
Iktatószám Pontszám 1 havi összeg Alaptámogatás havonta Megjegyzés

2022/NKE/RSZOBVA/44 123 83 000 Ft 24 990 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/53 103 69 500 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/37 62 41 800 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/41 62 41 800 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/48 62 41 800 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/33 61 41 100 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/42 61 41 100 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/43 52 35 100 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/49 52 35 100 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/31 51 34 400 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/32 51 34 400 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/35 40 33 320 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/40 35 23 600 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/52 30 33 320 Ft 24 990 Ft

2022/NKE/RSZOBVA/38 0 0

A pályázó szüleitől való 

különélése vagy különélő 

eltartók esetén szükséges 

a szülők nyilatkozata arról, 

hogy a pályázót milyen 

mértékig támogatják. A 

nem támogatás tényét 

hitelesített nyilatkozattal 

lehet igazolni. A pályázó 

nem csatolta a fent 

említett nyilatkozatokat, 

vagy nem megfelelő 

formában csatolta azokat 

így az egy főre eső havi 

nettó jövedelme nem 

állapítható meg 

hiteltérdemlő módon, ami 

miatt nem részesülhet 

szociális ösztöndíjban. 

(HTJSZ 5/2-es melléklet, 

HTJSZ 31.§)

2022/NKE/RSZOBVA/39 0 0

A pályázó egy főre eső 

havi nettó jövedelme 

meghaladja a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj 

280%-át, így nem 

részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§ 

(1) bekezdés) 



2022/NKE/RSZOBVA/36 0 0

A pályázó egy főre eső 

havi nettó jövedelme 

meghaladja a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj 

280%-át, így nem 

részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§ 

(1) bekezdés) 

2022/NKE/RSZOBVA/45 0 0

A pályázó egy főre eső 

havi nettó jövedelme 

meghaladja a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj 

280%-át, így nem 

részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§ 

(1) bekezdés) 

2022/NKE/RSZOBVA/34 0 0

A pályázó egy főre eső 

havi nettó jövedelme 

meghaladja a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj 

280%-át, így nem 

részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§ 

(1) bekezdés) 

2022/NKE/RSZOBVA/46 0 0

A pályázó egy főre eső 

havi nettó jövedelme 

meghaladja a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj 

280%-át, így nem 

részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§ 

(1) bekezdés) 

2022/NKE/RSZOBVA/47 0 0

A pályázó egy főre eső 

havi nettó jövedelme 

meghaladja a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj 

280%-át, így nem 

részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§ 

(1) bekezdés) 



2022/NKE/RSZOBVA/50 0 0

A pályázó szüleitől való 

különélése vagy különélő 

eltartók esetén szükséges 

a szülők nyilatkozata arról, 

hogy a pályázót milyen 

mértékig támogatják. A 

nem támogatás tényét 

hitelesített nyilatkozattal 

lehet igazolni. A pályázó 

nem csatolta a fent 

említett nyilatkozatokat, 

vagy nem megfelelő 

formában csatolta azokat 

így az egy főre eső havi 

nettó jövedelme nem 

állapítható meg 

hiteltérdemlő módon, ami 

miatt nem részesülhet 

szociális ösztöndíjban. 

(HTJSZ 5/2-es melléklet, 

HTJSZ 31.§)

2022/NKE/RSZOBVA/51 0 0

A pályázó nem igazolta 

megfelelően önfenntartó 

státuszát a szükséges 

igazolások 17. pontja 

szerint, így a pályázó egy 

főre eső havi nettó 

jövedelme nem állapítható 

meg hiteltérdemlő módon, 

ami miatt nem részesülhet 

szociális ösztöndíjban. 

(HTJSZ 5/2-es melléklet és 

HTJSZ 31. §)


