Diákjóléti Bizottság
Pályázati lap
Rendszeres szociális ösztöndíj igényléséhez
2019/2020-as tanév I. félév

ÖSSZEG:

5. sz. melléklet
Rendszeres szociális ösztöndíj
pályázati lap
FIGYELEM!
A kitöltött nyomtatványt a Diákjóléti Bizottság (DJB) bizalmasan kezeli. A pályázó a
pályázati dokumentumok beadásával hozzájárul, hogy az abban szereplő adatokat a DJB felhasználja a
pályázat elbírálásához. Nem áll módunkban elfogadni azt a pályázatot, amelyben a személyes adatok
hiányosan vannak feltüntetve, az adott pályázót automatikusan kizárjuk az eljárásból.
A pályázati adatlap 3. részében („III. A pályázóra vonatkozó körülmények”) csak egy, a
legelőnyösebb, azaz a legtöbb pontot érő státuszt válassza („a pályázó tölti ki rovatban X-szel
jelölje) és azt igazolja a szükséges dokumentumokkal.
I.

Személyes adatok

Név: .................................................................... Születési hely/idő: ...................................................
......................................... Állandó lakcím: ...........................................................................................
...................................................................... Levelezési cím (amennyiben a fentitől eltérő): ..............
..................................................................................................................................................................
Telefonszám – mobil: .............................................

– vezetékes: ......................................................

E-mail cím: ..............................................................................................................................................
Évfolyam/szak: ........................................................... NEPTUN-kód: .................................................
A megfelelő négyzetekbe tegyen X-et!
↓
Munkarend:

Finanszírozási forma a tanulmányok kezdetén:

Jelenlegi finanszírozási forma:

→

Nappali

→

Levelező

→

Államilag finanszírozott

→

Költségtérítéses

→

Államilag finanszírozott

→

Költségtérítéses

II. Kötelező igazolások
1. Szociális viszonyok
Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Egy háztartásban élők igazolása
Hatósági bizonyítvány
(önkormányzat vagy
kormányhivatal igazolása) a
pályázó állandó lakcímére
bejelentett személyekről

3 hónapnál nem régebbi igazolás az
egy háztartásban élőkről. A
dokumentum nem adható le
hiánypótlással, és csak abban az
esetben fogadható el, ha a
hitelességet igazoló aláírás és
pecsét szerepel a dokumentumon.

Lakcímkártyák
Amennyiben a hatósági
bizonyítványon nem szerepel a
lakcímre bejelentettek teljes neve és
születési éve, szükséges a
lakcímkártyák másolatának beadása

Albérleti szerződés vagy
lakáshasználati szerződés
Életvitelszerűen nem a pályázóval Az életvitelszerűen lakott címről
állandó lakcímén élő, vele nem egy albérleti szerződés vagy szívességi
háztartást alkotó személyek
lakáshasználati szerződés ÉS az
elmúlt két hónap közüzemi számlái;

vagy lakcímkártya tartózkodási
hellyel;
vagy hatósági igazolás.
Osztott tulajdonú lakás vagy
ikerház esetén tulajdoni lap vagy a
külön mérőórákat igazoló közüzemi
számlák.

Adható pontszám

(a pályázó tölti ki!)

Kapott pontszám

Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Adható pontszám

1 főre jutó jövedelmek, bevételek
igazolása
Kereseti igazolás
Pályázóval egy háztartásban élő 2 hónapnál nem régebbi, a kiállítás
alkalmazott jövedelemigazolása dátumát megelőző 3 hónap nettó
átlagjövedelmét tartalmazó kereseti
igazolás. Az esetleges év közbeni
jutalmat, jutalmakat kérjük külön
feltüntetni az igazoláson, ellenkező
esetben ennek összegét is
beszámítjuk az egy főre jutó
jövedelem számításakor

NAV igazolás a tárgyévet megelőző
lezárt évi jövedelemről, őstermelői
igazolvány

Egyéb bevételek igazolása
(családi pótlék, segélyek, állami
támogatások, ösztöndíjak)

Egyedi elbírálás
A mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összege (jelenleg 28.500
Ft) alatti egy főre jutó jövedelem
igazolása

70 000-120 000 = 20 pont
120 000-150 000=10 pont

150 000-től = 0 pont

NAV igazolás
Pályázóval egy háztartásban élő
vállalkozó, őstermelő
jövedelemigazolása

(Ft)
28 500-70 000 = 30 pont

Ha az egy főre jutó jövedelem
nem éri el a 28 500 Ft- ot, a
Bizottság környezettanulmány
lefolytatását kérheti az illetékes
kormányhivataltól vagy
önkormányzattól.

(a pályázó tölti ki!)

Kapott pontszám

2. Lakhatás, utazás
Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Adható pontszám

Naponta bejáró
Adott havi bérlet ÉS
diákigazolvány/OM azonosító.
Csak a Budapest közigazgatási
határán túli, kitöltött bérletek
beszámítandók, tehát a BKSZ
bérlet nem.

5 pont

Albérlet

Bérleti szerződés, amelyen a
pályázó szerepel mint bérlő
vagy társbérlő. (Nem adható
pont a státuszra, ha a pályázó
családjával él albérletben.)

10 pont

Kollégium
Bentlakásról vagy befizetésről
szóló 1 hónapnál nem régebbi
igazolás.
Szülői ház, saját lakás vagy szívességi
lakhatás esetén

Lakóhely és képzési hely távolsága

7 pont

3 pont
0-40 km
14-80 km
81-120 km
121-160 km
161-200 km

0 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont

(a pályázó tölti ki!)

Kapott pontszám

3. A pályázóra vonatkozó körülmények

Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Adható pontszám

Fogyatékossággal élő
az a személy, 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

Családfenntartó
a) akinek legalább egy gyermeke
van

Pedagógiai Szakszolgálatok
(korábban a fogyatékosság típusa
szerint illetékes Országos látás-, hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló,
Fővárosi vagy megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottságok) vagy a
megyei kormányhivatalok
megyeszékhely szerinti járási
hivatalainak, tanulási zavar esetén
pedig a Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatal Rehabilitációs
Szakszolgálati Szervei és ezek
jogelődjei (pl. NRSZH, ORSZI,
stb.) által kiadott igazolás

anyakönyvi kivonat

Gyermek(ek) születési
12
hetes magzati
kortól a
anyakönyvi
kivonata
gyermek(ek) terhes kiskönyvvel
vagy ultrahang vizsgálattal
igazolható(ak)

b) aki a szociális igazgatásról és
határozat ápolási jogosultságról
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény alapján ápolási díjra jogosult

c) pályázó saját gyermekét egyedül
neveli

30 pont

jegyző igazolása vagy válási
határozat

30 pont

Ápolási díjra való jogosultságot
igazoló határozat

30 pont

25 pont

(a pályázó tölti ki!
csak 1 státusz választható,
x-szel jelölje)

Kapott pontszám

Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Adható pontszám

Nagycsaládos
legalább két, vele egy háztartásban élő
eltartott (még nem iskoláskorú vagy
nappali tagozatos aktív tanuló vagy
munkanélküli) testvére van

születési anyakönyvi kivonat

iskoláskornál fiatalabb: születési
anyakönyvi kivonat;

10 pont
6-16 éves: születési anyakönyvi
kivonat vagy adott félévre szóló
iskolalátogatási igazolás;

7 pont

16 éven felüli: adott félévre szóló
iskolalátogatási igazolás vagy adott
félévre szóló hallgatói jogviszonyigazolás

5 pont

munkaügyi központ 2 hónapnál nem
régebbi igazolása

25 pont

Regisztrált álláskereső/pályakezdő
munkaügyi központ igazolása

Árva
az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek halotti anyakönyvi kivonatok
mindkét szülője, illetve vele egy
háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált
vagy házastársától külön élt szülője
elhunyt és nem fogadták örökbe

30 pont

Félárva
az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek halotti anyakönyvi kivonat
egy szülője elhunyt és nem fogadták
örökbe

25 pont

Hátrányos helyzetű
aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény VIII. fejezet 67/A. § (1)
bekezdése értelmében hátrányos
helyzetűnek minősül

jegyző igazolása a hátrányos
helyzet jelenlegi fennállásáról
(rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt igazoló
dokumentum nem elfogadható)

20 pont

(a pályázó tölti ki!)

Kapott pontszám

Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Adható pontszám

Halmozottan hátrányos helyzetű
aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény VIII. fejezet 67/A. § (2)
bekezdése értelmében halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősül

jegyző igazolása a halmozottan
hátrányos helyzet jelenlegi
fennállásáról (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt
igazoló dokumentum nem
elfogadható)

25 pont

a gyámság megszűnéséről szóló
határozat vagy jegyzői igazolás

25 pont

Gyámsága nagykorúsága miatt

szűnt meg
Tartós beteg

Kórházi zárójelentés és kontroll
ambuláns lap vagy a betegség
típusa szerinti szakorvos
igazolása, mely tartalmazza a
következő felülvizsgálat
időpontját vagy a betegség
véglegességét ÉS a betegség
BNO kódját.

Kizárólag a magasabb összegű
családi pótlékra jogosító 5/2003. (II.
19.) ESZCSM rendelet
mellékletében található táblázatban
szereplő BNO kódos betegségekre
adható pont.

20 pont

Az igazolásnak tartalmaznia kell a
fogyatékosság BNO kódját.

Öneltartó
Öneltartó az a hallgató, aki saját önálló
keresetéből ÉS/VAGY ösztöndíjából
tartja fenn magát, finanszírozza
kiadásait. Nem lehet öneltartó, akinek a
kiadásai meghaladják a bevételeit,
valamint az elmúlt 12 hónap nettó
bevételeinek (bevétel mínusz kiadás)
tizenkettede nem haladja meg a 65000
forintos összeg 75%- át.

Amennyiben a hatósági
bizonyítványon több ember
szerepel: Szülők és saját közjegyző
vagy jegyző által hitelesített
nyilatkozata, amely egy évnél nem
régebbi. Emellett minden esetben
szükséges az elmúlt 12 havi nettó
bevételeket igazolása.

25 pont

(a pályázó tölti ki!)

Kapott pontszám

4. A pályázó hozzátartozójának szociális helyzete
Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Adható pontszám

Regisztrált álláskereső
támogatással
Munkaügyi Központ 2 hónapnál
nem régebbi igazolása, melyen fel
van tüntetve a támogatás összege
(nem igazolja a státuszt olyan
dokumentum, amely a
„nyilvántartásban nem szerepel”
tényállást mondja ki)

5 pont

Regisztrált álláskereső támogatás
nélkül
Munkaügyi Központ 2 hónapnál
nem régebbi igazolása. (nem
igazolja a státuszt olyan
dokumentum, amely a
„nyilvántartásban nem szerepel”
tényállást mondja ki)

15 pont

Aktív korúak ellátásában részesül
Az illetékes hivatal igazolása az
aktív korúak ellátásra való
jogosultság megállapításáról

5 pont

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
igazolása

5 pont

Munkaügyi Központ 2 hónapnál
nem régebbi igazolása

10 pont

Előző 3 hónap TB befizetését
igazoló szelvény vagy annak
átutalásáról szóló igazolás

15 pont

Rehabilitációs ellátásban részesül

Regisztrált pályakezdő

Háztartásbeli

GYES/GYET
Magyar Államkincstár igazolása

10 pont

(a pályázó tölti ki!
csak 1 státusz választható,
x-szel jelölje)

Kapott pontszám

Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Adható pontszám

GYED/CSED
Munkáltatói igazolás, melyen fel
van tüntetve a támogatás összege

5 pont

Halotti anyakönyvi kivonat,
bírósági határozat, jegyzői igazolás

10 pont

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
év elején kiküldött zöld színű
dokumentum a nyugdíj összegéről

5 pont

Pályázót egyedül neveli

Öregségi nyugdíjas

Rokkantsági nyugdíjas
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
év elején kiküldött zöld színű
dokumentum a nyugdíj összegéről

5 pont

Tartós beteg
Kórházi zárójelentés és kontroll
ambuláns lap vagy a betegség
típusa szerinti szakorvos igazolása,
mely tartalmazza a következő
felülvizsgálat időpontját vagy a
betegség véglegességét ÉS a
betegség BNO kódját.

Kizárólag a magasabb összegű
családi pótlékra jogosító 5/2003. (II.
19.) ESZCSM rendelet
mellékletében található táblázatban
szereplő BNO kódos betegségekre
adható pont.

15 pont

(a pályázó tölti ki!)

Kapott pontszám

Szempontok

Az igazolás módja

Magyarázat

Adható pontszám

Fogyatékossággal élő
Pedagógiai Szakszolgálatok
(korábban a fogyatékosság típusa
szerint illetékes Országos Látás-,
Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló,
Fővárosi vagy megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottságok) vagy a
megyei kormányhivatalok
megyeszékhely szerinti járási
hivatalainak, tanulási zavar esetén
pedig a Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatal Rehabilitációs
Szakszolgálati Szervei és ezek
jogelődjei (pl. NRSZH, ORSZI,
stb.) által kiadott igazolás.

15 pont

Iskoláskor alatti testvér/eltartott
Születési anyakönyvi kivonat
6-16 éves testvér/eltartott
Születési anyakönyvi kivonat vagy
adott félévre szóló iskolalátogatási
igazolás

10 pont
16 év feletti tanuló testvér/eltartott
Adott félévre szóló iskolalátogatási
igazolás vagy adott félévre szóló,
aktív nappali hallgatói jogviszonyigazolás
Ápolási díjra jogosult családtag
Ápolási díjra való jogosultság
megállapítását igazoló határozat

10 pont

(a pályázó tölti ki!)

Kapott pontszám

III. A pályázó egyéni indoka
részletes kifejtés

10 pont

Kelt:

Pályázó aláírása

