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A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzatának
37. § alapján a hallgatók szociális helyzetének részletes megítélésére az alábbi pontrendszert
kell alkalmazni.
A pontszámítás módja: az alábbi szempontrendszer alapján kapott pontok kerülnek összeadásra.
ÖSSZESEN 100 PONT KAPHATÓ. A szociális helyzet vizsgálata során kapott pontokkal
nyújthatja be a hallgató a pályázatát a NEPTUN rendszerbe a szociális alapú támogatásokra –
különösen a rendszeres szociális ösztöndíj – és a kollégiumi férőhelyre történő jelentkezésre.
A hallgató szociális helyzetének vizsgálatára az I-III. pontok alapján, a lentebb található
dokumentumok jegyzékében szereplő igazolások szerint kerül sor. Amennyiben az igazolások
nem magyar nyelvűek, a pályázónak csatolnia szükséges a magyar nyelvű fordítást. Nem
szükséges hivatalos fordítást csatolni, de felhívjuk a figyelmet, hogy a fordítás
valóságtartalmáért a pályázót terheli a felelősség.
Szociális helyzet vizsgálata
I.
Egy főre jutó havi nettó jövedelem
Az egy főre jutó jövedelem megállapításához a hallgató lakcíme (a hallgató pályázat
benyújtásakor érvényes lakcímkártyájában szereplő tartózkodási hely, ennek hiányában állandó
lakhely, a továbbiakban: hallgató lakcíme vagy lakhely) szerinti ingatlanban életvitelszerűen
együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét
kell vizsgálni.
Az egy főre jutó jövedelem vizsgálata alapján összesen maximum 30 pont adható.
I.A

Életvitelszerűen egy háztartásban élőkre vonatkozó szabályok
a) A kérelmezőnek csatolnia kell a vele egy háztartásban élő [ideértve a hallgatót is(!)]
személyek számáról, nevéről és születési idejéről a pályázó lakóhelye szerint illetékes
Megyei Kormányhivatal, helyi Járási Hivatal (Kormányablak), vagy Helyi
Önkormányzat, vagy jegyző által kiállított 3 hónapnál nem régebbi, eredeti Hatósági
Bizonyítványt/Igazolást, valamint a saját lakcímkártyája fénymásolatát. Amennyiben, a
hallgató nem csatolja az egy háztartásban élőkről szóló igazolást, akkor az egy főre jutó
jövedelemre nem adható pont. Amennyiben a hallgató a saját lakcímkártyáját nem
csatolja, akkor a képzési hely és a lakóhely közötti közlekedésre nem adható pont.
o Amennyiben az igazoláson nem név szerint vannak feltüntetve az ott lakók, úgy
a lakcímkártyák lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát is szükséges
csatolni.
o Amennyiben az egy lakcímen élőkről szóló igazoláson olyan személy van
feltüntetve, aki ténylegesen nem ott él, úgy szükséges az érintett személy
lakcímkártya lakcímet igazoló hatásági igazolvány másolata, melyen az egy
lakcímen élőkről szóló igazoláson szereplőtől eltérő lakcím, illetve tartózkodási
hely szerepel. Ha az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson szereplő, de nem
egy háztartásban élő személynek nincs más bejelentett tartózkodási címe, akkor
a tartózkodási helyre vonatkozó igazoló okiratot (pl. albérleti szerződés) kell
csatolni.
b) Az egy háztartásban élők minden jövedelméről hivatalos és a munkáltató által aláírt
eredeti igazolást kell csatolni a dokumentumjegyzék szerint, kivéve ahol külön jelölésre
kerül, hogy a kérelmező aláírásával hitelesített és dátummal ellátott fénymásolat is
elfogadható.
c) Az egy háztartásban élők jövedelmének igazolásai alapján egyértelműen
megállapíthatónak kell lenni, hogy ki szerezte a jövedelmet és milyen időszakban.
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d) Amennyiben a kérelmező testvére jövedelemmel rendelkezik és állandó lakcíme vagy
tartózkodási helye a kérelmezővel azonos, tehát a hatósági igazoláson szerepel, az ő
jövedelmére vonatkozóan is szükséges csatolni a dokumentumokat. Ha életvitelszerűen
mégsem él ugyanott a kérelmező testvére, akkor azt dokumentummal, továbbá az 1. sz.
melléklet szerinti nyilatkozattal kell igazolni.
e) Az egy főre eső jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a rendszeres,
megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező családtagok jövedelmét (pl.
középiskolai, nappali rendszerben tanuló testvér időszakos diákmunkából származó
jövedelme).
(A szociális helyzetfelmérés tekintetében egy háztartás alatt azoknak a személyeknek a
csoportját értjük, akik a jövedelem felhasználásáról közösen döntenek, jellemzően
rokoni szálak kötik össze őket. Több generáció együttélését (nagyszülők, szülők,
gyerekek) is egy háztartásnak tekintjük.)
Amennyiben az a-d) pontokban szereplő igazolásokat a kérelmező nem csatolja a
hiánypótlás időszakában sem, vagy azok alapján nincs megfelelően igazolva az egy
főre jutó jövedelem, akkor az egy főre jutó havi nettó jövedelemre nem adható
pontszám.
f) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó
három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell
figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is
figyelembe kell venni.
g) Az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapításakor nem vehető figyelembe az 1995.
évi CXVII. törvény (Szja tv.) I. mellékletét képező adómentes bevételek listája alapján
a hallgató vagy egy háztartásban élő hozzátartozója részére folyósított Bursa Hungarica
ösztöndíj, valamint az oktatási intézményektől kapott ösztöndíjak, továbbá a nem
rendszeres adómentes bevételek.
A hallgató az alábbi pontokat kaphatja az egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján:
Alsó határ (Ft)
37 066
42 066
47 066
52 066
57 066
62 066
67 066
72 066
77 066
82 066
87 066
92 066
97 066
102 066
107 066 -

Felső határ
(Ft)
37 065
42 065
47 065
52 065
57 065
62 065
67 065
72 065
77 065
82 065
87 065
92 065
97 065
102 065
107 065
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Pontszám
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

I.B

Öneltartó hallgatóra vonatkozó szabályok

A Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 2. § 12. pontja szerint öneltartó (önfenntartó)
hallgató: az a hallgató, aki szülőktől/nagyszülőktől/egyéb eltartótól származó pénzbeni vagy
természetbeni juttatás, támogatás nélkül, lakótárstól, élettárstól, házastárstól is függetlenül,
saját önálló keresetéből és ösztöndíjából – ide nem értve a tanulmányi és szociális ösztöndíjat
– tartja fenn magát, finanszírozza kiadásait, önálló háztartást vezet. Nem lehet öneltartó, akinek
kiadásai meghaladják a bevételeit, illetve aki, bár külön háztartásban él, de eltartói biztosítják
számára a megélhetést.
a) Öneltartó hallgató esetén szintén nem vehető figyelembe az 1995. évi CXVII. törvény
(Szja tv.) I. mellékletét képező adómentes bevételek közé eső jövedelem (pl. tanulmányi
és a szociális ösztöndíjak).
b) Öneltartó az a hallgató, aki szülőktől/nagyszülőktől/egyéb eltartótól származó pénzbeni
vagy természetbeni juttatás, támogatás nélkül, lakótárstól, élettárstól, házastárstól is
függetlenül, saját önálló keresetéből és ösztöndíjából – ide nem értve a tanulmányi és
szociális ösztöndíjat – tartja fenn magát, finanszírozza kiadásait, önálló háztartást vezet.
c) Nem lehet öneltartó az, akinek kiadásai meghaladják a bevételeit, illetve aki, bár külön
háztartásban él, de eltartói biztosítják számára a megélhetést. A bevételekről és a
kiadásokról a hallgatónak az elmúlt három hónapra vonatkozóan kimutatás kell
készítenie, mely tartalmazza a bevételeit részletes bontásban és tartalmazza a kiadásait
is (lakhatási költség, közüzemi díjak, napi létfenntartáshoz kapcsolódó költségek, havi
egyéb rendszeres költségek), melyek közül a lakhatási és közüzemi költségeket igazolni
szükséges.
(Eltartó: az a szülő/nagyszülő/jövedelemmel rendelkező felnőtt, aki a kérelmező számára
családfenntartóként pénzbeni vagy természetbeni juttatás vagy egyéb támogatás formájában
biztosítja a megélhetést, valamint gondoskodik a kérelmező személyes szükségleteiről,
lakhatásáról.)
Öneltartó hallgató az alábbi pontokat kaphatja egy főre jutó havi nettó jövedelme alapján:
Alsó határ (Ft)
37 066
42 066
47 066
52 066
57 066
62 066
67 066
72 066
77 066
82 066
87 066
92 066
97 066
102 066
107 066

Felső határ
(Ft)
37 065
42 065
47 065
52 065
57 065
62 065
67 065
72 065
77 065
82 065
87 065
92 065
97 065
102 065
107 065
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Pontszám
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

II.

A képzési hely és a lakóhely közötti közlekedés

A képzési hely és a lakóhely közötti közlekedés alapján összesen maximum 20 pont
adható.
A hallgató lakcíme és a képzési hely közötti távolság, az utazás időtartama és költsége alapján
a Hallgató az alábbi pontokat kaphatja.
a) A képzési hely és a lakóhely közötti távolság:
Képzési hely és lakóhely közötti
Pontszám
távolság közúton
0 km
25 km
0
26 km
50 km
1
51 km
100 km
2
101 km
150 km
3
151 km
200 km
4
201 km
250 km
5
251 km és attól messzebb
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A távolság igazolása: képernyőkép a pl. GoogleMaps vagy Waze alkalmazásról a
lakcímkártyán szereplő cím és a képzési hely címe alapján, km-ben megállapított legrövidebb
távolság közúton. A képernyőképen a lakcímkártyán szereplő cím és a képzési hely címe közötti
távolságnak km-ben megadva látszódnia kell.
b) Időtartama (melybe beleszámít az átszállások időtartama is) a közlekedési vállalat
hivatalos menetrendje szerint:
Utazás időtartama
Pontszám
0 perc
30 perc
0
31 perc
60 perc
1
61 perc
120 perc
2
121 perc
180 perc
3
181 perc
240 perc
4
241 perc
360 perc
5
361 perc és annál több
6
c) Költsége egy, csak az odaútra szóló menetjegyre számítva – egy odaút diákjeggyel
igazolva
ca) Vasút esetében másodosztályú, gyorsvonati pótjeggyel együtt számított árat kell
figyelembe venni!
cb) A távolsági utazást igazoló bérlet mellé kötelezően csatolandó az egy útra kiállított
(Volánbusz társaság vagy a MÁV által) hivatalos igazolás. Bérletként a helyi
tömegközlekedési bérlet nem vehető figyelembe!
cc) Autóval történő közlekedés esetén a NAV szerinti üzemanyagelszámolást lehet
elfogadni a GoogleMaps távolságmeghatározásának és utazási idő
meghatározásának segítségével. Az üzemanyag árak számítását a pályázat
benyújtásakor aktuális havi árral kell elvégezni.
NAV üzememanyagelszámolás elérhetősége: www.nav.gov.hu, 2021. évi adatok:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/Kozlemeny
_uzemanyagar_2021.html?honap=2021_0)
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Az üzemanyag elszámoláshoz a gépjárművek fogyasztási normái:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/fogyaszt_normak/gjnorma.
html
Képlet az üzemanyagelszámoláshoz: [(megtett kilométer/100) x a jármű fogyasztása
x hivatalos benzin-, illetve gázolajár]
Csatolandó dokumentum: MÁV/VOLÁN/BKV oldal képernyőfotója vagy menetjegy. A
képzésben az első félévét megkezdő hallgatókra a menetjegy szolgáltatási kötelezettség nem
vonatkozik, esetükben elegendő az internetes menetrendről készített képernyőfotót csatolni,
melyen látszik az ár. A legolcsóbb gyorsvonati árat kell figyelembe venni, hiszen sokszor a
napközbeni tömegközlekedési árak között vannak kisebb eltérések. Felsőbb évesek
tömegközlekedése esetén kizárólag menetjeggyel igazolhatják az utazási költséget, kivéve
abban az esetben, ha a 2020/21. tanév tavaszi félévében a távolléti oktatás miatt nem
közlekedett a lakcíme és a képzési hely között, ebben az esetben elegendő az internetes
menetrendről készített képernyőfotó csatolása, melyen látszik az ár.

0 Ft
1001 Ft
2001 Ft
3001 Ft
4001 Ft
5001 Ft
6001 Ft-tól

1000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
4000 Ft
5000 Ft
6000 Ft

Pontszám
0
1
2
3
4
5
6

Az út során aránytalan megterhelést jelentő (kettő vagy több átszállás, vagy az átszállás közötti
időtartam meghaladja a 120 percet) átszállásra van szükség:
+2 pont
III.
A hallgatóra és a vele egy háztartásban élők helyzetére vonatkozó adatok
A pályázó és a vele egy háztartásban élő személy helyzetére összesen maximum 50 pont
adható.
1.
A hallgató saját helyzete alapján az alábbi pontok adhatók:
a.
árva1
20 pont
b.
félárva vagy gyámsága a nagykorúvá válása miatt szűnt meg*
10 pont
c.
ápolási díjra jogosult
10 pont
d.
halmozottan hátrányos helyzetű
20 pont
e.
hátrányos helyzetű
10 pont
2
f.
fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
20 pont
g.
öneltartó
5 pont
h.
tartósan beteg hallgató a tartós betegség kapcsán igazolt rendszeres
költség esetén3
1 Az 51/2007. korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pontja alapján árva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét
szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem
fogadták örökbe.
2 Az 51/2007. korm. rendelet 2. § (1) bek. d) pontja szerint fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt
rászorult az a hallgató, aki:
da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága
miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.
3 Amennyiben a hallgató fogyatékkosága vagy egészségügyi állapota miatt rászorult és ez alapján pontszámra
jogosult, akkor egyazon fogyatékosság vagy egészségügyi állapot miatt nem részesülhet tartós betegség
pontszámban.
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havi 10.000 Ft feletti rendszeres költség esetén
5 pont
havi 5.000 és 10.000 Ft közötti rendszeres költség esetén
4 pont
havi 1.000 és 5.000 Ft közötti rendszeres költség esetén
3 pont
időszakosan jelentkező rendszeres költség esetén
3 pont
i.
saját gyermek esetén:
ia.
egy gyermek/magzat
5 pont
ib.
két gyermek/magzat
10 pont
ic.
három vagy több gyermek/magzat
15 pont
*Amennyiben a 2. a. pont is igaz (gyermekét egyedül nevelő szülő) a pályázóra, abban
az esetben is maximum 10 pontot kaphat a pályázatára.
2.

A hallgató a vele egy háztartásban élők helyzete alapján az alábbi pontokat kaphatja:
Elvált, özvegy, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy
a.
10 pont
eltartó**
Köznevelésben
vagy
felsőoktatásban
nappali
5 pont/fő
b.
tagozaton/munkarendben tanuló, vagy köznevelésben még
(maximum: 15
nem résztvevő testvér
pont)
Fogyatékkal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult
c.
5 pont
személy esetén, személyenként
Tartós beteg családtag esetén, személyenként, igazolt
d.
kiadások alapján a 3. sz. lábjegyzetben leírtak szerint
havi 10.000 Ft feletti rendszeres költség esetén
5 pont
havi 5.000 és 10.000 Ft közötti rendszeres költség esetén
4 pont
havi 1.000 és 5.000 Ft közötti rendszeres költség esetén
3 pont
időszakosan jelentkező rendszeres költség esetén
3 pont
e.
Rokkant személy esetén, személyenként:
ea.
B1 vagy B2 kategóriában
5 pont
eb.
C1 vagy C2 kategóriában
7 pont
ec.
D vagy E kategóriában
10 pont
Munkanélküli, támogatásban nem részesülő nagykorú
f.
5 pont
személy esetén, személyenként
Munkanélküli, támogatásban részesülő nagykorú személy
g.
2 pont
esetén, személyenként
h.
Nyugdíjas szülő vagy eltartó esetén, személyenként
5 pont
**Amennyiben az 1. b is igaz (félárva) a pályázóra, abban az esetben is maximum 10
pontot kaphat a pályázatára.
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A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK
A SZOCIÁLIS HELYZET FELMÉRÉSÉHEZ
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE
Kérjük, hogy a kérvény mellékleteként feltöltött dokumentumokat a dokumentum
tartalmának megfelelően nevezzék el!
1.
Az előző naptári évi nettó jövedelem igazolásához:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállított jövedelemigazolás (Adóbevallást és
adóbevallás tervezetet nem áll módunkban elfogadni!). Az igazolást a pályázóval minden
egy háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező személyről fel kell tölteni!
A NAV által kiállított igazolás mellé továbbá csatolni kell:
a) Munkavállalók/alkalmazottak esetén, a munkaviszonyból származó jövedelem
igazolásához: a munkáltató által 1 hónapnál nem régebbi, cégszerűen kiállított
jövedelemigazolás a kérelem beadásától számított előző 3 hónap átlagjövedelemről (ide
értve a külföldön megszerzett jövedelmet is). Amennyiben a jelenlegi
jövedelemigazoláson kevesebb összeg szerepel, mint a NAV igazoláson, kérjük
nyilatkozatban fejtse ki ennek okát (az eltartó nyilatkozata szükséges)!
b) Vállalkozók esetén: kizárólag a NAV által kiállított jövedelemigazolást a pályázat
tanévét megelőző lezárt adóévről. Amennyiben a vállalkozási időközben megszűnt,
kérjük csatolja az ezt igazoló dokumentumot is.
c) Őstermelők esetén: őstermelői igazolvány másolatát és hozzá tartozó betétlap másolatát
a pályázat benyújtását megelőző egy évről;
d) Munkanélküliség igazolása: az illetékes Járási Hivatal Járási Foglalkoztatási Osztály,
ill. az illetékes önkormányzat által kiállított, 30 napnál nem régebbi munkanélküliséget
igazoló dokumentummal, ill. bármely hivatalos igazolással, abban az esetben is, ha
járulékban nem részesül(nek);
e) Háztartásbeliség igazolása: az illetékes Járási Hivatal Járási Foglalkoztatási Osztály
által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy nincs bejelentve és a helyi
illetékes önkormányzat által kiállított igazolás arról, hogy nem részesül semmilyen
juttatásban, vagy háztartásbeli eltartó esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
igazolás csatolandó.4
f) Öregségi nyugdíjas(ok) vagy hozzátartozói nyugdíjban részesülő esetén: a nyugdíjas
igazolvány másolata, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
kiállított tájékoztató az előző naptári évben folyósított ellátásról, és az ellátás
összegének aktuális módosításáról, vagy az utolsó havi nyugdíjszelvény másolata,
bankszámlára utalás esetén bankszámlakivonat vonatkozó részének másolata;
g) Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő(k) esetén: Rokkantsági ellátások
esetén a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy az illetékes Kormányhivatal
rehabilitációs szakigazgatási szerve által megállapított ellátásra vonatkozó határozat
másolata, vagy a komplex minősítés eredményéről szóló kérelem alapján kiállított
hatósági bizonyítvány, illetve a folyósítás igazolása az adott évre folyósítandó ellátás
összegéről.
4 A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt
nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek
valamelyike fennáll:
a) kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy
aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tüntetni;
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróság vagy közjegyző által hitelesítésre került;
d) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.
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A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet
3.§ (2) bekezdése szerint
„Az (1) bekezdés szerinti besoroláskor az Mmtv. 3. § (2) bekezdés
a) a) pont aa) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az
egészségi állapota 51-60% között van (B1 kategória),
b) b) pont ba) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az
egészségi állapota 51-60% között van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a
rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint elvégzett, a
rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt
(B2 kategória),
c) a) pont ab) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az
egészségi állapota 31-50% között van (C1 kategória),
d) b) pont bb) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az
egészségi állapota 31-50% között van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a
rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint elvégzett, a
rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt
(C2 kategória),
e) b) pont bc) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek
egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D
kategória)
f) b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek
egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem
vagy csak segítséggel képes (E kategória).”]
2.
Ha az eltartó vagy a pályázó saját gyermeke(i) jogán gyermekgondozási segélyben
(gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor
a Magyar Államkincstár igazolása szükséges.
3.
Ha a pályázó házas, vagy élettársa van: házassági anyakönyvi kivonat, ill. Polgármesteri
Hivatal által kiadott igazolás.
4.
Ha a pályázónak, ill. házas- vagy élettársának gyermeke van, vagy gyermeket vár: a
gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának vagy iskolalátogatási igazolásának másolata, ill.
kismama könyv másolata.
5.
Munkanélküli hozzátartozó esetén a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás
csatolandó arról, hogy az érintett személy álláskereső, továbbá a részére folyósított ellátás
mértékéről és lejártának időpontjáról. Amennyiben a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon
belül lett álláskereső a hozzátartozó, akkor az 1. pont szerinti NAV- igazolás csatolása is
szükséges.
6.
Elvált szülők esetén a válásról szóló bírósági döntés a válásról és gyermektartásról
rendelkező részének másolata, vagy amennyiben a gyermektartásról külön döntés született, az
arról rendelkező okirat másolata.
7.
Külön élő szülők esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot
kérünk a különélés tényéről, illetve a folyósított/nem folyósított gyermektartás összegéről.
8.
Amennyiben a testvér bölcsődei ellátásban részesül, a bölcsőde igazolása.
Köznevelésben részt vevő testvér esetén, amennyiben a testvér még egy háztartásban él a
pályázóval, óvodalátogatási/iskolalátogatási igazolás. Amennyiben a testvér felsőoktatásban
vesz részt az aktuális félévre szóló hallgatói jogviszony igazolás csatolandó. Ha az adott félévre
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a hozzátartozó hallgató nem tud jogviszony igazolást becsatolni, akkor az előző félévi
jogviszony-igazolás mellé nyilatkozat csatolása szükséges, hogy a tanulmányait folytatni
kívánja. Azon hozzátartozó hallgatók esetén, akik még nem iratkoztak be a felsőoktatási
intézménybe, a nyilatkozat mellé a felvételi határozat csatolása szükséges.
9.
Özvegy eltartó esetén a Nyugdíjfolyósító Intézet hivatalos igazolása az adott évre
folyósítandó ellátás összegéről, vagy, amennyiben nem kap özvegyi nyugdíjat, akkor a
folyósítás megszüntetéséről szóló határozat csatolandó.
10.
Árva vagy félárva pályázó esetén csatolandó a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos
igazolása az árvaellátás adott évre folyósítandó összegéről vagy a halotti anyakönyvi kivonat
másolata.
11.
Öneltartó pályázó esetén a szülők által írt teljes bizonyító erejű nyilatkozat csatolandó
arról, hogy általuk a pályázó semmilyen juttatásban nem részesül, amennyiben a szülőkkel egy
háztartásban él. Szükséges a NAV jövedelemigazolás csatolása az öneltartó részéről is.
12.
Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók esetében csatolandó az
illetékes jegyző/gyámhivatal határozata a helyzet megállapításáról.
13.
Ha a hallgató vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozó fogyatékkal élő, és/vagy
tartós beteg:
a) Fogyatékossággal élő: a pályázó, vagy a vele egy háztartásban élő családtag
fogyatékosságát a 87/2015. (IV.9.) korm. rendelet (Nftv. Vhr.) 63. §-a szerint szakértői
véleménnyel kell igazolni. Ha a hallgató fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a
középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a
megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok megyei vagy országos
szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel
igazolható. Ha a hallgató fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú
tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos
Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
Megváltozott munkaképességet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal
felügyelete alatt álló területileg illetékes kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerve komplex minősítésével lehet igazolni. A 87/2015. korm. rendelet 62. § szerinti,
a szociális helyzetfelmérés során figyelembe vehető fogyatékosságok:
mozgáskorlátozott, hallássérült (siket, nagyothalló), látássérült (vak, aliglátó,
gyengénlátó), beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás,
afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és
beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés), pszichés
fejlődési zavar (diszlexia-diszgráfia-diszortográfia, diszkalkulia, hiperaktív,
figyelemzavarral küzdő, magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok
zavaraival, az érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az
én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a
célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésével)
küzdő), autizmussal élő.
b) Tartós beteg: a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő családtag tartós betegségét a
szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja. Tartós beteg pályázó vagy
hozzátartozója esetén két évnél régebbi szakorvosi véleményt nem áll módunkban
elfogadni, kivéve, ha a szakorvosi vélemény szerint az állapot véglegesnek tekinthető,
állapotjavulás nem várható. A tartós betegségek igazolása szakorvosi igazolás mellett
közgyógyellátási igazolással vagy NAV adójóváirást igazoló irattal igazolható, a
költségek nyugtával vagy számával igazolandók. Tartós betegségek különösen, de nem
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kizárólagosan: schizophrenia, schyzotipiás zavarok/ paranoid zavarok, vérképző
betegségek (Hhaemolyticus anaemiák, aplasticus anaemiák, véralvadási defektusok,
rosszaindulatú daganatok), daganatos betegségek, immunbetegségek, emesztőrendszeri
betegségek (Chrone betegség, Colitis ulcerosa), beavatkozások utáni emésztő-rendszeri
rendellenességek, ételallergia (szója, olajosmagvak, tojás, tej (pl.: veleszületett, vagy
szerzett laktóz intolerancia, tejfehérje allergia), gluténérzékenység, májbetegségek,
pajzsmirigy-betegség, diabetes, cukorbetegség, anyagcsere-rendellenességek, vesebetegségek, légzőszervi-betegségek (pl. asthma), kardiológiai betegségek, neurológiai
kórképek, epilepsia, agyi érszindrómák, migrén, bőrbetegségek, bőrrák, festéksejthiány,
nőgyógyászati betegségek.
14.
Ápolási díjban részesülő eltartó esetén az illetékes kerületi vagy járási hivatal igazolása
az ellátás jogcíméről és összegéről.
15.
Gyermekek otthongondozási díjában (GYOD) részesülő eltartó esetén az illetékes
kerületi vagy járási hivatal igazolása az ellátás jogcíméről és összegéről.
16.
Más intézmény kollégiumában lakó pályázó esetében igazolás a kollégium
vezetőségétől arról, hogy az illető az adott félévben a kollégiumban lakik, és mekkora összeget
fizet.
17.
Albérletben lakó pályázó esetén az albérleti szerződésnek a bérleti díjat tartalmazó
részének csatolása szükséges.
A kérelem elbírálásában részt vevők a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor
bekérhetik. Nem valós tartalmú dokumentumok használata fegyelmi vagy a cselekmény
súlyától függően más hatósági eljárás megindítását vonja maga után.
Záradék
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata a 2021.
május 28-án lezajló elektronikus szavazásán az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Küldöttgyűlése egyhangúlag 16 igen, 0 nem arányban megszavazta a Hallgatói Juttatások és
Térítések Szabályzat 4. sz. függelékének: „A szociális helyzetfelmérés részletes elemzési és
pontrendszere” módosítását.
Gödöllő, 2021. május 31.
Gludovátz Ferenc
EHÖK elnök
Az Egyetemi Diákjóléti Bizottság 2021. május 31-én elfogadta a Hallgatói Juttatások és
Térítések Szabályzat 4. számú, „A szociális helyzetfelmérés részletes elemzési és
pontrendszere” függelék módosítását.
Gödöllő, 2021. május 31.
Szalai Ferenc
EDJB elnök
A függelék módosítását jóváhagyom.
Gödöllő, 2021. május 31.
Dr. Szabó István
oktatási és nemzetközi rektorhelyettes
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1. számú melléklet
NYILATKOZAT
HOZZÁTARTOZÓ RÉSZÉRŐL

Alulírott….…………………………………………………………...……….(név),…………
………..(szemig.szám),……................................…….…….(születési

hely,

idő),…………………………………………………..…….(anyja
neve),……………………………………………………………………………………………
………..……(lakcím), az alábbiakról nyilatkozom:

A nyilatkozatokban foglaltak valódiságáért büntetőjogi felelősséget vállalok.
Kelt:
nyilatkozó hozzátartozó aláírása
1. tanú

2. tanú

Név: ……………………………………… Név: ………………………………………
Aláírás: …………………………………... Aláírás:…………………………………....
Szem. ig. sz.: …………………………….

Szem. ig. sz.: ……………………………..

Lakcím: …………………………………… Lakcím: ………………………………….
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
PÁLYÁZÓ HALLGATÓ RÉSZÉRŐL

Alulírott….…………………………………………………………...……….(név),…………
………..(szemig.szám),……................................…….…….(születési

hely,

idő),…………………………………………………..…….(anyja
neve),……………………………………………………………………………………………
………..……(lakcím), az alábbiakról nyilatkozom:

A nyilatkozatokban foglaltak valódiságáért büntetőjogi felelősséget vállalok.
Kelt:
pályázó aláírása
1. tanú

2. tanú

Név: ……………………………………… Név: ………………………………………
Aláírás: …………………………………... Aláírás:…………………………………....
Szem. ig. sz.: …………………………….

Szem. ig. sz.: ……………………………..

Lakcím: …………………………………… Lakcím: ………………………………….
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