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46/2021. (V.27.) szenátusi határozat 2. sz. melléklete 

III.4. - 1. melléklet  

 
 

  

tény  adható pontszám  benyújtandó igazolás  benyújtott dokumentum ellenőrzésének 

módja  

  

pályázó 

 
pályázó 

val élő 

  

- minden benyújtott dokumentum általános 

hitelesség és eredetiség vizsgálata szükséges - 

minden nyilatkozatot teljes bizonyító erejű 

magánokirat formájában kell beadni  
- külföldi okiratok esetében az adott országban 

azonos feladatot ellátó szerv által kiállított – 

ennek hiányában a külképviseleti szerv által 

kiállított vagy általa felülhitelesített – igazolás 

nyújtandó be, egyszerű magyar fordítással 

(teljes dokumentum fordítás szükséges, kivonat 

nem fogadható el.)  
- A TJSZ 13/B. (5) bekezdés alapján 

hiánypótlásra nincs lehetőség; a hiányos 

pályázat a benyújtott dokumentumok alapján 

kerül elbírálásra.  

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, nevéről és születési 

dátumáról a helyi önkormányzat által kiállított 3 hónapnál nem 

régebbi, eredeti igazolás, 
- ha az igazoláson szereplő valamely személy nem minősül a 

pályázóval egy háztartásban élőnek (pl. elköltözött, külön 

lakrészben él, osztatlan közös tulajdonú ingatlan) akkor nyilatkozat, 

mely csak az ott élő személy nevét és születési dátumát tartalmazza,  

- ha olyan személy él a hallgatóval egy háztartásban, aki nem 

szerepel az igazoláson, akkor erről nyilatkozat, mely csak az ott élő 

személy nevét és születési dátumát tartalmazza. 

- népesség-nyilvántartási adatok vizsgálata a 

feladatot ellátó szerv által kiállított 
dokumentum alapján  
- a nyilatkozat vizsgálata az igazolással 

összhangban  

  

A pályázó albérletének havi lakbére vagy kollégiumi díja        
0-10.000 Ft  1  - a Semmelweis Egyetem kollégiumában élő hallgató esetén 

nyilatkozat (a pályázati adatlapon szükséges jelölni a tényt, a 

- Minden dokumentumot úgy kell vizsgálni, 

hogy a rezsi összege nem számít bele a 

lakbérbe/díjba.  
10.001-15.000 Ft  2  

15.001-20.000 Ft  3  
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20.001 Ft felett  4  

pontszám a Kollégiumok Igazgatósága általi – a karoknak adott – 

adatszolgáltatás alapján adható meg).   
- - nem a Semmelweis Egyetem kollégiumában élő hallgató esetén 

igazolás a kollégium vezetőségétől arról, hogy az illető az adott 

félévben a kollégiumban lakik és mekkora összeget fizet  
- albérletben lakó pályázó esetén az albérleti szerződés kivonatának 

csatolása szükséges (amelyben kizárólag a bérleti díj és a pályázó, 

mint bérlő neve szerepel), amely tartalmazza a rezsi nélkül 

fizetendő albérleti díjat - amennyiben a szerződés a rezsi nélküli 

díjat nem tartalmazza, a hallgatónak nyilatkoznia kell az általa 

fizetett rezsi nélküli albérleti díj mértékéről  
 

  
- ha valamely igazolás nem kerül csatolásra 

erre a tényre nem adható pont.  

        
A pályázó lakóhelyének távolsága Budapesttől       

 
- 0 km  0  

- közlekedési társaság igazolása, mely tartalmazza az adott 

távolságot km-ben vagy - a menetjegy(ek) (eredeti)  

- Amennyiben a pályázó nem rendelkezik érvényes 

menetjeggyel vagy bérlettel és a közlekedési társaság az igazolás 

kiállítását megtagadta, úgy a pályázó nyilatkozhat a távolságról, 

melyet az adott menetrend csatolásával igazolhat. 

- 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   

- 1-50 km  1  

- 51-100 km-ig  2  

- 101–150 km-ig  3  

- 151-200 km-ig  4  

- 201-250 km-ig  5  

- 251-300 km  6  

- 301-350 km  7  

- 351 km felett  8  

    

alkalmazott   

az a tény, hogy alkalmazott nem 

pontozandó, hanem az ehhez 

kapcsolódó  
igazoláson szereplő adat  
adja meg az egy főre jutó  

jövedelme számítandó  
összegét  

- Bankszámlakivonat, amely tartalmazza az utolsó 3 havi 

munkabért 
- nyilatkozat (amelyen kizárólag a név és a születési dátum 

jelenik meg), hogy kizárólag a beadott bankszámlakivonat 

szerinti jövedelemmel rendelkezik  
(ha rendelkezik más jövedelemmel, akkor arról a jövedelem  
általános igazolási szabályait kell alkalmazni)  

- ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, 

akkor az egy főre jutó jövedelem nem 

meghatározható, így arra a tényre -17 pont 

adandó  
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regisztrált álláskereső, aki juttatásban részesül  0  

A pályázóval egy 

háztartásban élő 

személy esetében a 

juttatás összegét 

pontozzuk. 

Ha a 

bankszámlakivonaton 

a támogatás 0-50 000 

Ft: 2 pont, 

50 000 Ft felett: 3 

pont 

- Bankszámlakivonat, amely tartalmazza a folyósított támogatás 
összegét és jogcímét 

- ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, 

akkor az egy főre jutó jövedelem nem 

meghatározható, így arra a tényre -17 pont 

adandó  

vállalkozó  

az a tény, hogy vállalkozó 
nem pontozandó, hanem az ehhez 

kapcsolódó 
igazoláson szereplő adat 
adja meg az egy főre jutó 

jövedelme számítandó 
összegét 

- Bankszámlakivonat, amely tartalmazza az elmúlt 3 hónapban, 
a vállalkozás tevékenységéből befolyt jövedelmet 

- Ha a bankszámlakivonaton nem jelenik meg, vagy nem a 
teljes jövedelem jelenik meg, akkor nyilatkozat, amely 

kizárólag a haszonszerző nevét és születési idejét tartalmazza, 
vagy azt, hogy a tevékenységből havonta mekkora jövedelme 

származott a legutóbbi 3 hónapban   

- ha valamely igazolás nem kerül 

csatolásra, akkor az egy főre jutó 

jövedelem nem meghatározható, így arra a 

tényre -17 pont adandó 
 

 

őstermelő  

az a tény, hogy őstermelő  
nem pontozandó, hanem az 

ehhez kapcsolódó  
igazoláson szereplő adat  
adja meg az egy főre jutó  

jövedelme számítandó  
összegét  

- Bankszámlakivonat, amelyen tartalmazza az elmúlt 3 hónapban, a 

vállalkozás tevékenységéből befolyt jövedelmet 

- Nyilatkozat, amelyen szerepel az őstermelő neve, születési ideje, 

az az adat, hogy a háztartásban együtt élő személyek közül kik 

dolgoznak a gazdaságban és a tevékenységből befolyó átlag havi 

jövedelem, amely a legutóbbi 3 hónapra vonatkoztatva értendő  
 

- ha az igazolás nem kerül csatolásra   
az egy főre jutó jövedelem nem 

meghatározható, így arra a tényre -17 pont 

adandó  



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ MELLÉKLETEK  

  

6  

Hatályos szöveg: 2021.  

  

nyugdíjas  
(Ide értve a korkedvezményes és a korengedményes nyugdíjat, az 

előnyugdíjat és az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes 

nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény 2. § (2) és (3) 

bekezdésének alapján folyósított pótlékot 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.)  

4  4  

-  Bankszámlakivonat, amely tartalmazza a folyósított nyugdíj 

összegét. 
- Ha a bankszámlakivonat nem tartalmazza a nyugdíj összegét, 

akkor nyugdíjfolyósító által kiadott igazolás 
- nyilatkozat arról, hogy más jövedelemmel nem rendelkezik  
(ha rendelkezik más jövedelemmel, akkor arról a jövedelem  
általános igazolási szabályait kell alkalmazni)  

- ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, 

akkor erre a tényre nem adható pont és 
az egy főre jutó jövedelem nem 

meghatározható, így arra a tényre -17 pont 

adandó  

háztartásbeli (=GYES/GYED, gyereknevelési támogatás részesül)  0  1  

- Bankszámlakivonat, amely tartalmazza a GYES/GYED összegét 
- Ha a bankszámlakivonaton nem jelenik meg az összeg, akkor 

igazolás a GYES/GYED, gyereknevelési támogatás folyósításáról 

(másolat), 

- nyilatkozat arról, hogy más jövedelemmel nem rendelkezik  
(ha rendelkezik más jövedelemmel, akkor arról a jövedelem 

általános igazolási szabályait kell alkalmazni. 

- ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, 

akkor erre a tényre nem adható pont és 
az egy főre jutó jövedelem nem 

meghatározható, így arra a tényre -17 pont 

adandó 

 

rokkantsági ellátásban részesül  4  4  

- Lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza a rokkantsági 

ellátás összegét 

- Amennyiben nem jelenik meg a bankszámlakivonaton az ellátás 

összege, akkor- a nyugdíjfolyósító által kiadott igazolás az adott 

évre folyósítandó ellátás összegéről (másolat), 

- nyilatkozat arról, hogy más jövedelemmel nem rendelkezik  
(ha rendelkezik más jövedelemmel, akkor arról a jövedelem  
általános igazolási szabályait kell alkalmazni)  

- ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, 

akkor erre a tényre nem adható pont és   
az egy főre jutó jövedelem nem 

meghatározható, így arra a tényre -17 pont 

adandó  

ápolási díjas  2  2  

- Lakossági bankszámlakivonat, amelyen tartalmazza az ápolási díj 

összegét 

- Amennyiben nem jelenik meg a bankszámlakivonaton az ellátás 

összege, akkor az ápolási díj megállapítására vonatkozó határozat 

 - ha valamely igazolás nem kerül csatolásra, 

akkor erre a tényre nem adható pont, és   
az egy főre jutó jövedelem nem 

meghatározható, így arra a tényre -17 pont 

adandó  
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kivonata ( név, születési idő), valamint az összegét igazoló 

szelvény másolata, valamint  
- nyilatkozat arról, hogy más jövedelemmel nem rendelkezik  
(ha rendelkezik más jövedelemmel, akkor arról a jövedelem  
általános igazolási szabályait kell alkalmazni)  

nem tanuló/hallgató,   
nem áll semmilyen foglalkoztatási jogviszonyban,   
egyetlen fenti jövedelemszerzésre vonatkozó kategóriába sem tartozó  

0  2  

- nyilatkozat arról, hogy önálló jövedelemmel rendelkezik/nem 

rendelkezik  
(ha rendelkezik más jövedelemmel, akkor arról a jövedelem  
általános igazolási szabályait kell alkalmazni)  

- ha nyilatkozat nem kerül csatolásra, akkor 

erre a tényre nem adható pont, és  
az egy főre jutó jövedelem nem 

meghatározható, így arra a tényre -17 pont 

adandó  
    
Az egy főre jutó jövedelem  

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;  

  

  
  
- 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   
10%-a, feltéve, hogy  
a hallgató szociális helyzete alapján a SZEB 

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 - 35000  10  

35001 - 40000  9  

40001 - 45000  8  

45001 - 50000  7  

50001 - 55000  6  

55001 - 60000  5  

60001 - 65000  4  

65001 - 70000  3  

70001 - 75.000  2  

75001 - 80000  1  

80001 - 85000  0  

e fölött minden megkezdett + 5000 Ft  
-1 pont,  

de összesen legfeljebb -17 

pont  

amennyiben az egy főre jutó jövedelem az igazolások hiánya miatt nem 

megállapítható  -17 pont  

árva  10  0 

- Ha a pályázó árva:  
-  25 év felett: halotti anyakönyvi kivonat másolata (amely 

kizárólag az elhunyt nevét, illetve születési dátumát, valamint  a 

halál tényét tartalmazza) 
- 25 év alatt: Lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza az 

árvaellátás összegét 

- a hallgatóval egy háztartásban élő esetén 

külön pont nem jár érte, de az egy főre jutó 

jövedelem megállapításához szükséges a 

bankszámlakivonat csatolása. 

- halotti anyakönyvi kivonat másolatának 

csatolása esetén a tényre a pont megadható, de 
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- Amennyiben a bankszámlakivonaton nem jelenik meg az összeg, 

úgy hivatalos igazolás a kedvezményezett nevéről, születési 

idejéről és a folyósított ellátás összegéről 

 

Ha a pályázóval együtt élő személy árva: 

- Csak lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza az 

árvaellátás összegét 

- Amennyiben a bankszámlakivonaton nem jelenik meg az összeg, 

úgy nyilatkozat (amely kizárólag a kedvezményezett nevét és a 

folyósított támogatás összegét tartalmazza), vagy nyilatkozat az 

árvaellátás megszűnéséről 

 

az ellátás folyósítására/megszűnésére 

vonatkozó igazolás hiányában az egy főre jutó 

jövedelem nem meghatározható, így  
arra a tényre -17 pont adandó 

 

félárva  5  0 

- Ha a pályázó félárva: 
- 25 év felett: halotti anyakönyvi kivonat másolata (amely 

kizárólag az elhunyt nevét, illetve születési dátumát, valamint a 

halál tényét tartalmazza) 
- 25 év alatt: Lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza az 

árvaellátás összegét 
Amennyiben a bankszámlakivonaton nem jelenik meg az összeg, 

akkor nyugdíjfolyósító hivatalos igazolása az adott évre 

folyósítandó ellátás összegéről 

 

Ha a pályázóval együtt élő félárva: 

- Lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás 

összegét 
Amennyiben a bankszámlakivonaton nem jelenik meg az összeg, 

úgy nyilatkozat (amely kizárólag a kedvezményezett nevét és a 

folyósított támogatás összegét tartalmazza) 

 

 

  - a hallgatóval egy háztartásban élő esetén 

külön pont nem jár érte, de az egy főre jutó 

jövedelem megállapításához szükséges az 

árvaellátására vonatkozó 

bankszámlakivonat – 

- 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, így  
arra a tényre -17 pont adandó  
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gyermekét egyedül neveli, mert a szülők külön élnek   4 

A pályázóval 

egy 

háztartásban 

élő személy 

esetében a 

gyermektartás 

összegét 

pontozzuk, 

nem a 

különélés 

tényét. 

Ha a 

gyermektartás 

0-50 000 Ft: 

2 pont. 

50 000 Ft 

felett: 3 pont 

- a pályázó lakóhelyén élő személyek számáról, nevéről és 

személyi igazolvány számáról a helyi önkormányzat által kiállított 

3 hónapnál nem régebbi, eredeti igazolás,  
- valamint lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza a 

folyósított támogatás összegét 

- Amennyiben a bankszámlakivonaton nem jelenik meg az összeg, 

úgy nyilatkozat (amely kizárólag a kedvezményezett nevét és a 

folyósított támogatás összegét tartalmazza) 

- népesség-nyilvántartási adatok vizsgálata a 

feladatot ellátó szerv által kiállított 

dokumentum alapján a nyilatkozat az 

igazolással összhangban van, a tényre a pont 

megadható, de   
- a bankszámlakivonat, vagy a támogatás 
folyósítására/megszűnésére vonatkozó 

nyilatkozat hiányában az egy főre jutó 
jövedelem nem meghatározható, így  
arra a tényre -17 pont adandó  

gyermekét egyedül neveli, mert özvegy   4 

A pályázóval 

egy 

háztartásban 

élő személy 

esetében az 

özvegyi 

ellátás 

összegét 

pontozzuk, 

nem a tényt. 

Ha az ellátás 

összege 0-

50 000 Ft:  

2 pont. 

50 000 Ft 

felett: 

 3 pont.  

- Ha a pályázó özvegy:  
- halotti anyakönyvi kivonat másolata (amely kizárólag az elhunyt 

nevét, illetve születési dátumát, valamint a halál tényét 
tartalmazza) és 
- Lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza az özvegyi 

ellátás összegét 
- Amennyiben a bankszámlakivonaton nem jelenik meg az 

összeg, úgy nyilatkozat (amely kizárólag a kedvezményezett 

nevét és a folyósított támogatás összegét tartalmazza)  
- Ha a pályázóval együtt élő személy özvegy: 
- Lakossági bankszámlakivonat, mely tartalmazza az özvegyi 

ellátás összegét 
- Amennyiben a bankszámlakivonaton nem jelenik meg az 

összeg, úgy nyilatkozat (mely kizárólag a kedvezményezett nevét 

és a folyósított támogatás összegét tartalmazza).  

- 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, így  
arra a tényre -17 pont adandó  

 

 

 

gyermekét egyedül neveli, mert elvált   4 

A pályázóval 

egy 

háztartásban 

élő személy 

esetében a 

gyermektartás 

összegét 

pontozzuk, 

nem a 

- Ha a pályázó elvált: 
- a válásról szóló bírósági döntésről (bontóítélet) kivonata, 

kizárólag az elvált felek nevét és a válás tényét megjelenítve, 

valamint  
- Kizárólag a lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza a 

gyermektartás összegét 
- Amennyiben a gyerektartás nem jelenik meg a 

bankszámlakivonaton, akkor nyilatkozat (amely kizárólag a 

 - a válásról szóló bírósági döntés vagy az azt 

tartalmazó anyakönyvi kivonat másolatának 

csatolása esetén a tényre a pont megadható,  

- A bankszámlakivonat vagy a támogatás 

folyósítására/megszűnésére vonatkozó 

nyilatkozat hiányában az egy főre jutó 

jövedelem nem meghatározható, így  
arra a tényre -17 pont adandó  
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különélés 

tényét. 

Ha a 

gyermektartás 

0-50 000 Ft: 

2 pont. 

50 000 Ft 

felett: 3 pont 

kedvezményezett nevét, illetve az összeget tartalmazza) a 

folyósított/nem folyósított támogatás összegéről   
 

Ha a pályázóval élő személy elvált: 
- Kizárólag a lakossági bankszámlakivonat, amely tartalmazza a 

gyermektartás összegét 
- Amennyiben a gyerektartás nem jelenik meg a 

bankszámlakivonaton, akkor nyilatkozat (mely csak a 

kedvezményezett nevét, illetve az összeget tartalmazza) a 

folyósított/nem folyósított támogatás összegéről   
 

0-6 éves kor közötti gyermek   0  1  

- Ha a hatósági bizonyítványból nem egyértelműen 

megállapítható, hogy a pályázóval egy háztartásban élő személy 

0 és 6 év közötti gyermek, akkor születési anyakönyvi kivonat 

(amelyen kizárólag a gyermek neve és születési dátuma jelenik 

meg) 
- Bankszámlakivonat, amely tartalmazza minden gyermek után 

folyósított családi pótlék összegét 
- Ha a bankszámlakivonaton nem jelenik meg a családi pótlék, 

akkor a MÁK által kiállított igazolás a folyósított családi pótlék 

összegéről  

   

 

7-25 éves kor közötti eltartott 6  2  

- eredeti iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás a 

jogosultsági időszak szerinti félévről/tanévről,   
- amennyiben  hallgatói jogviszony igazolás  nem szerezhető be, 

akkor az előző félévi igazolás vagy felvételi határozat másolata ÉS 

az érintett nyilatkozata  arról, hogy tanulmányait folytatni kívánja,   
- amennyiben a közoktatási intézmény nem megfelelő időszakra 

vonatkozó igazolást ad ki, akkor a tankötelezettségi korhatárt 

elérő tanuló esetén a törvényes képviselő nyilatkozata csatolandó 

arról, hogy a tanuló a tanulmányait folytatni fogja.   
- amennyiben az iskolalátogatási igazolás nem beszerezhető a 

törvényes képviselő nyilatkozata szükséges a nem 

beszerezhetőség tényéről, valamint   
- Bankszámlakivonat, amely tartalmazza minden gyermek után 

folyósított családi pótlék összegét 
- Ha a bankszámlakivonaton nem jelenik meg a családi pótlék, akkor 
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  

nyilatkozat hiányában erre a tényre nem 

adható pont, illetve az egy főre jutó 

jövedelem nem meghatározható, így arra a 

tényre -17 pont adandó  
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Ha a pályázó hátrányos helyzetű  6  
- a gyámhatóság által kiadott határozat rendelkező része (kizárólag 

név, születési idő és a rendelkezés a hátrányos helyzet 

megállapításáról) 

   

Ha a pályázó halmozottan hátrányos helyzetű  8  
- a gyámhatóság által kiadott határozat rendelkező része (kizárólag 

név, születési idő és a rendelkezés a halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításáról) 

   

Ha a gyámság nagykorúság miatt szűnt meg  6  - a gyámhatóság által kiadott határozat rendelkező része (kizárólag 

név, születési idő és a rendelkezés a gyámság megszüntetéséről) 
   

    

tény  adható pontszám  benyújtandó igazolás  
benyújtott dokumentum  ellenőrzésének 

módja  

  pályázó  pályázóval 

élő    

- minden benyújtott dokumentum általános 

hitelesség és eredetiségvizsgálata szükséges - 

minden nyilatkozat teljes bizonyító erejű 

magánokirat formájában kell beadni  
- külföldi okiratok esetében az adott 

országban azonos feladatot ellátó szerv által 

kiállított – ennek hiányában a külképviseleti 

szerv által kiállított vagy általa felülhitelesített 

– igazolás nyújtandó be, egyszerű magyar 

fordítással (teljes dokumentum fordítás 

szükséges, kivonat nem fogadható el.)  
- A TJSZ. 13/B. (5) bekezdés alapján 

hiánypótlásra nincs lehetőség; a hiányos 

pályázat a benyújtott dokumentumok alapján 

kerül elbírálásra.  

    

 

       

Az egészségi állapot miatt rendszeresen felmerülő kiadások        
0-4.999 Ft között  0  

az egészségügyi kiadásokra fordított összeget igazoló 

dokumentum/számla másolata  

   
 - megfelelő igazolás hiányában a tényre pont 

nem adható   

  

5.000-9.999 Ft között  1  

10.000-14.999 Ft között  2  

15.000-  3  

    

* A felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.r. 16.§ (2) bekezdés a) pontja és a TJSZ 9/A.§ (8) bekezdés a)-b) pontjai 

alapján 20%-os rászorultsági csoportba sorolandó hallgatók.  


