
 



 

7-25 éves kor közötti gyermek
•eredeti iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás a jogosultsági időszak szerinti 
félévről/tanévről
•a MÁK által folyósított családi pótlék összegét igazoló bankszámlakivonat

árva 30

félárva 18

önfenntartó 7

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

 súlyos fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató 12

A tényre nem adható pont, ha a dokumentum:  
•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 1 évig érvényes.) 

  fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató 8

A tényre nem adható pont, ha a dokumentum:  
•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 1 évig érvényes.) 

a hallgató gyámsága megszűntének megállapítása nagykorúvá válása miatt - A tény nem kerül pontozásra, azonban kategória módosító tényező

a hallgató nagycsaládos helyzetének megállapítása - A tény nem kerül pontozásra, azonban kategória módosító tényező

családfenntartó 10/fő •Ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, erre a tényre nem adható pont.

0 - 1999 Forint 0
2000 - 4499 Forint 1
4500 - 6999 Forint 2
7000 - 9499 Forint 3
9500 - 11999 Forint 4
12000 - 14499 Forint 5
14500 - 16999 Forint 6
17000 - 19499 Forint 7
19500 - 21999 Forint 8
22000 - 24499 Forint 9
24500 - 26999 Forint 10
27000 - 29499 Forint 11
29500 Forint felett 12

képzési helyen élő (felülírja a távolsági sávozást) 0
1-24 km 1
25-39 km 2
40-54 km 3
55-69 km 4
70-84 km 5
85-99 km 6
100-114 km 7
115-129 km 8
130-144 km 9
145-159 km 10
160-174 km 11
175-189 km 12
190-204 km 13
205-219 km 14
220-234 km 15
235-249 km 16
250 km felett 17

egy háztartásban élő eltartottak száma – különös tekintettel a hallgatóval 
együtt eltartott gyermekek számára (maximum 5 eltartott)

Ha a dokumentum hiányzik akkor erre a tényre nem adható pont.

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.

Az orvosi igazolás kizárólag a fenti tényekre vonatkozó adatokat tartalmazza, illetve a hallgató neve és még két, a személy azonosítását lehetővé tevő adata (pl. születési éve; anyja neve). A többi adatot ki kell takarni.

A hallgatói szüleinek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy a hallgatót anyagilag nem támogatják és a hallgató önfenntartónak minősül. 

A pályázat benyújtását megelőző háromhavi jövedelem igazolása (kivéve egyetemi juttatások).
 
Ha a pályázó hallgató kollégiumban lakik a kollégiumnak az igazolása a bentlakás tényéről. 

Az esetben amennyiben a pályázó hallgató albérletben lakik a lakcímkártya azon oldalának a fénymásolata, amelyen a pályázó hallgató neve, illetve anyjának a neve látható. A többi adatot ki kell takarni.

Ha nincs a lakcímre bejelentkezve, úgy az albérleti szerződés kivonata - a hallgató neve, anyja neve, születési helye és ideje, a szerződés tárgya, hatálya, az ingatlan címe, a bérleti díj összege. A többi adatot ki kell takarni.

3/fő

•a hallgatóval egy háztartásban élőkről szóló, a település önkormányzata vagy járási hivatala által kiállított, három hónapnál 
nem régebbi igazolás kivonata (vagy hatósági bizonyítvány), amelyen szerepel az egy háztartásban élők száma, e személyek neve 
és még két, a személy(ek) azonosítását lehetővé tevő adata (pl. születési éve; anyja neve).  A többi adatot ki kell takarni.
• amennyiben az igazoláson nem szerepelnek tételesen a bejelentett személyek nevei, a családtagok lakcímkártyáinak azon 
oldalának a fénymásolata, amelyen a családtagok neve, illetve anyjuknak a neve látható. A többi adatot ki kell takarni.
• ha az igazoláson szereplő valamely személy ténylegesen nem tartozik egy háztartásba a pályázóval (pl. elköltözött, külön 
lakrészben él, osztatlan közös tulajdonú ingatlan) két tanús nyilatkozat, mely 3 hónapnál nem régebbi
• ha olyan személy él a hallgatóval egy háztartásban, aki nem szerepel az igazoláson, akkor erről két tanús nyilatkozat, mely 3 
hónapnál nem régebbi
• hallgató a szüleitől való külön élése esetén 3 hónapnál nem régebbi, két tanú előtt tett nyilatkozat szükséges arról, hogy szülei 
havonta mekkora összeggel járulnak hozzá a megélhetéséhez

A pályázati kiírás félévére szóló igazolás arról, hogy a hallgatóval közös háztartásban élő még nem iskoláskorú, köznevelésben, 
vagy felsőoktatásban, vagy nappali munkarendű OKJ képzésben részt vevő személy(ek).

0-6 éves kor közötti gyermek

•születési anyakönyvi kivonat másolatának kivonata, amelyen a személy azonosítását lehetővé 
tevő adata (pl. születési éve; anyja neve) látszanak. A többi adatot ki kell takarni;
valamint
•a MÁK által folyósított családi pótlék összegét igazoló bankszámlakivonat

•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. 

A pályázó hallgató saját nevére szóló gyámhatósági határozat, a gyámság megszűnésének tényéről, amelyben a saját élet helyzete kerül megállapításra.

Vagylagosan 
(Egyszerre nem kérhetők be a dokumentumok, illetve azoknak kizárólag csak a kivonata kérhető be/nyújtható be!):

•  A pályázó hallgató gyermeke születési anyakönyvi kivonata esetében a gyermek neve és a gyermek anyjának/apjának a neve. A többi adatot ki kell takarni.

• A pályázó hallgató gyermeke lakcímkártyája esetén a gyermek neve, illetve a gyermek anyjának a neve kell látható
legyen. A többi adatot ki kell takarni.

• Önkormányzat által kiállított, az ápolási díjban való részesülés tényéről szóló igazolás kivonata, a támogatás mértékének feltüntetésével. A jogosult személyének (hallgató) megállapításához  legfeljebb három személyes adat (pl. hallgató neve, anyja neve, 
születési helye és ideje) kezelhető, a többi adatot ki kell takarni.
• A MÁK által folyósított családi pótlék, GYES/GYED/GYET összegét igazoló bankszámlakivonat.

A hallgató vagy családtagja (közös háztartásban élők) egészségi állapota miatt felmerülő 
költségek

A hallgató fogyatékossága miatt szükséges különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére fordított költségek megállapítása

Amennyiben a hallgató saját magán kívül minimum 2 eltartott státuszát igazolja, úgy ezen tény megállapításra kerül

A pályázó hallgató nevére kiállított három hónapnál nem régebbi egészségügyi adatokat nem tartalmazó szakorvosi vagy hivatal által kiállított igazolás, amelyből megállapítható a fogyatékosság ténye és az azzal összefüggésben felmerülő egészségügyi 
kiadások. 

A pályázó hallgató igazolt fogyatékosságával összefüggésben felmerülő szükséges szolgáltatások, termékek, eszközök listája, illetve ez alapján a gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt által készíttetett költségszámítás.

•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 

Az esetben amennyiben a pályázó hallgató albérletben lakik, a lakcímkártya azon oldalának a fénymásolata, amelyen a pályázó hallgató neve, illetve anyjának a neve látható. A többi adatot ki kell takarni.

Ha nincs a lakcímre bejelentkezve, úgy az albérleti szerződés kivonata - a hallgató neve, anyja neve, születési helye és ideje, a szerződés tárgya, hatálya, az ingatlan címe. A többi adatot ki kell takarni.

Ha a pályázó hallgató kollégiumban lakik, a kollégiumvezető által kiállított igazolás a bentlakás tényéről.

Az utazást igazoló bérlet, jegy, a közlekedési társaság oldalán megtalálható hivatalos menetrend, vagy képernyő kép, amely alapján megállapítható az utazás költsége.

A hallgató lakóhelye és a képzési hely közötti távolság

•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  
  

A hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás megállapítása

A pályázó hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére kiállított, három hónapnál nem régebbi egészségügyi adatokat nem tartalmazó szakorvosi igazolás, amely tartalmazza a betegség miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi 
szolgáltatások, termékek, eszközök listáját, illetve ez alapján a gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt által készíttetett költségszámítás.

A pályázó hallgató szülőjének halotti anyakönyvi kivonatának, vagy a hallottvizsgálati bizonyítvány kivonatolt verziója, amelyben kizárólag a halál ténye, illetve az elhunyt személyének beazonosításához szükséges adatok látszanak (minimum három személyes 
adat). A többi adatot ki kell takarni.

A pályázó hallgató teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról a tényről, hogy nem fogadták örökbe.

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

A hallgató szülőjének halotti anyakönyvi kivonatának, vagy a hallottvizsgálati bizonyítvány kivonatolt verziója, amelyben kizárólag a halál ténye, illetve az elhunyt személyének beazonosításához szükséges adatok látszanak (minimum három személyes adat). A 
többi adatot ki kell takarni.

A pályázó hallgató teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról a tényről, hogy nem fogadták örökbe.


