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!!! KÖTELEZŐ IGAZOLÁS !!!
Milyen igazolásra van szükség?

Mit igazol?

Honnan tudom beszerezni?

a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
egy háztartásban élők személyét és
Hivatalának az állandó lakcím szerint
számát (a kiállítás dátuma nem lehet
illetékes helyi kirendeltségétől (azaz:
régebbi, mint április 23.!)
a helyi önkormányzattól, vagy
kormányablaktól)

Hatósági bizonyítvány
az egy lakcímre bejelentett személyekről

A kérvényezővel egy háztartásban élőkhöz tartozó státuszok és igazolások

Kérvényezővel egy háztartásban élőkre vonatkozó körülmények

Kérvényezővel egy háztartásban élő
személy

Szülő

Lehetséges státuszok

Milyen igazolás kell, és honnan tudom beszerezni ezt az igazolást?

Pontszám

munkanélküli eltartó

A munkaügyi központ által kiállíttott igazolás regisztrált munkanélküliségről,
munkanélküli segély folyosításáról és összegéről

4

közfoglalkoztatott eltartó

Munkaügyi központ általi igazolás

2

eltartó ápolási díjon

Helyi önkormányzat vagy járási hivatal által ápolási járadák megítéléséról
szóló határozat

2

gyermekét egyedül nevelő szülő

Jogerős bírósági határozat, amely igazolja a házasság felbontásának tényét
jogerőre emelkedését, vagy házassági anyakönyvi kivonat, melyben
szerepel a válás ténye. / a helyi önkormányzat által kiállított, a gyermeket
nevelő szülő nevére szóló nőtlenségi/hajadonsági igazolás

6

válás után nevelőszülővel

Jogerős bírósági határozat, amely igazolja a házasság felbontásának tényét
jogerőre emelkedését, vagy házassági anyakönyvi kivonat, melyben
szerepel a válás ténye.

3

nyugdíjas szülő

Nyugdíjas igazolvány másolata és két hónapnál nem régebbu
nyugdíjszelvény vagy -átutalás esetén- banki igazolás

4

rokkantnyugdíjas szülő

Nyugdíjas igazolvány másolata és két hónapnál nem régebbu
nyugdíjszelvény vagy -átutalás esetén- banki igazolás ÉS orvosszakértői
vélemény és a rokkantság mértékéről szóló határozat

6

három, vagy több eltartott gyermek esetén

Hatósági bizonyítványon szerepel, külön nem kell feltüntetni.

2

indokolt esetben nagyszülő figyelembe vétele

orvosi igazolás

2

saját, vagy közeli hozzátartozó cégében
alkalmazott

utolsó lezárt adóévről szóló NAV igazolás

0

vállalkozó vagy őstermelő

a NAV által az utolsó lezárt adóév jövedelméről szóló igazolás

0

alkalmazott / közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott

A munkáltató által kiállított igazolás a kiállítás dátumától számított utolsó
háromhavi nettó átlagjövedelemről, közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott esetén szükséges a Foglalkoztatási Szolgálat területileg
illetékes központja által kiállított igazolás IS.
(a kiállítás dátuma nem lehet régebbi, mint január 6.!)

0

eltartottanként, munkanélküli testvér

Születési anyakönyvi kivonat/iskolalátogatási/a munkaügyi központ általi
regisztrált munkanélküliségről, munkanélküli segély folyosításáról és
összegéről szóló igazolás

2

Kérvényezőre vonatkozó körülmények

Szociális és Tanulmányi pontok

Kérvényező

Lehetséges státuszok

Milyen igazolás kell, és honnan tudom beszerezni ezt az igazolást?

Pontszám

Saját gyerekkel rendelkezik

Szülő

A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata (minden gyermeké külön)

6 (gyermekenként)

kérvényező a szülőktől külön
háztartásban él

kérvényező szülőktől külön háztartásban

Hatósági bizonyítványon szerepel, külön nem kell feltüntetni.

2

kérvényező a szülőktől külön
háztartásban él házastársával

kérvényező szülőktől külön háztartásban
házastárssal

Házassági anyakönyvi kivonat

2

Árva

árva

A két szülő halotti anyakönyvi kivonata

10

nevelőszülővel

Elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonat /
bejegyzett élettársi kapcsolat igazolása

4

nevelőszülő nélkül

Elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata.

7

Félárva

3,00 alatt

0

3,01-3,50
Tanulmányi átlag

1
nem szükséges igazolás, ez a Neptunból automatikus lekérdezett adat

3,51-4,00
4,01-4,5

2
3

4,51 felett

2

Lakhelytávolságért járó pontok

Állandó lakóhelynek Szombathelytől való távolságáért járó pontok
Nem szükséges igazolás, Neptunból kinyerhető adat!

Távolság

Pontszám

0-80km

0

81-150 km

1

151-250 km

2

251-350 km

3

351 km-től

4

Kérvényező, és a vele egy
háztartásban élők

A kérvényezővel egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme
Hogyan lesz kiszámítva?

A Neptun automatikusan kiszámolja. Neked csak annyi a feladatod, hogy a Veled egy háztartásban élők
keresetét/juttatását pontosan feltüntesd.
Az egy főre jutó jövedelem számítása a következőképp történik:
a hallgatóval egy lakcímre bejelentett összes személy összes jövedelmének (kivéve a pályázó és eltartott testvérek) átlaga.
Tehát:
Egy főre jutó nettó jövedelem = (nettó összjövedelem / hatósági bizonyítványon szereplő személyek száma).

Egy főre jutó jövedelem

Pontszám

0-30000 Ft

8

30001-35000 Ft

7

35001-40000 Ft

6

40001-45000 Ft

5

45001-50000 Ft

4

50001-55000 Ft

3

55001-60000 Ft

2

60001-70000 Ft

1

70001-

0

