
2. szétmú melléklet

A szoCIÁLIs ÖszTÖxnÍ.r
oDAÍTELÉ sÉivnx szABÁLYAI É s szEMPoNTRENDs zERE

1.$

(I) Á hallgató szociális helyzetének megítélésekor Jigelembe lrell venni:
a) a hallgató lakcíme szerintí ingatlanban életvitelszeníen együtt lakó, ott bejelentett

vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, azutazás időtartamát és költségét,
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös hánartásban él,

ennek költségeit,
d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök

beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi
segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi
állapota miatt rendszeresen felmerülö egészségiigyi kiadásait,

f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, ki,ilönös tekintettel a vele
együtt eltartott gyermekek számára,
g) az ápolásra szoruló hozzátartozÓ gondozásávaljáró költségeket.

(2) A jövedelemszómításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmelcrtél az utolsó három
hónap átlagit, egtéb jövedelmeknéI pedig az utolsó egl év tizenlrcttedét lrellfigelembe venni.
Á hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozóst is figelembe kBll venni.

(3) A jelentkezőnek minden olyan dll{tdydt kijtelező igazolnia , amely a szocitÍlís
rdszorultságdt hivatoít aldtómasztaní. Az dllíttÍst Ígazoló bdrmely dokumentum hidnydban a
ptíIydzat érvénytelen! Á következő igazolósokat kell benyújtaní:

a) a pályázóval egy háztartÁsban élők
aa) neve,
ab) rokonsági foka (az eltartók megielölésével),
ac) életkora,
ad) foglalkozása vagy az általa folytatott vállalkozási tevékenység

megnevezése,
ae) munkahelye,
a af) a jövedelemnél az utolsó három hónap áttlaga

ha kevesebb kettőnél az eltartók száma, akkor ennek az oka,

külön részben a pályánó esetleges egyéb közlendője, pl. ha az eltartő(k) nem a
születési anyakönyv szerinti szülö(k), akkor ennek az oka; eltartó(k)
munkaképességének ideiglenes csökkenése, egészségtigyi problémr[lq stb.

b)

c)



A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások
2.S

(1) Jövedelemre való hivatkoztÍs esetén, ha az elfurtó:

a) önadózó: a teriiletileg illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV)
jövedelemigazolása az e|őzó évi személyi jövedelemről, ennek hianyában a területileg
illetékes NAV hatátozata arról, hogy az e|őző évről kért jövedelemigazolást nem

adhatja ki, mert az adőző SZJA bevallást nem nyujtott be' vagy nyilatkozatban nem
kérte a munkáltatói adó-megállapítrást, és az önadőző előzó évi SZJA bevallrísanak
aláírással ellátott fénymásolata;

b) egetlen munkaviszonnyal rendelkezik, ezért a munkáItató Mszíti az adóbevallásót:
az önadózótól kért igazolások, vagy az e|őző évi jövedelemadó-megállapítás
(M29l20... jelzettí nyomtatvrfury) fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és

aláírással hitelesítve; ennek hiányában munkáltatói igazolás az e|őző évi személyi
jövedelemadó bevallásboz QvI30l20... jelzetii nyomtatvány) fénymásolata a munkáltató
által bélyegzővel és aláírással hitelesíwe, továbbá nyilatkozat az e|őző évi személyi
jövedelemadó munkáltató által ttjrténő megállapításához (NY29/20...) nyomtatvány
fénymásolata arról, hogy a munkáltató"készítette el az eltartó adóbevallását, amelynek
tartalma megegyezik az M30l20... nyomtatvány tartalmával elfogadhatő az eredeti
nyomtatvarry és a fénymásolat együttes bemutatása a kérvény leadásakor;

c) mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel

foglalkozik): az őnadőzótól, illetve a nem önadózótól kért igazolás(ok), valamint egy
hónapon belül NAV által kiállított jövedelem igazolás

d) Továbbá minden esetben szükséges a szülő(k)/eltartó(k) munkáltatója által kiállított
(pecséttel és a munkáltató aláírásával ellátott) hivatalos munkáltatói igazolás, amely
tarlalmaz'r'a, a szúlóleltartó, tételesen, havi bontasban nettó jövedelmét az igazolás 3

hónapnál régebbi nem lehet;

e\ rtyugdíj mellett más jovedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (rokkantnyugdíjas,
rendszeres szociális jóradékos); a nyugdíjas igazolvány és az utolsó nyugdíjszelvény,
vagy a nyugdÜ bankszámlríra történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó
bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartő saját keztí a|áirásáva| hitelesítve,
mindezek mellett a területileg illetékes NAV határozata arről, hogy az előzó évról kért
jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adőző SZJA bevallást nem nyujtott be;

f) nyugdíjazósa folyamatban vnn: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a
nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV határozata arról, hogy
az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adőző SZJA bevallást
nem nyújtott be;

e) nyusdíj mellett mós (munka-, vállalkozói stb.) ji)vedelemmel rendelkező nyugdíjas:
az őnadózőtól kért igazolások;

h) munkanélküli:



ha) jóradékos.' a munkaügyi központ egy hónapnál nem régebbi igazolása a
munkané lktil i j áradék ö sszegére vonatkozóan,

hb) ha nem részesüI jóradékban: a munkaügyi központ erre vonatkozó
ígazolása, továbbá az illetékes önkormányzat igazolása anól, hogy részesÍil_e
j övedelempótló támogatásban;

hc) ha a kérelem leadásának időpontjában újra munlraviszonyban van: a
munkaügyi központ igazolása a munkanélküliség időtartamáról; és a NAV
által kibocsátott jövedelemigazolás az előzó évi személyi jövedelemről; ennek
hiányában a teriiletileg illetékes NAV határozata an:ól,hogy az előző évről
kórt jovedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adőző SZJA bevallást nem
nyujtott be ; továbbá igazolás az előzo évben a munkaügyi központ éslvagy az
i lletékes önkormányzat által fo lyós ított j ríradékok/se gélyek össze géről ;

i) huzamosabb ideig tóppénzen van" az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért
igazolás(ok) és a kezelő orvos igazolása a tárypénz (várható) időtartamáról;

j) germekgondozósi segélyt, tipolási segélyt kap: az Önadózótól, illetve a nem
onadizótól kert igazolás(ok), valamint az igénybejelentés a segélyre és az
igényelbíráló szerv záradéka a segély megállapításáról szóló kitöltött nyomtafuányok
fénym ásola ta az igénylő saj át kezti aláírásával h ite lesíwe;

k) hóztartósbeli: az onadózótól, illetve a nem t)nadózótól lcért igazolás(ok), valamint a
lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelmtie ntartalmazza a
hríztartrísbeli eltartotti státuszt.

(2) Eltartott testvér esetén:

a) 18 éves kor alatt:; a tesWér születési anyakönyvi kivonatának fenymásolata a
szülő saját kezű aláírásával hitelesíwe,
vagy a testvér iskolalátogatási igazolása a szülő saját kezű aláírásával
hitelesítve;

b) /s éves kor felett: a testvér iskolalátogatási igazolÉtsa államilag támogatott
tanulmányok folytatatásáról. Ha a jelentkező és teswéreinek vezetékneve
és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplőszülők nevei nem egyeznek meg,
kötelező megindokolni , hogy miért tartoznak egy hríztartáshoz.

c) A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem
nappali tagozatos tanulói/lrallgatói jogviszonyban lévő, aktív munkaviszonnyal
rendelkező vagy munkanélküli testvér.

(3) Elvúlt sziilők esetén: a hrízassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok)
rendelkező részének másolata(i).

(4) Elvótt szülők új htúzassdga, élettdrsi kapcsolata esetén: ekkor az űj házastársiélettrírs
is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott
bírósági hatÍttozat rendelkező részének másolata, továbbá az űj báaasságril kiállított
hrízassági anyakönyvi kivonat másolata.



(5/ Kiilönélő szülők esetén: a szülők törvényes nyilatkozata a különélésről, amelyet két
tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősségük tudatában tettek, valamint a szÍilők
lakcímét igazoló hatósági igazolványok fénymásolata.

(6) Elhunyt szülő esetéu halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata

(7) Hdzastdts esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá

a) ha a házastórs az eltartó (nappali tagozatos PhD-hallgató, már
befejezte nappali tagozatos tanulmónyait, munkaviszonyban vdn vag
munkanélkiili): a2. $ (1) bekezdésében leírtak alapján szükséges igazolások;

b) ha nem a hózastórs az eltartó (nappali tagozatos egletemi vagt ftíiskolai
hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező
gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását
és az eltartók 2. $ (l) bekezdésben felsorolt igazolásait kell benyujtani.

(E) Sajót gtermek esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

(9) Eftartó, fustvér vagy sajdt baegsége'esetén: zárójelentés ftnymásolata az eltartó'
illetve a jelentkező saját kezi: a|áírásával hitelesítve. Ha a zárójelentés egy évnél
régebbi, akkor a zárójelentés fénymás olata a|áítással hitelesítve és orvosi igazolás a

betegség fennállásáról a felsőoktatási felvételi időpontjában' Ha a zárójelentés rosszul
olvasható vagy latin nyelvű, akkor magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni.
Rokkantság esetén csatolni kell a rokkantságot megállapító orvosszakértői bizottság
igazolasát is.

(10) HtÍtrtűnyos helyzet esetén:

a) ha a pályazót a jeglző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes
jegyzőhatározatátnak fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás;

b) ha a pályózó rendszeres gtermelrvédelmi tómogatásban részesül: a2
állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének
döntése alapjrín kiállított igazolás a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményről;

c) ha a pólyazó állami gondozott, illeÍve gtámsóga naglkorúsdga miatt szűnt
meg: az illetékes gyámhatósághaÍározatának Íénymásolata, illetve az á|ta|a
erre vonatkozóan kiállított igazolás.

(I1) Ealmozottan hátrónyos helyzet esetén: a hátrányos helyzet esetén szükséges
igazolások, továbbá

a) amennyiben tt)rvényes felügeletet elldtó szülő(k), ekartóft) legfeljebb az
iskola nyolcadik éufolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezték be
sikeresen: a sztiló(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú
j elenlétében, büntetój o gi fel előssé g tudatában tett(ek) ;



b) ha a pályózót tartós nevelésbe vették: a területileg illetékes szociális és
gyrámhivatal (a közígazgatÁsi hivatal gyermekvédelmi és gyrímügyi
feladatokat ellátó szerve) által kiállított igazolás.

(1 2) Fogy atékossdg esetén :

a) a löznevelési tanulmónyok sorón fennólló foglatékosstig esetén:
amennyiben ajelentkező fogyatékossága már a köznevelési tanulmányok ideje
alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga sorlín
kedvezményben részesült, abban az esetben a nemzeti köznóvelésről
szőlő20l|. éviCXC. törvényben meghatrározott bizottság jogosult a
szakvélemény kiállítására.

b) a kaznevelési tanulmónyok alatt nem diagnosztizólt, illetve azt lövetően
keletkezett fog,,atékossóg esetéu a rehabilitációs szakigazgatrísi szerv által
kiállított szakvéleményligazolás, A beszédfogyatékosság, hallássériiltség,
látássérültség, mozgássértiltség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosság.'uk,
ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.

c) Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el,
amelyben ismertetik az ebzméayeket, a vizsgálati eredményeket, BNo kóddal
jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a
fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével.
Szerepeltetni kell továbbá a pályáu;ó személyes adatait (születési név, születési
hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító
szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság
képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátri' A középiskolai
tanulmányok során fennálló fogyatékosságigazolhatő azz'al is, ha a jelentkező
rendelkezik a középiskola határozatával, amely bizonyítja, hogy az érettségi
vizsga során kedvezményekben részesült.

(I3) KiiWldi tíllampolgdr jelentkezése esetén: az (I)-(Lz) bekezdésekben felsorolt,
Magyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályár:ő külÍijldt'n kiállított,
idegen nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvtí fordítással
együtt fogadhatók el.

(14) Ha a súlyos szocitÍIís helyzet/dllapot az (l)-(l2) bekezdésekben említett
igazolásokkal egyértelműen nem dokumentáIható (más az eltartó, rossz családi
viszonyok, öneltartó, hriaartásbeli eltartó, stb.), akkor az illetékes polgármesteri
hivatal által kiállított környezettanulmányt és/vagy igazolást is figyelembe lehet venni.

(I5) Ha önellútó vagy:

a) Teljes bizonyító erejű nyilatkozat, miszerint a hallgató önellátó és
lakcímigazoló kártya 3 hónapnál régebbí kiállítási dátummal

b) vagy a szülők (állandó lakhely szerint illetékes) jegyző vagy közjegyző
előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező öneltartó, valamint arról,



hogy milyen formában támogatják vagy nem üímogxják az igénylő
megélhetését. A nyilatkozat nem lehet ó hónapnál régebbi!

c) Ha a szülők nyilatkoznak, akkor mellékelni kell a szülők lakcímét igazolí
hatósági igazolványok fénymásolatát is

d) Vatamint szükséges a hallgatÓ legutolsó 3 hónapi folyószámla kivonatának
a fénymásolata

e) Továbbá a hallgató saját jövedelméről szóló hivatalos kimutatás szükséges.

NAV által kiállított igazolást kérünk' amennyiben azonban a hallgató nem

adott be adóbevallást, vagy 0 Ft-ról szől az igazolása, más módon kell
igazolnia megélhetését. Pl. munkáltatói igazolás, ösztöndíj igazolás, önbevallás
stb. Jövedelemigazol ás nélkül a p áIy ázat érvénytelen

A szociális rászorultság értékelésével kapcsolatos eljárási szabályok
3.$

(l) A 2. $-ban felsorolt adatok és igazolások atapjan kell megállapítani az eltartók számát és

aktivitását, az eltartottak szrámát, illetve kell kiszámítani az egy fóre eso havi bruttó
j övedelmet a je|entkezó c saládj ában

(2) Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a 2. $-ban
felsorolt elfogadható igazolások közé. Ezekben az esetekben M egy före eső éves bruttó
jövedelmet nem lehet értékelni, a hátrányos helyzetet a család összetételében nem lehet

elfogadni.

(3) A szociális rrászorultság ellenőrzésére céljából a Diákjóléti Albizottság és a Kollégiumi
Bizottság kérheti a fénymásolat illetve szkennelt beadott igazolások eredetijének bemutatását'

(4) A szociális helyzet értékelésének alapja egy pontrendszer, amely az eltartók számát és

aktivitását (teljes értékű vagy csökkentett keresettel rendelkezik-e), ill' a kiskorú vagy tanuló
eltartottak számát, a lakóhelynek a kollégium székhelyét<íl való távolságát, M egy főre jutó

éves bruttó jövedelmet, valamint a péúyáző és családjának egészségi állapoüít veszi
figyelembe. Az egyes szempontok alapjrín adható pontszámok a 4. $-ban találhatók'

(5) Pontszámegyenlőség esetén elsősorban a jelentkezök családszerkezet, mrísodsorban a
lakóhely távolsága alapján kapott pontszáma szerint kell különbséget tenni.

(6) Hiányos 'pályázatok nem részesülnek elbírásában.'

(7) 
^ 

valóságnak nem megfelelő dokumentumokkal beérkezett pályazatok nem részesülnek
elbírálásban, illetve pály ázattó| való eltiltást eredményez.

(8) A pf.Jyánat soriín megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozásáta a

Nyíregyházi Egyetem Diákjóléti Albizottsága jogosult. Ezen adatok kizárólag a leadott
páiyázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A

10



személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfeleltíen
zajlik.

A szociális rászorultság alapján adandó pontszámok kiszámítása
4.$

(1) Családszerkezet (K): A szociális pályázati lapnak a család eltartott eltartói szerkezetére,
illetve megoszlására vonatkozó táblázatos részéből megállapÍtható, hogy egy vagy két eltartó
van-e' és azok teljes értékű keresettel rendelkeznek (mert keresőképes koruak és van
munkahelyük) vagy csökkentett keresettel rendelkeznek: nyugdíjasok vagy munkanélküliek.
A K pontérték számításához egy törtet kell képezni, amelynek számlálójába a fogyasztók
számát _ beleértve az eltartókat, teljes értékű jövedelemmel l, nyugdíjas vagy munkanélktili
0.5, hiányzó eltartó esetében 0, az eltartottakat l értékkel _ és pluszban 0.5 értéket, nevezőjébe
pedig hasonlóan a 'termelők'' számát kell írni. A pluszban a számlálóba írt 0.5 értékkel a
kevesebb keresővel rendelkező családok részesítendők előnyben.Íw 

"ey 
aktív keresőből, egy

nyugddasból álló és két tanuló gyermekkel rendelkező családra a kereseteloszlás törtje.

K= (1 + 0'5 + 2 + 0.5) / (l +0.5; = 2.66-nakadódik.
A tört értékét tizenöttel szorozva és egészre kerekítve pontérték adódik. Ennek alapján a
következö tátb|ánatban találhatók a raeionálisan gyakran előforduló esetek a nyilvánvaló
súlyos esetek pontszámaival egytitt. Ilyen az fuvavagy a volt állami gondozott, aki atáblráu:at
legalsó sorában l50 ponttal szerepel. Automatikusan 50 pontot kap az a hallgató, aki félárva.
Szintén automatikusan l50 pontot kap az a jelentkező, akinek a családjában négynél több az
eltartottak száma. $Iánaspár esetén a keresö fél minősiil eltartónak. Ha mindkét hrízasfél
eltartott, azaztanu|ó, úgy kell tekinteni, mintha szüleivel élne.)

Eltartók
sáma

ebből teljes'
aktív kereső

csökkentett
keresetű

eltartott
gyermekek

száma

Pontszám (K)

2 2 0 I 76
2 I 1 I 30
2 0 2 I 37
I I 0 I 3'7

2 2 0 ) 34
2 I 2 40
2 2 0 3 4t
I 0 1 I 60
2 I I 3 50
2 0 1 2 52
t 0 2 52
2 2 0 4 49
1 I 4 60
I 0 3 67
) 0 2 3 67
I I 0 4 82
1 0 I 2 90
z 0 2 4 82
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1 0 I J r20

I 0 I 4 rs0

0 0 0 150

(2) Lakóhe$ távolsága (L): Az e|őzetes besoroláshoz figyelembe kell venni még a lakóhely
és a kollégium/képzés székhelye közötti autós térképen mért távolságot az alábbiak szerint:

0 - 40 lon L: 0 pont
4l - 90lín L:2 pont
91 - 150km L:4pont
151 -200lanL:6pont
201 - 250 km L:8 pont
251 - 300 km L: 10 pont
301 -350km L: 11 pont
351 -400 km L = 12 pont
400 kÍn felett L: 13 pont

Egy főre eső, havi nettó jövedelem (J): Kizárólag hiteles, a szabá|yzatban felsorolt
igazolások esetén adandók Megy főre jutó havi nettó jövedelem alapján számított
pontszámok:

116001 Ft-
112 001 Ft- 116 000 Ft
108 001 Ft- 112 000 Ft
104 001 Ft- 108 000 Ft
100 001 Ft- 104 000 Ft
96 001 Ft- 100 000 Ft
92 001 Ft- 96 000 Ft
88 001 Ft- 92 000Ft
84 001 Ft- 88 000 Ft
80001 Ft- 84000Ft
76 001 Ft- 80 000 Ft
7200IFt- 76000Ft
68 001 Ft- 72 000Ft
64 001 Ft- 68 000Ft
60 001 Ft - 64 000 Ft
s6 001 Ft- 60 000 Ft
52 001 Ft- 56 000 Fr
48 001 Ft- 52 000 Ft
44 001 Ft- 48 000 Ft
40 001 Ft- 44 000Ft

0Ft- 40000Ft

-0
-1
-2
-J
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
- 11

-12
-13
-14
-15
-ló
-17
-18
-19
-20

(4) Egészségi állapot (E): Kizárólag hiteles, a szabá|yzatban felsorolt igazolások esetén az
alábbiak szerint adható:

a) apáiyáző saját súlyos betegsége esetén: 7 pont
b) apályánő saját betegsége esetén: 5 pont
c) a pá|yáző eltartójának súlyos betegsége esetén: L5 pont
d) apáiyázó eltartójának betegsége esetén: 10 pont

T2



e) apályázőhozzátartozójának súlyos betegsége esetén: 7 pont '

f) apályüzóhozzátartozójának betegsége esetén: 5 pont
h) ha mindkét eltartó súlyosan beteg, a pontjaik nem adódnak össze maximum: 15
pont

(5)AfentiekalapjánK+L+J+Eadjaateljesszociálispontszámot.Ennekma"timális
értéke 200 pont lehet.
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