EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS
ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG
__________________________________________________________________________________

2015/16/2 FÉLÉV ERASMUS+ KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS
PONTRENDSZERE

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága
(Bizottság) a Hallgatói Követelményrendszer 108. § -a alapján pályázatot ír ki Erasmus+ kiegészítő
támogatás elnyerésére.
Pályázhatnak: az ELTE hallgatói, akik a 2015/2016-os tanév 2. félévére ERASMUS státuszt
(ösztöndíjas vagy label) kaptak részképzésre vagy szakmai gyakorlatra.
Pályázat benyújtásának helye: Neptun  Ügyintézés  Kérvények menüpont
Pályázati időszak: 2016. február 08. (hétfő) 08:00 – 2015. február 12. (péntek) 23:59
Hiánypótlás vége: 2016. február 18. (csütörtök) 23:59:59
A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú!
1) Hatósági bizonyítvány hiányában a pályázat elutasításra kerül! Ezt a dokumentumot a
pályázati időszakban kell feltölteni, hiánypótlására nincs lehetőség! Amennyiben nem kerül
feltöltésre a megadott határidőig („Pályázat benyújtásának határideje”), a kérvény azonnal
elutasításra kerül!
Amennyiben a hatósági bizonyítványon nem szerepelnek nevek és/vagy születési dátumok,
szükséges a lakcímkártyák feltöltése is. A lakcímkártyák feltöltése pótolható, a hatósági
bizonyítvány nem!
2) A további igazolások hiánypótlására csak egyszer van lehetőség! Miután a hallgató visszakapta javításra
kérvényét, a megadott időpontig („Hiánypótlás vége”) pótolhatja a véleményező által megjelölt nem
megfelelő, vagy hiányzó dokumentumo(ka)t, adatokat. Erre a hallgatónak csak egyetlen alkalommal van
lehetősége, amennyiben véglegesítette a kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a
pályázatot!
3) Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudja
figyelembe venni a Bizottság!
4) Azon dokumentumokat, melyek a Dokumentumtárba kerülnek feltöltésre, de a hallgató nem csatolja
azokat a kérvényhez a csatolmány gomb használatával, a Bizottság nem tudja figyelembe venni!
5) A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza.
6) A Bizottság csak PDF és kép (JPEG, JPG, PNG) formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!
7) A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg az 1 MB-ot.

8) A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok
feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után!
9) Az elektronikus űrlapon a hatósági bizonyítványon szereplő valamennyi személyt külön-külön fel kell
tüntetni, és státuszának megfelelően hiteles dokumentumokkal igazolni kell. Amennyiben valamely, a
hatósági bizonyítványon szereplő személy státusza nincs megfelelően igazolva, az egy főre jutó
jövedelemre nem adható pontszám!
10) A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati kiírásnak
megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján
kerülnek elbírálásra.
11) A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok
kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes
adatok kezelése az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata rendelkezéseinek
megfelelően zajlik.
12) A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
13) A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van
lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani
(1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.
14) A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett)
bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban.
Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez
szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunba(n), a számára
megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti (Hallgatói Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés).

A nyertes pályázók kötelességei
A külföldön teljesítendő kreditszám félévente átlagosan minimum 20 ECTS, az egyes szakokra
vonatkozó, a partnerintézmény teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység-számot a szakfelelősök
határozzák meg, ezt adott esetben az intézeti/tanszéki felhívásban közzétették. Ha a nyertes pályázó a
fenti kötelezettségnek nem tud eleget tenni, arányos visszafizetésre kötelezhető.
Amennyiben a megszabott minimum kreditszámot a nyertes pályázó nem teljesíti, indokolt esetben
méltányossági kérelemmel élhet az EHSZÖB-nél a hazaérkezéstől számított 30 napon belül. Ehhez
csatolnia kell a speciális körülményt igazoló dokumentumot (pl. súlyos betegség, baleset stb.)
A hazaérkezést követő legkésőbb 14 napon belül a nyertes pályázó köteles beszámolót készíteni
objektív és szubjektív élményeiről, illetve tapasztalatairól. Az irányított kérdések alapján elkészített
beszámolót az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság tájékoztató és promóciós célokkal a rendelkezésre
álló internetes felületeken közzéteszi.

Az Erasmus kiegészítő támogatás pályázathoz csatolandó igazolások és az elbírálás pontrendszere

Célországok:
Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia,
4 pont
Olaszország, Svájc, Svédország
Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg,
2 pont
Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország
Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
0 pont
Málta, Románia, Szlovákia
A hallgató elnyerte a TEMPUS által meghirdetett támogatást

-4 pont

Kötelező igazolások!
Hatósági bizonyítvány
(önkormányzat vagy
kormányhivatal igazolása) a
kérelmező állandó lakcímére
bejelentett személyekről
Életvitelszerűen nem a pályázó
állandó lakcímén élő személy(ek)
Nem magyar nyelvű
dokumentumok
A mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összege (28.500 Ft) alatti
egy főre jutó jövedelem esetén

Alkalmazott eltartó
jövedelemigazolása

3 hónapnál nem régebbi igazolás az egy háztartásban élőkről
(Amennyiben ezen nem szerepelnek a bejelentettek nevei és születési
dátumai, szükséges a lakcímkártyák feltöltése is)
Ikerház esetében: tulajdoni lap másolatát is fel kell költeni
Albérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználati szerződés és az elmúlt
2 hónap közüzemi számlái, vagy lakcímkártya.
Nem magyar nyelvű dokumentumok esetében szükséges azok fordítása
is!
Szükséges valamennyi jövedelemforrás feltüntetése (például családi
pótlék, segélyek, állami támogatások). Amennyiben az előzőekkel együtt
sem éri el az egy főre jutó jövedelem a 28.500 Ft-ot, az EHSZÖB
környezettanulmány lefolytatását kérheti az illetékes Kormányhivataltól
vagy Önkormányzattól.
2 hónapnál nem régebbi, a kiállítás dátumát megelőző 3 hónap nettó
átlag jövedelmét 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.
A kereset mezőbe az egy havi NETTÓ jövedelmet kell beírni.
A munkaviszony nem áll fent legalább 3 hónapja: szükséges a
munkaszerződés feltöltése is

Vállalkozó/Őstermelő
jövedelemigazolása

Saját vagy közeli hozzátartozó vállalkozásában foglalkoztatott eltartó:
kereseti igazolás ÉS NAV igazolás
NAV igazolás (egy havi kereset számítása: az igazoláson feltüntetett éves
jövedelemből levonjuk az SZJA-t, majd ezt osztjuk el 12-vel).

Pályázóra vonatkozó körülmények

Fogyatékossággal
élő

a) 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.
b) aki fogyatékossága miatt állandó
vagy fokozott felügyeletre, gondozásra
szorul, illetve aki fogyatékossága
miatt rendszeresen személyi és/vagy
technikai segítségnyújtásra és/vagy
szolgáltatásra szorul
c) 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

A fogyatékosság típusa szerint
illetékes Országos Látás-, Hallás,
Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság vagy RSZSZ
vagy NRSZH által kiadott igazolás.
Amennyiben a fogyatékosság később
keletkezett: a területileg illetékes
szakorvosi vagy igazságügyi szakértői
bizottság igazolása. Amennyiben
szakigazgatási vagy szakértői szerv
igazolása nem áll rendelkezésre,
betegség vagy fogyatékosság típusa
szerint illetékes szakorvos igazolása.
Az igazolásnak tartalmaznia kell a
fogyatékosság BNO kódját az
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet
mellékletében
található
táblázat
alapján.

a) akinek legalább egy gyermeke van
Családfenntartó

Nagycsaládos

Gyermekek születési anyakönyvi
kivonata
b) aki a szociális igazgatásról és Ápolási díjra való jogosultságot
szociális ellátásokról szóló 1993. évi igazoló határozat
III. törvény alapján ápolási díjra
jogosult
a) legalább két, vele egy
7 évnél fiatalabb: születési
háztartásban élő eltartott (még nem
anyakönyvi kivonat,
iskoláskorú/ nappali tagozatos
7-16 éves: születési anyakönyvi
aktív tanuló/ munkanélküli)
kivonat vagy adott tanévre szóló
testvére van
iskolalátogatási igazolása,
16 éven felüli: iskolalátogatási
igazolás vagy adott félévre szóló
hallgatói jogviszony-igazolás,
regisztrált álláskereső/pályakezdő:
munkaügyi központ 2 hónapnál nem
régebbi igazolása
b) legalább három gyermeke van

Gyermekek születési anyakönyvi
kivonata

c) szülein (eltartóin) kívül legalább
két vele egy háztartásban élő
személyre igaz, hogy havi jövedelme
nem éri el a minimálbért

2 hónapnál nem régebbi, az utolsó 3
hónap nettó jövedelmét kimutató
kereseti igazolás

d) legalább két kiskorú gyámja

Gyámsági igazolás

18 pont

Gyermekenként
12 pont
6 pont

0 pont
(az egyes
kategóriákért a
megfelelő
egységnél jár
pont (pl tanuló
testvérek)

Árva

Félárva

Hátrányos
helyzetű

Halmozottan
hátrányos helyzetű

Gyámsága
nagykorúsága
miatt szűnt meg
Tartós beteg

Öneltartó

Gyermekét
egyedül neveli

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
(25 év feletti árva hallgató nem
jogosult az A kategória fix összegére
- amennyiben eléri a ponthatár -,
ellenben pontot kap a körülményre)
az a 25 évnél fiatalabb hallgató,
akinek egy szülője elhunyt és nem
fogadták
örökbe
(25 év feletti félárva hallgató nem
jogosult a B kategória fix összegére amennyiben eléri a ponthatár -,
ellenben pontot kap a körülményre)
aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény VIII. fejezet
67/A. § (1) bekezdése értelmében
hátrányos helyzetűnek minősül
aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény VIII. fejezet
67/A. § (2) bekezdése értelmében
halmozottan hátrányos helyzetűnek
minősül

Halotti anyakönyvi kivonatok

25 alatt: 10 pont
25 felett: 12 pont

Halotti anyakönyvi kivonat
25 alatt: 6 pont
25 felett: 8 pont

Jegyző igazolása a hátrányos helyzet
jelenlegi fennállásáról
10 pont

Jegyző igazolása a halmozottan
hátrányos helyzet jelenlegi
fennállásáról

A gyámság megszűnéséről szóló határozat vagy jegyzői igazolás.
Kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap vagy a betegség típusa
szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat
időpontját és a betegség BNO kódját a 5/2003. (II. 19.) ESZCSM
rendelet mellékletében található táblázat alapján.
Öneltartó az a hallgató, aki Amennyiben a hatósági
szülőktől származó pénzbeni vagy bizonyítványon több ember szerepel:
természetbeni juttatás, támogatás Szülők és saját közjegyző/jegyző
nélkül, saját önálló keresetéből, és által hitelesített nyilatkozata, amely
ösztöndíjából tartja fenn magát, egy évnél nem régebbi.
finanszírozza kiadásait.
Emellett minden esetben szükséges
az egy havi nettó bevételeket és
kiadásokat mutató táblázatos
összefoglalás feltöltése, mely a
pályázati kiírás mellékletében
található.
Jegyző igazolása vagy válási határozat

15 pont

5 pont

8 pont

8 pont

2 pont

Pályázóval egy háztartásban élőkre vonatkozó körülmények
Regisztrált
álláskereső
támogatással
Regisztrált
álláskereső támogatás
nélkül
Aktív korúak
ellátásában részesül
Rehabilitációs
ellátásban részesül
Regisztrált
pályakezdő
Háztartásbeli
GYES/GYET
GYED/CSED

Pályázót egyedül
neveli, mert özvegy
Pályázót egyedül
neveli, mert elvált
Pályázót egyedül
neveli, mert hajadon
Pályázót egyedül
neveli, mert különél
Öregségi nyugdíjas
Rokkantsági nyugdíj
Nyugállományba
helyezett

Tartós beteg

Fogyatékossággal élő

Munkaügyi Központ 2 hónapnál nem régebbi igazolása, melyen fel van
tüntetve a támogatás összege

7 pont

Munkaügyi Központ 2 hónapnál nem régebbi igazolása.
10 pont
Az illetékes hivatal igazolása az aktív korúak ellátásra való jogosultság
megállapításáról
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása
Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályának 2 hónapnál nem régebbi
igazolása
Elmúlt 3 hónap TB befizetését igazoló szelvény
Magyar Államkincstár igazolása
Munkáltatói igazolás, melyen fel van tüntetve a támogatás összege
Halotti anyakönyvi kivonat
Válási határozat
Jegyző által kiállított igazolás
Illetékes hatóság igazolása vagy albérleti szerződés és közüzemi számla
az elmúlt 2 hónapból, vagy lakcímkártya, vagy szívességi lakáshasználati
szerződés
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött zöld színű
dokumentum a nyugdíj összegéről
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött zöld színű
dokumentum a nyugdíj összegéről
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött zöld színű
dokumentum a nyugdíj összegéről és NAV igazolás az előző éves
jövedelemről
Kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap vagy a betegség típusa
szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat
időpontját és a betegség BNO kódját a 5/2003. (II. 19.) ESZCSM
rendelet mellékletében található táblázat alapján.
A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás,
Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy
RSZSZ vagy NRSZH által kiadott igazolás. Amennyiben a
fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakorvosi vagy
igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben szakigazgatási
vagy szakértői szerv igazolása nem áll rendelkezésre, betegség vagy
fogyatékosság típusa szerint illetékes szakorvos igazolása. Az
igazolásnak tartalmaznia kell a fogyatékosság BNO kódját az 5/2003.
(II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázat alapján.

7 pont
6 pont
10 pont
3 pont
0 pont
0 pont
0 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
4 pont

8 pont

18 pont

7 év alatti
testvér/eltartott

7-16 éves
testvér/eltartott

16 év feletti tanuló
testvér/eltartott
Passzív hallgatói
jogviszonnyal
rendelkező
testvér/eltartott
Ápolási díjra jogosult
családtag

1. és 2.
testvér: 10-10
pont

Születési anyakönyvi kivonat

Születési anyakönyvi kivonat vagy iskolalátogatási igazolás

3. és 4.
testvér: 8-8
pont

Iskolalátogatási igazolás vagy aktív nappali hallgatói-jogviszony igazolás

5. és 6.
testvér: 6-6
pont

Hallgatói jogviszony-igazolás

0 pont

Ápolási díjra való jogosultság megállapítását igazoló határozat

4 pont

Egy főre jutó jövedelem
28.500 Ft-ig
28.501-29.000 Ft
29.001-30.000 Ft
30.001-31.000 Ft
31.001-32.000 Ft
32.001-33.000 Ft
33.001-34.000 Ft
34.001-35.000 Ft
35.001-36.000 Ft
36.001-37.000 Ft
37.001-38.000 Ft
38.001-39.000 Ft
39.001-40.000 Ft
40.001-41.500 Ft
41.501-43.000 Ft
43.001-44.500 Ft
44.501-46.000 Ft
46.001-47.500 Ft
47.501-49.000 Ft
49.001-50.500 Ft
50.501-52.000 Ft
52.001-53.500 Ft
53.501-55.000 Ft
55.001-56.500 Ft
56.501-58.000 Ft
58.001-59.500 Ft
59.501-61.000 Ft
61.001-62.500 Ft
62.501-64.000 Ft

36 pont
35 pont
34 pont
33 pont
32 pont
31 pont
30 pont
29 pont
28 pont
27 pont
26 pont
25 pont
24 pont
23 pont
22 pont
21 pont
20 pont
19 pont
18 pont
17 pont
16 pont
15 pont
14 pont
13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont
8 pont

A hallgató egy főre eső jövedelmének megállapításakor
figyelembe kell venni:
a) munkabért
b) közfoglalkoztatási munkabért
c) rendszeresen végzett, diákmunkából származó
jövedelmet
d) özvegyi nyugdíjat
e) öregségi nyugdíjat
f) rokkantnyugdíjat
g) aktív korúak ellátását
h) munkanélküli segélyt
i) ápolási díjat
j) PhD ösztöndíjat
k) vállalkozói jövedelmet
l) minden egyéb juttatást, amely nem szerepel a figyelmen
kívül hagyandó bevételek felsorolásánál.
A hallgató egy főre eső jövedelmének megállapításakor
figyelmen kívül kell hagyni:
a) a kizárólag tanulmányi alapon megállapított
támogatást;
b) az árvaellátást;
c) a gyermekgondozási segélyt;
d) a gyermeknevelési támogatást;
e) a családi pótlékot;
f) a terhességi-gyermekágyi segélyt;
g) a gyermekgondozási díjat;
h)a diákhitel összegét;
i) a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét.

64.001-65.500 Ft
65.501-67.000 Ft
67.001-68.500 Ft
68.501-70.000 Ft
70.001-72.000 Ft
72.001-74.000 Ft
74.001-76.000 Ft
76.001-90.000 Ft
90.001-95.000 Ft
95.001-100.000 Ft
100.001-105.000 Ft
105.001-110.000 Ft
110.001-115.000 Ft
115.001-120.000 Ft

7 pont
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
-1 pont
-2 pont
-3 pont
-4 pont
-5 pont
-6 pont

Az eltartói közösségbe tartozó személyek egy főre eső
jövedelmét az eltartói közösség jövedelme és juttatásai
valamint az eltartói közösség létszámának a hányadosa
adja meg.
Azoknál a pályázatoknál, amelyeknél a hallgató
szociális helyzetét figyelembe kell venni, az eltartói
közösséghez tartozó személynek kell tekinteni
mindenkit, aki a pályázóval azonos lakcímen vagy
tartózkodási helyen van bejelentve.
90.000 Ft feletti egy főre jutó jövedelemtől 5000
forintonként mínusz pont(ok) kerül levonásra az
összpontszámból! A levonható pontoknak nincs
felső határa!

1. számú melléklet
Öneltartói státusz igazolása
1) Nem lehet öneltartó, akinek a kiadásai meghaladják a bevételeit! Az összes bevétel megállapításánál az
ösztöndíj önmagában nem vehető figyelembe, csak ha van más forrásból származó jövedelem is, mivel
az nem az egész évre vonatkozó rendszeres jövedelemforrás. Ez alól kivételt képez a PhD ösztöndíj,
mivel az 12 havi juttatás, tehát jövedelemként kell figyelembe venni. A kiadásoknál minden havi
rendszeres kiadást figyelembe kell venni.
2) A Pályázónak az összes jövedelmét igazolnia kell, amennyiben az több forrásból érkezik.
3) Az öneltartó pályázók az egy főre eső nettó havi jövedelem kategóriában a havi fix bevételeik
összegének megfelelő kategóriához tartozó pontszámot kapják.
4) Havi fix kiadásnak minősülnek a pályázó lakhatásával és utazásával kapcsolatban felmerülő költségek
(kollégiumi díj, kollégiumi költségek, albérleti díj, rezsi költségek, víz, villany, gáz, távhő, mobil és
vezetékes telefon, internet, televízió, közös költség, hazautazás költsége, BKK bérlet stb.), ezért:
a) amennyiben a Pályázó kollégista, úgy a kollégiumi befizetését igazoló gyűjtőszámlás tételek listáját
(amely a Neptunban a Pénzügyek/Befizetés fül alatt a „Teljesített” státuszra szűrve a nyomtatás
ikonra kattintva érhető el);
b) amennyiben albérletben lakik, úgy az albérleti díj összegét és minden, rezsiköltséget igazoló
dokumentumot (bérleti szerződés, elmúlt 3 hónap számlái);
c) amennyiben saját ingatlanban lakik, úgy az összes rezsiköltség befizetését igazoló, 3 hónapnál nem
régebbi dokumentumot (feladóvevény, bankszámlakivonat stb.) kérjük feltölteni;
d) az utazással kapcsolatban felmerülő költségek igazolása is szükséges (BKK bérlet, hazautazás
költségeit igazoló jegyek stb.);
e) a Pályázó telefonköltségét számlával kell igazolni, amennyiben nincs (pl. kártyás telefon),
nyilatkozatot kérünk arra vonatkozóan, hogy átlagosan havonta mekkora a telefonköltsége, milyen
összegű feltöltő kártyát és hányszor vásárol egy hónapban.
Bevételek
Megnevezés

Bevételek összesen:

Összeg/hó

Kiadások
Megnevezés
Lakhatás
Albérleti díj + rezsi költségek + közös költség
Kollégiumi díj
Internet
Telefon
Hazautazás költségei
BKK bérlet
Élelmiszer1
Gyógyszerköltségek

Összeg/hó

Kiadások összesen:

1

Nem lehet kevesebb, mint a KSH által mért egy főre jutó havi élelmiszer fogyasztási kiadás összege
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogyhavi1412.pdf)

