
 

TÉNY  

ADHATÓ PONTSZÁM  

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁS  

BENYÚJTOTT DOKUMENTUM ELLENÖRZÉSÉNEK MÓDJA  

pályázó  
pályázóval 

élő  

• minden benyújtott dokumentum általános hitelességvizsgálata 
szükséges, amely arra irányul, hogy felmerül-e kétség a benyújtott 
dokumentum eredetisége, hitelessége kapcsán  

• minden nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 
kell beadni 

• hiánypótlásról a HKR. 29.§ rendelkezik  

A pályázó lakóhelyén élő személyekről igazolás  

a személyek száma 
önmagában nem  

pontozandó, hanem az 
egy főre jutó  

jövedelemhez adja meg 
az osztó számát  

• a pályázó lakóhelyén élő személyek 
számáról és nevéről a helyi önkormányzat 
(vagy a jogosult hivatal) által kiállított 3 
hónapnál nem régebbi, eredeti igazolás 

• amennyiben az igazoláson nem 
szerepelnek tételesen a bejelentett 
személyek nevei, a családtagok 
lakcímkártyáinak másolata is szükséges  

• ha az igazoláson szereplő valamely személy 
ténylegesen nem tartozik egy háztartásba a 
pályázóval (pl. elköltözött, külön lakrészben 
él, osztatlan közös tulajdonú ingatlan) 
közjegyzői nyilatkozat,  
mely 3 hónapnál nem régebbi 

• ha olyan személy él a hallgatóval egy 
háztartásban, aki nem szerepel az 
igazoláson, akkor erről közjegyzői 
nyilatkozat, mely 3 hónapnál nem régebbi 

• hallgató a szüleitől való külön élése esetén 
3 hónapnál nem régebbi, közjegyző előtt 
tett nyilatkozat szükséges arról, hogy szülei 
havonta mekkora összeggel járulnak hozzá 
a megélhetéséhez.  

• népesség-nyilvántartási adatok vizsgálata a feladatot ellátó 
szerv által kiállított dokumentum alapján  

• a nyilatkozat igazolással összhangban való vizsgálata  
• közjegyzői nyilatkozat (közjegyzői nyilatkozatban a hallgató 

vagy az adott személy (közeli hozzátartozó) nyilatkozata is 
elfogadható)  

Egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem 
(Jövedelmi sáv – Ft)  

 Egyéb jövedelmek és költségek igazolásai  

Beszámításra kerül  
• családi pótlék – csekk/ bankszámlakivonat,  
• nyugdíj/rokkantnyugdíj – csekk/ 

bankszámlakivonat,  
• árvasági ellátás – tárgyév januári 

igazolás/bankszámlakivonat,  
• elvált/külön élő szülő támogatást 

meghatározó összeg  
• regisztrált munkanélküli eltartó – támogatás 

összege  
• táppénz – csekk/ bankszámlakivonat (a 

juttatás időintervallumával feltüntetve)  
 

Nem minősül jövedelemnek  
• a temetési segély, az alkalmanként adott 

átmeneti segély, a lakásfenntartási 
támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás,  

• a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 
Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti 
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány,  

• egyszeri anyasági támogatás,  
• az energiafelhasználáshoz nyújtott 

támogatás,  
• ösztöndíj vagy ösztöndíj jellegű juttatás;  

• Az egy hónapra számított egy főre jutó nettó átlagkereset és a 
segélyek figyelembevételével határozandó meg. 

• 25 000 forint alatti egy főre eső jövedelem esetén, amennyiben nem 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű a hallgató, 
környezettanulmány szükséges. 

• nem forintban igazolt jövedelmek árfolyamának számítási módja: 
beadási időszak első napján, ennek hiányában a kiírásban 
meghatározott napon érvényes árfolyam 

  
• 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a 

rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet 
alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a VAGY (3) 
bekezdés szerint 10%-a, feltéve, hogy a hallgató szociális helyzete 
alapján a DJB bírálata szerint rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult 
ÉS igazoltan a rendelet 16. § (2) bekezdés a)-e), VAGY (3) bekezdés a)c) 
pontja szerinti kategóriák egyikébe tartozik. 

0 – 25000  40  -  
25001 - 26600  39  -  
26601 - 28200  38  -  
28201 - 29800  37  -  
29801 - 31400  36  -  
31401 - 33000  35  -  
33001 - 34600  34  -  
34601 - 36200  33  -  
36201 - 37800  32  -  
37801 - 39400  31  -  
39401 - 41000  30  -  
41001 - 42600  29  -  
42601 - 44200  28  -  
44201 - 45800  27  -  
45801 - 47400  26  -  
47401 - 49000  25  -  
49001 - 50600  24  -  
50601 - 52200  23  -   

 BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁS  BENYÚJTOTT DOKUMENTUM 
ELLENÖRZÉSÉNEK MÓDJA  52201 - 53800  22  -  

53801 - 55400  21  -  
55401 - 57000  20  -  * A tény nem pontozandó, hanem az ehhez kapcsolódó igazoláson szereplő 

adat adja meg az egy főre jutó jövedelembe számítandó összegét.  
57001 - 58600  19  -  
58601 - 60200  18  -  

 

• utolsó 3 havi munkáltatói 
jövedelemigazolás (a beadás 
dátumától számítva), 
 

 
• utolsó 3 havi jövedelem átlaga 

(pályázást megelőző) 
60201 - 61800  17  -  
61801 - 63400  16  -  
63401 - 65000  15  -  
65001 - 66600  14  -  
66601 - 68200  13  -  

 

• könyvelő vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatot 
arról, hogy a vállalkozás 
tevékenységéből havonta 
mekkora jövedelem  
származik, valamint  

• NAV igazolás (eredeti) 

• az egy főre jutó jövedelem 
számításánál az összeg 
figyelembe veendő,  

• a NAV igazolásból számított 
jövedelem számításának módja: 
az összevontan és elkülönülten 
adózó jövedelem összeg, mínusz 
az igazoláson szereplő személyi 
jövedelemadó fizetési 
kötelezettség osztva 12-vel 

• NAV-nyilatkozat ütközése esetén 
a hallgató számára kedvezőbbet 
kell figyelembe venni 

68201 - 69800  12  -  
69801 - 71400  11  -  
71401 - 73000  10  -  
73001 - 74600  9  -  

74601 - 76200  8  -  

 

• őstermelői igazolvány 

másolata, valamint 
• nyilatkozat a tevékenységről és 

átlagos havi jövedelemről 
könyvelő vagy közjegyző által 
hitelesítve 
 

76201 - 77800  7  -  
77801 - 79400  6  -  
79401 - 81000  5  -  
81001 - 82600  4  -  
82601 - 84200  3  -  

84201 - 85800  2  -   
85801 - 87500  1  -  

87501 -   0  -  

     

Speciális helyzetre vonatkozó igazolások   Max 54 pont  

 A kérelmező által jelzett speciális, igazolásokkal alátámasztott indokok, 
egyéb kiegészítések.   
A pontozáskor azonos indokkal mindig csak a legmagasabb adható 
pontszám vehető figyelembe, így pont-halmozódás nem lehetséges.  

hátrányos helyzetű   
10  -  

a gyámhatóság határozat másolata a hátrányos 
helyzet megállapításáról  

A dokumentum nem fogadható el, ha:   
• a tény igazolására nem tölt fel dokumentumot, 
• nem hivatalos a dokumentum, 
• a dátum elévült  
• dokumentum részletességének hiányában (név, születés, 

lakcím…stb.)  

halmozottan hátrányos helyzet   

15  -  

a gyámhatóság határozat másolata a 
halmozottan hátrányos helyzet 
megállapításáról  

egy háztartásban eltartottak száma (maximum 5 
eltartott)   3  3/fő  
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3 hónapnál nem régebbi eredeti 
önkormányzat/járási hivatal által kiállított 
igazolás + jogviszony igazolások,  
iskolalátogatási igazolás, születési anyakönyvi 
kivonatok  

0-6 éves kor 
közötti 
gyermek  

• születési anyakönyvi kivonat 
másolata, valamint 

• a MÁK által kiállított igazolás a 
folyósított családi pótlék 
összegéről 

• iskolalátogatási igazolás 
csatolandó közoktatási 

tanulmányok esetén, 
• hallgatói jogviszony igazolás 

csatolandó felsőoktatási 
tanulmányok esetén 

• megfelelő jogviszony igazolás 
vagy jogviszony igazolás és 
nyilatkozat vagy nyilatkozat 
hiányában erre a tényre nem 
adható pont, illetve az egy főre 
jutó jövedelem nem 
meghatározható, 

Nem fogadható el az igazolás:  
• nincs iskolalátogatási 

igazolási/jogviszony igazolás, 
• nem az adott tanévre/félévre 

szól, 
• a dátum nem megfelelő. 

7-25 éves 
kor közötti 
gyermek  

• eredeti iskolalátogatási vagy 
hallgatói jogviszony igazolás a 
jogosultsági időszak szerinti 
félévről/tanévről 

• a MÁK által kiállított igazolás a 
folyósított családi pótlék 
összegéről 

 

 

TÉNY  
ADHATÓ PONTSZÁM  

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁS  BENYÚJTOTT DOKUMENTUM ELLENÖRZÉSÉNEK MÓDJA  
pályázó  

pályázóval 
élő  

munkanélküli eltartó   

-  7/fő  

3 hónapnál nem régebbi eredeti, a 
Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat 
által kiadott igazolás regisztrált 
munkanélküliségről,   

valamint az álláskeresési járadék összegéről. 
Amennyiben a családtag álláskeresési járadékra 
már nem jogosult, akkor szükséges eredeti 
önkormányzat/járási hivatal által kiállított 
igazolás a szociális ellátás havi összegéről, vagy 
arról, hogy igénylés nem történt.   

A tényre pont nem adható, ha a dokumentumnál hiányzik/nincs 
feltüntetve:  
• a munkanélküli státusz kezdete, illetve  
• még jelenleg is álláskereső,  
• dátum (nincs/hiányos az időintervallum) 

munkanélküli (egy háztartásban élő)  

-  4/fő  

3 hónapnál nem régebbi eredeti, a Munkaügyi 
Központ vagy az önkormányzat által kiadott 
igazolás a regisztrált munkanélküliségről,   

valamint az álláskeresési járadék összegéről. 
Amennyiben a családtag álláskeresési járadékra 
már nem jogosult, akkor szükséges eredeti 
önkormányzat/járási hivatal által kiállított 
igazolás a szociális ellátás havi összegéről, vagy 
arról, hogy igénylés nem történt.   

nem regisztrált munkanélküli   

-  0  

NAV jövedelemigazolás mellé szükséges 3 
hónapnál nem régebbi eredeti, a Munkaügyi 
Központ vagy az önkormányzat által kiadott 
igazolás a nem regisztrált munkanélküliségről  

Az igazolás nem fogadható el amennyiben:  
• hiányzik a Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat által kiállított 

igazolás  
• 3 hónapnál régebbi dokumentum  

nyugdíjas   

(Ideértve a korkedvezményes és a korengedményes 
nyugdíjat, az előnyugdíjat és az egyes nyugdíjak 
felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj kiegészítések 
megszüntetéséről szóló törvény 2. § (2) és (3) 

bekezdésének alapján folyósítottpótlékot is, valamint a  
Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának 
megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti  
Alapítvány létesítéséről szóló kormányrendelet 1. § 
(2)(5) bekezdésében meghatározott nyugellátásokat és 
az egyházi nyugdíjalapból kifizetett nyugdíjat, a 
mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi és 
munkaképtelenségi járadékot, a mezőgazdasági 
szövetkezeti tag özvegyének özvegyi járadékot, a 
szakszövetkezeti tag részére járó növelt összegű 
öregségi járadékot, a munkaképtelenségi járadékot, a 
nyugdíjas bányász részére jogszabály alapján folyósított 
pénzben megváltott szénjárandóságot, valamint a 
nyugdíjas magánszemély tagsági pótlékát. Nyugdíjnak 
minősül továbbá a külföldről származó, nyugdíj címén 
folyósított jövedelem, valamint a nemzeti helytállásért 
folyósított pótlék is, és a politikai üldözésre tekintettel a 
nyugdíjfolyósító szervezet által törvény vagy 
kormányrendelet alapján folyósított ellátás.)  

-  3/fő  

nyugdíjas igazolvány (nyugdíjas törzslap) és egy 
3 hónapnál nem régebbi  

• kifizetési szelvény másolata vagy 

• a nyugdíjfolyósító hivatalos igazolása 
(másolat) az adott évre folyósítandó ellátás 
összegéről vagy  

• 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat 

 

Ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, erre a tényre nem adható 
pont.  

elvált vagy egyedülálló szülő    

-  8  

bírósági végzés fénymásolata, és a 
gyermektartás összegéről szóló okirat 
fénymásolata. Amennyiben a gyermektartás 
összege eltér a végzésen szereplő összegtől, 
akkor az eltérésről közjegyző előtt tett 
nyilatkozat eredeti példánya szükséges   

Egyedülálló szülő esetén 3 hónapnál nem 
régebbi közjegyző előtt tett eredeti nyilatkozat 
szükséges arról, hogy a különélő szülő havonta 
milyen mértékű hozzájárulást biztosít a 
gyermeke(i) megélhetéséhez  

• közjegyzői nyilatkozat a támogatás összegéről,  
• ha életvitelszerűen nem él ott a szülő, de bejelentett lakcíme 

megegyezik a hallgatóéval akkor, közjegyzői nyilatkozat szükséges 



árva   

30  -  

halotti anyakönyvi kivonat másolata, valamint  
• nyugdíjfolyósító hivatalos igazolása az 
adott évre folyósítandó ellátás összegéről vagy  
• nyilatkozat az árvaellátás 
megszűnéséről 
• bankszámlakivonat/ igazolás  

• Ha a dokumentum hiányzik akkor erre a tényre nem adható pont. 
• a hallgatóval egy háztartásban élő esetén külön pont nem jár érte, de 

az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges az 
árvaellátására vonatkozó igazolás másolata  

• halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolása esetén a tényre a 
pont megadható, de az ellátás folyósítására/megszűnésére 
vonatkozó igazolás hiányában az egy főre jutó jövedelem nem 
meghatározható  

félárva  

18  -  

halotti anyakönyvi kivonat másolata, valamint  
• nyugdíjfolyósító hivatalos igazolása az 
adott évre folyósítandó ellátás összegéről vagy  
• nyilatkozat az árvaellátás 
megszűnéséről 
• bankszámlakivonat/ igazolás  

• Ha a dokumentum hiányzik akkor erre a tényre nem adható pont. 
• a hallgatóval egy háztartásban élő esetén külön pont nem jár érte, de 

az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges az 
árvaellátására vonatkozó igazolás másolata  

• halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolása esetén a tényre a 
pont megadható, de az ellátás folyósítására/megszűnésére 
vonatkozó igazolás hiányában az egy főre jutó jövedelem nem 
meghatározható  

 

TÉNY  
ADHATÓ PONTSZÁM  

BENYÚJTOTT DOKUMENTUM 
ELLENÖRZÉSÉNEK MÓDJA  BENYÚJTOTT DOKUMENTUM ELLENÖRZÉSÉNEK MÓDJA  

pályázó  
pályázóval 

élő  
önfenntartó   

7  -  

Önfenntartó hallgató esetén csak azokat a 
dokumentumokat szükséges csatolni, amelyek 
a hallgatóra vonatkoznak, az alábbi fenti 
dokumentumok kötelezőek:   
• 3 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett 

nyilatkozat eredeti példánya, 
• előző 3 havi jövedelem igazolása 

kimutatással (kivéve egyetemi juttatások),  
• albérleti szerződés másolata vagy igazolás a 

kollégiumi tartózkodásról vagy önálló 
ingatlanfenntartás igazolása 2 utolsó havi, 
hallgató nevére szóló közüzemi számlával,  

• hallgató lakcímkártyájának másolata 
Ezen túlmenően minden további 
dokumentumot szükséges csatolni, melyre a 
hallgató pontot kaphat,  
• önfenntartó hallgató esetén a távolság 

meghatározásakor azt a helyet kell venni, 
ahol életvitel-szerűen tartózkodik. 

A benyújtandó dokumentumok nem fogadhatók el, ha:  
• dátumok nem megfelelőek,  
• hibás dokumentum,  
• hiányzik dokumentum.  

fogyatékos vagy gyógyszerköltséggel nem járó 
tartós, súlyos beteg hallgató esetén   

12  8/fő  

fogyatékosságáról szóló, szakorvos/megyei 
kormányhivatal rehabilitációs szerve/Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által 
kiállított igazolás fénymásolata, mely 

tartalmazza az 5/2003. (II.19.) ESzCsM 
rendelet, valamint a 335/2009. (XII. 29.) 
Korm.rendelet mellékletében található 

táblázatban szereplő BNO kódot.  

A tényre nem adható pont, ha a dokumentum:  
• olyan szakorvosi papír mely nem tartalmazza a BNO kódot,  
• háziorvosi igazolás/dokumentum nem elfogadható,  
• dátum nem megfelelő  
• elévült (Amennyiben szerepel a dokumentumon a fogyatékosság 

fennállásának ideje, úgy időn belül még érvényes. Feltüntetett 
kontroll időpont esetén a legfrissebb dokumentum szükséges, ezek 
hiányában 3 évig érvényes.) 

  

fogyatékos vagy gyógyszerköltséggel nem járó 
tartós beteg hallgató esetén   

7  4/fő  

fogyatékosságáról szóló, szakorvos/megyei 
kormányhivatal rehabilitációs szerve/Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által 
kiállított igazolás fénymásolata, mely 
tartalmazza a BNO kódot.   

gyermeket nevelő hallgató (gyermekenként)   

10/fő  

 gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
gyermekgondozási segély (GYES), 
gyermekgondozási díj (GYED), gyermeknevelési 
támogatás (GYET) folyósításának igazolása, az 
azt megállapító határozat másolati példányával 
vagy az átutalást igazoló bizonylattal   

Ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, erre a tényre nem adható 
pont, illetve az egy főre jutó jövedelem nem meghatározható.  
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0-6 éves kor 
közötti 
gyermek  

• születési anyakönyvi kivonat 

másolata, valamint 
• a MÁK által kiállított igazolás a 

folyósított családi pótlék 
összegéről 

• iskolalátogatási igazolás 

csatolandó közoktatási 

tanulmányok esetén, 
• hallgatói jogviszony igazolás 

csatolandó felsőoktatási 
tanulmányok esetén 

• megfelelő jogviszony igazolás 
vagy jogviszony igazolás és 
nyilatkozat vagy nyilatkozat 
hiányában erre a tényre nem 
adható pont, illetve az egy 
főre jutó jövedelem nem 
meghatározható, 

Nem fogadható el az igazolás:  
• nincs iskolalátogatási 

igazolási/jogviszony igazolás, 
• nem az adott tanévre/félévre 

szól, 
• a dátum nem megfelelő. 

7-25 éves 
kor közötti 
gyermek  

• eredeti iskolalátogatási vagy 
hallgatói jogviszony igazolás a 
jogosultsági időszak szerinti 
félévről/tanévről 

• a MÁK által kiállított igazolás a 
folyósított családi pótlék 
összegéről 

Tartós orvosi kezelés alatt álló családtag (közös 
háztartásban élők)  

 rendszeres orvosi/gyógyszeres kezelésről szóló 
igazolás szakorvostól/házi orvostól, valamint 
ezekre fordított összeget tételesen igazoló 
dokumentum vagy kórházi zárójelentés 
szükséges a havi szinten felmerülő állandó 
gyógyszerköltségről  

Ami a szakorvosi igazoláson nem kerül feltüntetésre az nem számolható 
el.  

A csatolt dokumentum nem fogadható el, ha:  
• nem szakorvosi az igazolás  
• 3 hónapnál régebbi,  
• árat nem tartalmaz, 
• nem tételes a gyógyszerlista 

0 – 2500  0  -  
2501 – 5000  1  -  
5001 – 7500  2  -  
7501 – 10000   3  -  
10001 – 12500   4  -  
12501 – 15000   5  -  
15001 – 17500   6  -  
17501 – 20000   7  -  
20001  8  -  
Rokkantnyugdíjas (személyenként):    

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300005.ESC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300005.ESC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900335.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900335.KOR


Új rokkantsági besorolás 
alapján  

Régi rokkantsági 
besorolás alapján  

  Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
területi szerve (NRSZH), vagy a területileg 
illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 
és Rehabilitációs Bizottság határozat, vagy a 
szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa által 
kiállított igazolás másolata, illetve  
rokkantsági/rehabilitációs járadék összegének 
igazolása (nyugdíjas törzslap, vagy 3 hónapnál 
nem régebbi bankszámlakivonat, vagy a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, az 
aktuális évre vonatkozó éves kimutatás.)   

Megfelelő igazolás hiányában a tényre pont nem adható. Hibás 
dátum/időszak esetén pont nem adható.  

Életminőségét jelentősen befolyásoló egészségkárosodás:  
100% - 79%  67% és felette  14 12  
78% - 50%  66% és alatta  8 8  
49% - 25%   6 4    a munkaképesség-csökkenés – a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal, illetve a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint jogelődei 
szakvéleménye (a továbbiakban: szakvélemény), illetőleg 2001. január 1-jét 
megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak  
Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint - 50-66 százalékos mértékű, 
illetőleg az egészségkárosodás - szakvélemény szerinti - 40-49 százalékos 
mértékű, vagy  

 a munkaképesség-csökkenés - a szakvélemény, illetőleg 2001. január 1-jét 
megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak 
Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint - 67-100 százalékos 
mértékű, vagy  

 az egészségkárosodás - a szakvélemény szerint - 79 százalékot meghaladó 
mértékű, vagy  

 az egészségkárosodás - a szakvélemény szerint - 50-79 százalékos 
mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását 
megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más 
munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, 
azonban a szakvélemény alapján rehabilitációja nem javasolt,  

 

     
A hallgató lakóhelye és a képzési hely közötti 
távolság  

 • közlekedési társaság igazolása, mely 
tartalmazza az adott távolságot km-ben vagy  

• a menetjegy(ek) (eredeti), mely tartalmazza 
az adott távolságot km-ben vagy 

• képernyőkép, amennyiben a hivatalos 
igazolások nem állnak rendelkezésre 

• közlekedési társaságok hivatalos honlapján lévő menetrendből  
• ha az igazolás nem pontos távolságot tartalmaz, akkor a hivatalos 

menetrend szerinti távolsággal kell számolni  
• ha nincs csatolt igazolás, akkor erre a körülményre akkor sem jár 

pont, ha egyébként más benyújtott dokumentumok alapján 
feltételezhető a pontos lakóhely  

Képzési helyen élő (felülírja a távolsági sávozást) 0  -  
1 – 49 km  1  -  
50 – 74 km   2  -  
75 – 99 km  3  -  
100 – 124 km  5  -  
125 – 149 km  6  -  
150 – 174 km  7  -  
175 – 199 km  8  -  
200 – 224 km   10 -  
225 – 249 km 11 -   
250 km felett 12 -   

 

 

 


