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BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI  

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT MELLÉKLETE 

I. Személyi adatok 

1. A pályázó személyre vonatkozó adatok: 
 
Neve:  
Születési neve:  
Anyja születési neve:  
Születés helye, ideje:  
Lakóhelye:  
Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele (TAJ): 

 

Állampolgársága:  
Telefonszáma (nem köte-
lező megadni): 

 

 
2. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázóval egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye sze-

rinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező személyek), egy főre jutó havi nettó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetők 
adatai: 

 

Név és születési név Anyja születési neve Születési helye, ideje 
A kérelmezőhöz 
fűződő rokoni 

kapcsolat 
  
 

      

  
 

      

 
 

   

  
 

      

  
 

      

 
3. A pályázó felsőoktatási intézménye: 
 
A pályázó neve: 
 
__________________________________ 

Felsőoktatási intézmény neve: 
____________________________________________________ 
 
Kar, szak, tagozat: 
____________________________________________________ 
 
 
Címe:_______________________________________________ 
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II. Jövedelmi adatok 

 
A jövedelmek típusai 

A kérelmező 
nettó jövedelme 

A kérelmezővel 
egy háztartásban 

élő házastárs 
(élettárs) havi 

nettó jövedelme 

A kérelmezővel egy háztar-
tásban élő egyéb személyek 

havi nettó jövedelme 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/ foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táp-
pénz 

          

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szel-
lemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 

          

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), 
korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, 
balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, idős-
korúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátá-
sok emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

          

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó tá-
mogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támo-
gatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

          

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

          

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, 
bérleti díj, kamat, osztalék, árfolyamnyereség, stb.) 

          

7. A család tagjainak összes nettó jövedelme           
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők 
(fizetett tartásdíj összege) 

     

9. A család összes nettó jövedelme (7-8)  
10. A kérelmező és családtagjainak együttes létszáma, fő  
11. A kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem 
 

 

 
III. Egyéb nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen élek. 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a pályázatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendel-
kező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a pályázatban szereplő adatoknak a pályázat elbírálása során történő felhasználásához. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ösztöndíjat a folyósító szerv a jegybanki 
alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.  
 
 
Kelt: Alsópáhok, ______ év _____________ hó ______ nap ________________________ 
 pályázó aláírása 
 
A pályázathoz csatolni kell a „II. Jövedelmi adatok” részben feltüntetett jövedelmekről, a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másola-
tát (munkáltató kereseti igazolása, nyugdíjszelvény, NAV igazolás, stb.), amelyek nem lehetnek 30 napnál régebbiek. Amennyiben az igazoláson 
szereplő havi nettó jövedelem nem azonos a pályázatban feltüntetettel, az eltérést bemutató számítást is csatolni kell. 
A pályázathoz csatolni kell a pályázó felsőoktatási intézménye által kiállított iskolalátogatási igazolást is. 
 
A pályázathoz csatolt jövedelemigazolások és egyéb okiratok: 
 
1. ____________________________________(név) a pályázó ___________________ jövedelemigazolása 
 
2. ____________________________________(név) a pályázó ___________________ jövedelemigazolása 
 
3. ____________________________________(név) a pályázó ___________________ jövedelemigazolása 
 
4. ____________________________________ (név) a pályázó iskolalátogatási igazolása 
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T Á J É K O Z T A T Ó 

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat mellékletéhez 
 
 
 
1. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat alkalmazásában a hallgató akkor tekint-

hető szociálisan rászorultnak, ha a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvi-
telszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre 
jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, azaz a 114.000 fo-
rintot nem haladja meg 

 
2. Lakóhely: a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet kell feltüntetni, amely a lakcímkártyán is szerepel. A 

lakóhely a korábbi elnevezés szerint az állandó lakóhelyet jelenti. 
 
3. Állampolgárság: ha a személy bevándorolt, letelepedett, hontalan, oltalmazott vagy menekült jogállású, akkor 

ezt kell feltüntetni, a jogállást megállapító határozat számával együtt. 
 
6. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint megha-

tározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú 
melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 
törvény, a kiadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok 
alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a 
befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Ezt a számítást a kérelemhez csatolni kell. 

 
7. Elismert költség: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteher-
viselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék. 
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költ-
ségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adó-
évi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyó-
sítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségek-
kel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 
%-ának megfelelő összeggel. 

 
8. Nem minősül jövedelemnek: 
 a) a rendkívüli települési támogatás,  valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 

gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek 
részére nyújtott települési támogatás, 

 b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számá-
ra fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

 c)  az anyasági támogatás, 
 d)  a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
 e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlá-

tozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági tá-
mogatás, 

 f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
 g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történ munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló tör-

vény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli 
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavég-
zésre irányuló jogviszony keretében munkavégzésnek havi ellenértéke, 

 h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
 i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
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 j) a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti 
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

 k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni 
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon 
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli 
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vá-
sárlására kerül sor, 

 l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szol-
gáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt ke-
rült sor 

 m) az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b) – z) pontja szerinti bevétel. 
 
9. A havi nettó jövedelem kiszámításakor: 
 a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban 

együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 
 b) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem benyújtását megelőző 

gazdasági év személyi jövedelemadó alapjának egyhavi átlagát kell figyelembe venni. 
 
10. A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni: 
 a) a pályázat benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
 b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 
 c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét 

meghaladó részét. 
 A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vál-

lalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy 
visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből. 

 
11. A jövedelem típusai: 
 a) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszony-

ban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszony-
ban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerző-
déses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet 
tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylőtevékenységből származó jövedelem. 

 b) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 

 c) Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

 d) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a 
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász 
dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs 
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

 e) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 
rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési 
támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyó-
sított keresetpótló juttatás. 

 f) Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 
szociális gondozói díj, végkielégítés, állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesí-
téséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, ingó és ingatlan bérbeadá-
sából származó jövedelem, kamat, osztalék, árfolyamnyereség illetve minden olyan jövedelem, amely az 
előző sorokban nem került feltüntetésre. 

 
12. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másola-

tát a pályázathoz mellékelni szükséges. Ezek lehetnek különösen: 
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 a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a pályázat benyújtását 
megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolás, 

 b) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása, a kérelem benyújtását megelőző 
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, 

 c) gyermektartásdíjról szóló bírósági végzést, vagy ennek hiányában erre vonatkozó nyilatkozat, 
 d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző egy éven belül kapott ösztöndíj összegéről szóló igazolás, 

amennyiben ösztöndíjban nem részesült, az erről szóló igazolást szükséges csatolni, 
 e)  GYED havi nettó összegéről szóló kifizető által kiadott igazolás, 
 f) árvaellátás havi összegéről szóló határozat valamint az utolsó havi szelvény, vagy folyószámla kivonat 

másolata, 
 g) Munkaügyi Szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat másolata, valamint az ellátás havi 

nettó összegéről szóló igazolás, 
 h) vállalkozók esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az előző évi adóbevallás alapján kiállított jövede-

lemigazolás, 
 i) 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolás, 
 j) nyugdíj esetén a pályázat benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvénye vagy a folyószámla kivonat má-

solata, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását az ellátás folyósításáról, 
 k) válásról, gyermekelhelyezésről bírósági végzés. 
 
13. A pályázathoz csatolni kell a pályázó felsőoktatási intézménye által kiállított iskolalátogatási igazolást is. 
 


