be kell nyújtani, amelyen a név és a lakcím szerepel úgy, 

hogy e két adaton kívül minden más személyes adatot felismerhetetlenné kell tenni.  

Amennyiben a lakcímigazoláson olyan személy is szerepel, aki már nem tagja a háztartásnak (pl.: 

elköltözött testvér), ezt a jegyző vagy közjegyző előtt tett nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatból ki 

kell derülnie, hogy az érintett személy a Pályázó lakcímétől eltérő címen él életvitelszerűen. 

1.2. A Pályázó bejelentett lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, 

ott bejelentett személyek jövedelmének igazolása 

E pont alkalmazásban jövedelemnek az alábbiak minősülnek (a továbbiakban: jövedelemtípusok), 

melyekről az alábbi igazolásokat kell benyújtani (a továbbiakban együtt jövedelemigazolás) az 

életvitelszerűen együtt lakó valamennyi személy tekintetében, ideértve a Pályázót is:  

a) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból (ideértve a közfoglalkoztatást is) származó pénzben vagy 

utalványban megszerzett vagyoni érték (munkabér, illetmény, nem számlás megbízásból 

származó díj): a foglalkoztató által kiállított igazolás az utolsó három hónap rendszeres 

jövedelméről; 

b) egyéni vagy társas vállalkozási tevékenységből származó pénzben megszerzett vagyoni érték: az 
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érinett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata (FNY) az utolsó három hónapban 

a vállalkozási tevékenységből származó rendszeres jövedelméről és az utolsó egy naptári év során 

e tevékenységből származó eseti jövedelméről, amennyiben annak esetenkénti értéke 

meghaladja a nettó 100 000,- Ft-ot, valamint a fentieket igazoló bankszámlakivonat; 

c) őstermelői tevékenységből származó pénzben megszerzett vagyoni érték: az érinett teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata (FNY) az utolsó három hónap őstermelői 

tevékenységéből származó rendszeres jövedelméről és az utolsó egy naptári év során e 

tevékenységből származó eseti jövedelméről, amennyiben annak esetenkénti értéke meghaladja 

a nettó 100 000,- Ft-ot, valamint a fentieket igazoló bankszámlakivonat; 

d) csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási díj, 

gyermeknevelési támogatás: az utolsó három hónapban történt folyósítást igazoló 

bankszámlakivonat, ha nem a bankszámlára érkezik az összeg, a juttatást megállapító szerv által 

kiállított egy hónapnál nem régebbi igazolás a juttatás típusáról, összegéről és a jogosultság 

vizsgált időszakban történő fennállásáról; 

e) munkanélküli járadék: az utolsó három hónapban történt folyósítást igazoló bankszámlakivonat, 

ha nem a bankszámlára érkezik az összeg, a munkaügyi hivatal által kiállított egy hónapnál nem 

régebbi igazolás arról, hogy az érintett regisztrált munkanélküli, a munkanélküli járadék 

összegéről és a jogosultság vizsgált időszakban történő fennállásáról; 

f) öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás: a nyugdíjfolyósító által kiadott 

tájékoztató a tárgyévi nyugdíj összegéről; 

g) gyermektartás: az utolsó három hónapban történt folyósítást igazoló bankszámlakivonat, ha nem 

a bankszámlára érkezik az összeg, akkor mindkét szülő által aláírt teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozata (FNY), vagy az egyik szülő által aláírt, a jegyző hitelesítésével 

ellátott nyilatkozat a gyermektartás összegéről és kifizetéséről a vizsgált időszakban; 

Arról, hogy az érintett az a)-g) alpontokban meghatározott jövedelemtípusokkal rendelkezik-e, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik (FNY). Amennyiben az érintett az a)-g) pontokban 

meghatározott jövedelemtípusok egyikével sem rendelkezik, az alábbi dokumentumokat köteles 

benyújtani:  

- az utolsó három hónapról szóló bankszámlakivonat; 

- ha nem rendelkezik bankszámlával, az erről szóló, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozat (FNY); 

- amennyiben munkanélküli, a munkaügyi hivatal által kiállított egy hónapnál nem régebbi igazolás 

arról, hogy nem minősül regisztrált munkanélkülinek. 

Jövedelem alatt a nettó jövedelem értendő. 

Az igazolásként benyújtott dokumentumokon – ide nem értve az érintett saját nyilatkozatát – a jelen 

pontban rögzítettek igazolásához nem szükséges személyes adatokat felismerhetetlenné kell tenni. 

A pontos időszakokat, melyekre vonatkozóan a dokumentumokat be kell nyújtani, a pályázati felhívás 

tartalmazza. Az (FNY) jelölésű dokumentumokat az Egyetem által kiadott formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

2. Amennyiben a Pályázó a bejelentett lakcímén egyedül él életvitelszerűen, vagy a bejelentett 

lakcímétől eltérő címen él életvitelszerűen, és családjától rendszeres anyagi (pénzbeni vagy 

természetbeni) támogatásban részesül tekintettel arra, hogy más, rendszeres jövedelemmel 

nem rendelkezik, az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (a Pályázó a Juttr. 21. § (1) bekezdés a) 

pontjának hatálya alá tartozik). 

2.1 A bejelentett lakcímen egyedül / a bejelentett lakcímtől eltérő címen történő 

életvitelszerű lakás igazolása 
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Amennyiben a Pályázó a bejelentett lakcímén egyedül lakik életvitelszerűen, az 1.1. pont szerinti 

lakcímigazolást kell benyújtania. 

Amennyiben a Pályázó bejelentett lakcímtől eltérő címen lakik életvitelszerűen, az 1.1. pontban 

meghatározott dokumentumon (lakcímigazolás) túl ezt a tényt hitelt érdemlően igazoló dokumentummal 

köteles igazolni. Ezek különösen az alábbiak: szállásadó igazolása, ennek hiányában bérleti szerződés, 

kollégiumi bentlakási szerződés, a Pályázó tulajdonában lévő ingatlan esetén pedig a tulajdoni lap 

kivonata és a Pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata (FNY). Amennyiben a 

Pályázó igazolásként szerződést nyújt be, csak azon oldalakat kell benyújtania, melyekből a 

szerződéskötés ténye és a szerződés tárgya kiderül. Amennyiben a Pályázó tulajdoni lapot nyújt be 

igazolásként, csak azon oldalt kell benyújtania, melyen a tulajdonosként szerepel. 

Az igazolásként benyújtott dokumentumokon – ide nem értve az érintett saját nyilatkozatát – a jelen 

pontban rögzítettek igazolásához nem szükséges személyes adatokat felismerhetetlenné kell tenni.  

A pontos időszakokat, melyekre vonatkozóan a dokumentumokat be kell nyújtani, a pályázati felhívás 

tartalmazza. Az (FNY) jelölésű dokumentumokat az Egyetem által kiadott formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

2.2. A rendszeres családi támogatás igazolása 

A Pályázót rendszeresen anyagilag támogató családtag teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozata arról, hogy a Pályázó részére milyen rendszeres anyagi – pénzbeni vagy természetbeni 

(ideértve pl. a szívességi lakáshasználatot is) – támogatást biztosít, melynek értéke havi átlagban eléri 

a nettó 5000,- Ft-ot. 

2.3. Más rendszeres jövedelem hiányának igazolása 

Amennyiben a Pályázó a 2.2. pontban meghatározottakon kívül más rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezik, azt az 1.2. pontban meghatározottak módon igazolja.  

3. Amennyiben a Pályázó a bejelentett lakcímén egyedül lakik életvitelszerűen, vagy a 

bejelentett lakcímétől eltérő címen lakik életvitelszerűen, és rendelkezik rendszeres 

jövedelemmel, az alábbi dokumentumokat kell benyújtania. (a Pályázó a Juttr. 21. § (1) bekezdés a) 

pontjának hatálya alá tartozik). 

3.1. A bejelentett lakcímen egyedül / a bejelentett lakcímtől eltérő címen történő 

életvitelszerű lakás igazolása 

Amennyiben a Pályázó a bejelentett lakcímén egyedül lakik életvitelszerűen, vagy a bejelentett lakcímtől 

eltérő címen lakik életvitelszerűen, azt a 2.1. pontban meghatározott módon kell igazolnia. 

3.2. A rendszeres jövedelem igazolása 

Amennyiben a Pályázó rendelkezik az 1.2. pont a)-g) alpontjaiban meghatározott rendszeres 

jövedelemtípusok valamelyikével, azt az 1.2. pontban meghatározott módon kell igazolnia.  

E pont alkalmazásnak szempontjából jövedelemnek minősül a 2.2. pontban meghatározott rendszeres 

családi támogatás is. A Pályázó a részére nyújtott rendszeres családi támogatást vagy annak hiányát a 

2.2., illetve a 4.2. pontban meghatározott módon igazolja.  

4. Amennyiben a Pályázó a bejelentett lakcímén egyedül lakik életvitelszerűen, vagy a 

bejelentett lakcímétől eltérő címen lakik életvitelszerűen, családjától rendszeres anyagi 

(pénzbeni vagy természetbeni) támogatásban nem részesül, és más rendszeres jövedelemmel 

sem rendelkezik, az alábbi dokumentumokat kell benyújtania. (a Pályázó a Juttr. 21. § (1) bekezdés 

c) pontjának hatálya alá tartozik). 

4.1. A bejelentett lakcímen egyedül / a bejelentett lakcímtől eltérő címen történő 

életvitelszerű lakás igazolása 
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Amennyiben a Pályázó a bejelentett lakcímén egyedül lakik életvitelszerűen, vagy a bejelentett lakcímtől 

eltérő címen lakik életvitelszerűen, azt a 2.1. pontban meghatározott módon kell igazolnia.  

4.2. A rendszeres családi támogatás hiányának igazolása 

A Pályázó szülőjének (gyámjának) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata (FNY) arról, 

hogy a Pályázó részére nem nyújt rendszeres anyagi – pénzbeni vagy természetbeni (ideértve pl. a 

szívességi lakáshasználatot is) – támogatást, vagy annak értéke havi átlagban nem éri el a nettó 5000,- 

Ft-ot. 

4.3. Más rendszeres jövedelem hiányának igazolása 

Amennyiben a Pályázó a 4.2. pontban meghatározottakon kívül más rendszeres jövedelemmel sem 

rendelkezik, azt az 1.2. pontban meghatározottak módon igazolja.  

4.4. A kiadások igazolása 

a) a lakhatás költségei (amennyiben többen laknak az ingatlanban, a költségek arányos része): a 

lakhatás ellenértéke (díja) tekintetében a szállásadó nyilatkozatát, ennek hiányában a bérleti szerződést 

vagy kollégiumi szerződést kell benyújtani, a közüzemi (rezsi) költségek elszámolása kapcsán pedig az 

utolsó három havi számlák befizetését igazoló készpénzátutalási megbízást vagy a bérbeadó részére utalt 

havi rezsi költség esetén az utolsó három hónapról szóló bankszámlakivonatot; 

b) a képzési hely városán belüli közlekedés költsége (kizárólag közösségi közlekedési közszolgáltatás 

igénybevétele): az utolsó két havi (már lejárt) bérletet kell benyújtani; 

c) telefon költség (amennyiben a díjfizető a Pályázó): az utolsó három havi számlát, valamint a kifizetést 

igazoló dokumentumot (készpénzátutalási megbízást, bankszámlakivonatot) kell benyújtani; 

d) internet költség (amennyiben a díjfizető a Pályázó): az utolsó három havi számlát, valamint a kifizetést 

igazoló dokumentumot (készpénzátutalási megbízást, bankszámlakivonatot) kell benyújtani; 

Amennyiben a Pályázó igazolásként szerződést nyújt be, csak azon oldalakat kell benyújtania, melyekből 

a szerződéskötés ténye és a szerződés tárgya (ideértve a bérleti díjat is) kiderül.  

Az igazolásként benyújtott dokumentumokon – ide nem értve az érintett saját nyilatkozatát – a jelen 

pontban rögzítettek igazolásához nem szükséges személyes adatokat felismerhetetlenné kell tenni.  

A pontos időszakokat, melyekre vonatkozóan a dokumentumokat be kell nyújtani, a pályázati felhívás 

tartalmazza. Az (FNY) jelölésű dokumentumokat az Egyetem által kiadott formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

5. A képzési hely és a lakóhely közötti távolság, az utazás időtartama és költsége 

A jelen pont alkalmazása szempontjából: 

- képzési hely: ahol a Pályázó ténylegesen folytatja tanulmányait; 

- lakóhely: ahol a Pályázó életvitelszerűen tartózkodik, ennek igazolásául az 1-4. pontok szerint az 

érintett ingatlanban történő életvitelszerű élést igazoló dokumentum szolgál. 

Amennyiben a képzési hely és a lakóhely ugyanazon a településen található, a jelen pontban szabályozott 

körülmények nem kerülnek figyelembe vételre a pályázat elbírálása során. 

Az utazás költségének távolságának és időtartamának megállapítása során a MÁV Zrt. /GYSEV Zrt. vagy 

a Volán Zrt. által biztosított közösségi közlekedés közszolgáltatások egy kiválasztott kategória szerinti 

díjtételei, utazási távolsága és ideje kerülnek figyelembevételre.  

6. A fogyatékossággal élő Pályázó fogyatékosságával összefüggő kiadások 

6.1. A fogyatékosság igazolása 

Fogyatékossággal élő Pályázó a jelen pályázat vonatkozásban az, aki 
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a) fogyatékossága186 miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, vagy 

b) fogyatékossága1 miatt rendszeresen személyi segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, 

vagy 

c) fogyatékossága1 miatt rendszeresen technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, 

vagy 

d) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy  

e) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy 

előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. 

A fentiek szerint meghatározott fogyatékosság fennállást a Pályázó a kezelőorvosa vagy szakorvos által 

kiállított igazolással igazolja, mely igazolás kizárólag a feltételeknek való megfelelésről szól, és nem 

tartalmaz a fogyatékosság típusára, mértékére vagy a munkaképesség elvesztésének, illetve az 

egészségkárosodás okára, mibenlétére vonatkozó adatot. Amennyiben az orvosi igazolás kiállítása nem 

lehetséges, úgy a szakértői bizottság vagy hatóság állal kiállított vélemény vagy határozat is elfogadható, 

ebben az esetben azonban minden olyan személyes adatot felismerhetetlenné kell tenni, amely nem 

elengedhetetlenül szükséges fenti feltételek megállapításhoz. 

6.2. A kiadások igazolása 

A fogyatékossággal összefüggő kiadásokat az alábbi felosztásban kell bemutatni és igazolni: 

a) különleges eszközök beszerzése, azaz 1 év vagy annál rövidebb élettartamú eszközök, amelyek 

orvosi javaslatra kerülnek megvásárlásra a fogyatékossággal összefüggésben (a naponta vagy 

hetente rendszeresen használandó, egyszer használatos eszközök esetében az egy hónapra eső 

költség): az eszköz beszerzéséről szóló, a Pályázó nevére szóló számla; 

b) különleges eszközök fenntartása, azaz az 1 évet meghaladó élettartamú eszközök 

karbantartására fordított költség, ha az eszköz megvásárlására orvosi javaslatra a 

fogyatékossággal összefüggésben került sor (karbantartásnak minősülnek az eszköz 

rendeltetésszerű használata alkalmassága folyamatos biztosításához szükséges rendszeres, vagy 

időszakosan visszatérő javítási munkálatok): a karbantartásról kiállított, a Pályázó nevére szóló 

számla. 

c) speciális utazási szükségletekkel kapcsolatban felmerülő többletköltség: az erről kiállított, a 

Pályázó nevére szóló számla. 

d) személyes segítő, jelnyelvi tolmács: a szolgáltatás igénybevételéről kiállított, a Pályázó nevére 

,számla. 

A bírálat során az utolsó három hónap vonatkozó kiadásait vizsgálják a kiadások egy hónapra vetített 

átlagát pontozva. 

A pontos időszakokat, melyekre vonatkozóan a dokumentumokat be kell nyújtani, a pályázati felhívás 

tartalmazza. 

7. A Pályázó vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota 

miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások 

7.1. Közeli hozzátartozói minőség igazolása 

Amennyiben a Pályázóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozó egészségi állapota miatt merülnek 

fel rendszeresen kiadások, a közeli hozzátartozói minőséget igazolni kell. 

A jelen pályázat elbírálása során az alábbi személyek minősülnek a Pályázó közeli hozzátartozójának: a 

házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. A közeli hozzátartozói minőséget az alábbi 

dokumentumok benyújtásával kell igazolni: 

házastárs házassági anyakönyvi kivonat 

                                                           
186 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 



 

127. oldal, összesen: 205 

egyeneságbeli rokon 
a Pályázó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozata* 

örökbefogadott gyermek születési anyakönyvi kivonat(ok) 

örökbefogadó szülő születési anyakönyvi kivonat(ok) 

mostohagyermek 

házassági és anyakönyvi kivonat (házasság 

hiányában házassági anyakönyvi kivonat 

helyett a Pályázó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglat nyilatkozata) 

mostohaszülő 

házassági és anyakönyvi kivonat (házasság 

hiányában házassági anyakönyvi kivonat 

helyett az érintett teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglat nyilatkozata) 

nevelt gyermek gyámhatóság határozata 

nevelőszülő gyámhatóság határozata 

testvér születési anyakönyvi kivonatok* 

*Amennyiben gyermek vagy testvér esetén a 8.1. pontban foglaltak szerint az eltartotti minőségi 

igazolására a nevelési vagy oktatási intézmény által kiállított igazolás kerül benyújtásra, úgy pályázói 

nyilatkozat, illetve anyakönyvi kivonat benyújtása nem szükséges. 

A fenti dokumentumokat olyan módon kell benyújtani, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat 

megállapításához nem szükséges személyes adatokat azokban felismerhetetlenné kell tenni. 

7.2. A közös háztartásban élés igazolása 

Annak igazolására, hogy a Pályázóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozó egészségi állapota miatt 

merülnek fel rendszeresen kiadások, az 1.1. pontban meghatározott lakcímigazolás szolgál. 

7.3. A kiadások igazolása 

A jelen pont alkalmazása szempontjából kiadásnak a beteg egészségügyi állapotára tekintettel indokolt 

vényköteles, folyamatosan vagy rendszeresen visszatérően felírt egy hónapra eső gyógyszermennyiség 

költsége minősül. A rendszeres gyógyszerköltségről a házi orvos vagy a szakorvos által kiállított igazolást 

kell benyújtani. A dokumentum nem tartalmazhat az egészségi állapot (betegség) és a gyógyszerek 

azonosítására alkalmas adatot. 

A pontos időszakokat, melyekre vonatkozóan a dokumentumokat be kell nyújtani, a pályázati felhívás 

tartalmazza. 

8. A Pályázóval közös háztartásban élő eltartottak száma 

8.1. Az eltartotti minőség igazolása 

8.1.1. A jelen pont alkalmazásban a Pályázó eltartottnak minősül, kivéve ha: 

a) családfenntartó, azaz aki legalább egy gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, vagy 

legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 

b) ha a havi rendszeres jövedelme meghaladja a minimálbér mindenkori összegét; 

c) ha a szociális helyzete a Juttr. 21. § (1) bekezdés c) pont alapján kerül elbírálásra. 

Azt, hogy a Pályázó a fentiek alapján eltartottnak minősül a Pályázó az 1.1. pont szerinti lakcímigazolással 

és az 1.2. pont szerinti jövedelemigazolással igazolja. 

8.1.2. A jelen pont alkalmazása szempontjából eltartottnak minősül a Pályázó(nak) 
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a) a gyermeke vagy testvére, ha 

aa) a 16. életévét még nem töltötte be, 

ab) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy jogviszonya 90 

napnál nem régebben szűnt meg, a 25. életévét még nem töltötte be; 

ac) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább 

egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg; 

b) házastársa (élettársa), szülője, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el; 

c) vagy a házastársnak (élettársnak) a szülője, nagyszülője, testvére, ha megváltozott munkaképességű 

személy. 

Szülő alatt értendő a mostoha-, örökbefogadó és nevelőszülő is. Gyermek alatt értendő a mostoha-, 

örökbefogadott és nevelt gyermek is. 

A felsorolt személyeket csak abban az esetben minősülnek eltartottnak, ha a havi rendszeres jövedelmük 

a minimálbér mindenkori összegét nem haladja meg. 

A fentiekben meghatározott rokoni minőség és életkor igazolásához az alábbi dokumentumok benyújtása 

szükséges: 

házastárs házassági anyakönyvi kivonat 

egyeneságbeli rokon 
a Pályázó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozata* 

örökbefogadott gyermek születési anyakönyvi kivonat(ok) 

örökbefogadó szülő születési anyakönyvi kivonat(ok) 

mostohagyermek 

házassági és anyakönyvi kivonat (házasság 

hiányában házassági anyakönyvi kivonat 

helyett a Pályázó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglat nyilatkozata) 

mostohaszülő 

házassági és anyakönyvi kivonat (házasság 

hiányában házassági anyakönyvi kivonat 

helyett az érintett teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglat nyilatkozata) 

nevelt gyermek gyámhatóság határozata 

nevelőszülő gyámhatóság határozata 

testvér születési anyakönyvi kivonatok* 

élettárs 
élettársak közös teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglat nyilatkozata 

Ha a gyermek vagy testvér oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy jogviszonya 90 napnál nem 

régebben szűnt meg, arról a nevelési vagy oktatási intézmény által kiállított igazolást kell benyújtani. Ez 

esetben* pályázói nyilatkozat, illetve születési anyakönyvi kivonat benyújtása nem szükséges. 

A megváltozott munkaképesség, illetve annak igazolására, hogy 16. életévét betöltött gyermek, illetve 

a testvér ezen állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, 

igazolására a kezelőorvosa vagy szakorvos által kiállított igazolást kell benyújtani. 

A fenti dokumentumokat olyan módon kell benyújtani, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat 

megállapításához nem szükséges személyes adatokat abban felismerhetetlenné kell tenni. 
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A havi rendszeres jövedelem mértékét az 1.2. pontban foglaltak szerint kell igazolni. 

8.2. A közös háztartásban élés igazolása 

A Pályázóval közös háztartásban élés igazolására az 1.1. pontban meghatározott lakcímigazolás szolgál. 

A gyermeket, testvért - a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló kivételével – a pályázóval közös 

háztartásban élőnek lehet tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg 

életvitelszerűen nem a Pályázóval közös háztartásban él. 

9. A Pályázó ápolásra szoruló hozzátartozója gondozásával járó költségek 

9.1. A hozzátartozói minőség igazolása 

A jelen pályázat elbírálása során az alábbi személyek minősülnek a Pályázó hozzátartozójának: a 

házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, 

a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. 

A fentiekben meghatározott rokoni minőség és életkor igazolásához az alábbi dokumentumok benyújtása 

szükséges: 

házastárs házassági anyakönyvi kivonat 

egyeneságbeli rokon 
a Pályázó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozata* 

örökbefogadott gyermek születési anyakönyvi kivonat(ok) 

örökbefogadó szülő születési anyakönyvi kivonat(ok) 

mostohagyermek 

házassági és anyakönyvi kivonat (házasság 

hiányában házassági anyakönyvi kivonat 

helyett a Pályázó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglat nyilatkozata) 

mostohaszülő 

házassági és anyakönyvi kivonat (házasság 

hiányában házassági anyakönyvi kivonat 

helyett az érintett teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglat nyilatkozata) 

nevelt gyermek gyámhatóság határozata 

nevelőszülő gyámhatóság határozata 

testvér születési anyakönyvi kivonatok 

élettárs 
élettársak közös teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglat nyilatkozata 

*Amennyiben gyermek vagy testvér esetén a 8.1. pontban foglaltak szerint az eltartotti minőségi 

igazolására a nevelési vagy oktatási intézmény által kiállított igazolás kerül benyújtásra, úgy pályázói 

nyilatkozat, illetve anyakönyvi kivonat benyújtása nem szükséges. 

A fenti dokumentumokat olyan módon kell benyújtani, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat 

megállapításához nem szükséges személyes adatokat abban felismerhetetlenné kell tenni. 

9.2. A kiadások és annak igazolása, hogy azok azt a háztartást terhelik, melynek a 

Pályázó a része 

Gondozási költségként figyelembe kell venni elsődlegesen az ezzel járó személyi költséget vagyis az 

ápoló költségét, de ide értendő az az eset is, amikor az egészségi állapot folytán valamely bentlakásos 
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intézményben kerül díjazás ellenében elhelyezésre az érintett hozzátartozó, és ennek költségei igazolható 

módon a Pályázót vagy azt a háztartást terhelik, amelynek a Pályázó is részét képezi. 

Dologi jellegű kiadások közül csak olyan jellegű gyógyászati segédeszközök, gyógyászati készítmények 

vehetők figyelembe, amelyek a 7. pont körében nem kerültek figyelembe vételre, és igazolható módon 

a Pályázót vagy azt a háztartást terhelik, amelynek a Pályázó is része.  

Igazoló dokumentumok lehetnek különösen az alábbiak: az ápolási díjra való jogosultságot alátámasztó 

bármely dokumentum, szolgáltatás igénybevételéről, dologi jellegű kiadásról kiállított számla. 

A bírálat során az utolsó három hónap vonatkozó kiadásait vizsgálják a kiadások egy hónapra vetített 

átlagát pontozva. 

A pontos időszakokat, melyekre vonatkozóan a dokumentumokat be kell nyújtani, a pályázati felhívás 

tartalmazza. 

Annak megállapítása tekintetében, hogy a kiadások nem a Pályázót, de azt a háztartást terhelik, 

amelynek a Pályázó is része, az 1-4. pontokban foglaltak az irányadók azzal, hogy a 2. pont esetében a 

Pályázó háztartásának az őt rendszeresen támogató család háztartása minősül. 

II. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének megállapítása során figyelembe veendő 

szociális körülmények (nem képezi a pontozás részét) 

1. A Pályázó félárva 

A jelen pont alkalmazása szempontjából félárva az a Pályázó, akinek egy szülője elhunyt. Szülő alatt 

értendő az örökbefogadó szülő is. 

Igazoló dokumentumok: 

- A félárva kategóriába tartozás halotti anyakönyvi kivonattal igazolandó azzal, hogy a halál tényére 

vonatkozó adaton, valamint az elhunyt személye azonosításához szükséges adatokon kívül a 

dokumentumban minden más személyes adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

2. A Pályázó árva 

A jelen pont alkalmazása szempontjából árva az a Pályázó, akinek a szülei elhunytak és eltartásáról más 

személy nem gondoskodik. Szülő alatt értendő az örökbefogadó szülő is. 

Igazoló dokumentumok: 

- Az árva kategóriába tartozás halotti anyakönyvi kivonattal igazolandó azzal, hogy a halál tényére 

vonatkozó adaton, valamint az elhunyt személye azonosításához szükséges adatokon kívül a 

dokumentumban minden más személyes adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

- Arról, hogy az árva Pályázó eltartásáról más személy nem gondoskodik, a Pályázó teljes bizonyító 

erejű magánokirati formában (FNY) nyilatkozik. 

3. A Pályázó családfenntartó 

A jelen pont alkalmazása során családfenntartó az a Pályázó, aki legalább egy gyermek eltartásáról saját 

háztartásában gondoskodik, vagy aki legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. 

Igazoló dokumentumok: 

- A Pályázó gyermekeinek igazolása tekintetében az I. fejezet 8.1. pontjában meghatározottak az 

irányadók. 

- Annak igazolására, hogy a Pályázó a hivatkozott gyermek eltartásáról saját háztartásában 

gondoskodik, az I. fejezet 1.1. pontja szerinti lakcímigazolás és az I. fejezet 1.2. pontja szerinti 

jövedelemigazolás szolgál; 

- Azt, hogy a Pályázó legalább két kiskorú gyermek gyámja, a gyámhatóság által kiadott igazolással 

kell igazolni úgy, hogy az ennek megállapításához szükséges adatokon kívül a dokumentumban 

minden más személyes adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

4. A Pályázó gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 
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Azt, hogy a Pályázó gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, a gyámhatóság által kiállított igazolással 

kell igazolni. Ennek hiányában ezen körülmény fennállását az erről szóló határozat benyújtásával is 

igazolhatja a Pályázó azzal, hogy a fentiek megállapításához szükséges adatokon kívül a dokumentumban 

minden más személyes adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

5. A Pályázó fogyatékos vagy egészségi állapota miatt rászorult 

E tekintetben az I. fejezet 6. pont 6.1. alpontjában foglaltak az irányadók. 

6. A Pályázó hátrányos helyzetű 

A jelen pont alkalmazásban hátrányos helyzetű az a Pályázó, aki a felvételi jelentkezés határidejének 

napjáig huszonötödik életévét nem töltötte be, és aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül. 

E szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes 

nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 

településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 

feltételek. 

Igazoló dokumentum: 

- A gyámhatóság hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozata vagy a jegyző által e 

tárgyban hozott határozat azzal, hogy a Pályázó személyazonosításához szükséges adatokon, 

valamint a hátrányos helyzet megállapításának tényén túl e dokumentumokban szereplő más 

személyes adatokat felismerhetetlenné kell tenni. 

7. A Pályázó halmozottan hátrányos helyzetű 

E pont alkalmazása szempontjából halmozottan hátrányos helyzetű az a Pályázó, aki a felvételi 

jelentkezés határidejének napjáig huszonötödik életévét nem töltötte be és, aki a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos 

helyzetűnek minősül.  

E szerint halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 

esetében 6. pont a)–c) alpontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

Igazoló dokumentum: 

- A gyámhatóság halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozata vagy a jegyző 

által e tárgyban hozott határozat azzal, hogy a Pályázó személyazonosításához szükséges 

adatokon, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának tényén túl e 

dokumentumokban szereplő más személyes adatokat felismerhetetlenné kell tenni. 
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8. A Pályázó nagycsaládos 

E pont alkalmazása szempontjából nagycsaládos az a Pályázó, akinek legalább két eltartott testvére van, 

vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személy havi jövedelme nem éri 

el a minimálbér összegét. 

Igazoló dokumentumok: 

- Az eltartott testvérek igazolása tekintetében az I. fejezet 8.1. pontjában foglaltak az irányadók. 

- Annak igazolásra, hogy a Pályázó eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban 

élő személy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, az I. fejezet 1.1. pontjában 

meghatározott lakcímigazolás és az I. fejezet 1.2. pontjában meghatározott jövedelemigazolás 

szolgál. 

 
  


