
Neptun kód 10%/20% Összpontszám Elnyert ösztöndíj Alaptámogatás Megjegyzés

GC3NZI 20% 112 40 000 Ft                     

L7XK4R 20% 107 38 300 Ft                     

VFR0JL 20% 106 37 900 Ft                     

RWU7ZT 20% 105 37 500 Ft                     

GW4YG4 20% 104 37 200 Ft                     

	AYT9HQ 20% 102 36 500 Ft                     

EW864H 10% 101 36 100 Ft                     96 390 Ft           

EAUCXQ 20% 101 36 100 Ft                     96 390 Ft           

FRM9DI 20% 100 35 700 Ft                     

H02JNX 10% 100 35 700 Ft                     

MKPPS5 20% 99 35 400 Ft                     

ONLMVA 20% 99 35 400 Ft                     64 260 Ft           

DQC4QM 10% 96 34 300 Ft                     

PCPHCX 20% 92 32 900 Ft                     64 260 Ft           

AE1GJM 20% 92 32 900 Ft                     

CJY92Z 20% 91 32 500 Ft                     64 260 Ft           

G68GDS 10% 91 32 500 Ft                     

MVLK0W 10% 90 32 200 Ft                     

CKAH3G 20% 90 32 200 Ft                     

MMR51C 20% 89 31 800 Ft                     

FJGEP5 20% 87 31 100 Ft                     

X0G4NQ 10% 87 31 100 Ft                     

YJ3HQE 0% 87 31 100 Ft                     

DA5JD5 20% 87 31 100 Ft                     64 260 Ft           

XUEF7Y 0% 86 30 700 Ft                     

XY9K8H 20% 86 30 700 Ft                     96 390 Ft           

RJBGXQ 0% 86 30 700 Ft                     

IVPMHR 0% 85 30 400 Ft                     

TOL64D 0% 85 30 400 Ft                     

OSKPCF 20% 85 30 400 Ft                     96 390 Ft           

JX75I3 0% 84 30 000 Ft                     

QS380Y 10% 83 29 700 Ft                     

LPVNJ9 20% 83 29 700 Ft                     

CR09WN 0% 82 29 300 Ft                     

EMTYBJ 10% 82 29 300 Ft                     64 260 Ft           

C4HT15 0% 82 29 300 Ft                     

L1Q848 20% 82 29 300 Ft                     

C78T3V 20% 81 28 900 Ft                     64 260 Ft           

D6RMWG 0% 81 28 900 Ft                     

PUZ9M7 20% 81 28 900 Ft                     

FHK5YB 10% 81 28 900 Ft                     

S0QNWT 0% 81 28 900 Ft                     96 390 Ft           

ATYCEG 10% 80 28 600 Ft                     

FKZ2DH 0% 80 28 600 Ft                     

N30VBD 0% 80 28 600 Ft                     

J0XBDS 10% 79 28 200 Ft                     

GF1668 0% 79 28 200 Ft                     

I3W5PS 10% 79 28 200 Ft                     96 390 Ft           

H0L566 10% 79 28 200 Ft                     



LRVBUY 20% 79 28 200 Ft                     64 260 Ft           

GUNPIS 0% 78 27 900 Ft                     

D090I3 0% 78 27 900 Ft                     96 390 Ft           

Y25Y8A 0% 78 27 900 Ft                     

YH0SOP 0% 78 27 900 Ft                     64 260 Ft           

U9PZ4B 0% 78 27 900 Ft                     

PGWB22 0% 78 27 900 Ft                     96 390 Ft           

RO8PD1 0% 78 27 900 Ft                     

CACF23 20% 78 27 900 Ft                     64 260 Ft           

KJDCFR 10% 77 27 500 Ft                     96 390 Ft           

JDP1ZI 10% 77 27 500 Ft                     96 390 Ft           

FAISKE 0% 76 27 200 Ft                     64 260 Ft           

DBOKZS 10% 76 27 200 Ft                     

GKFK7D 20% 75 26 800 Ft                     

GBIZJA 0% 75 26 800 Ft                     

WW1T28 10% 75 26 800 Ft                     

IVP55P 0% 75 26 800 Ft                     

CEI6C3 0% 75 26 800 Ft                     

C82PDD 20% 74 26 400 Ft                     

NS22BW 0% 74 26 400 Ft                     

A35KSC 0% 74 26 400 Ft                     64 260 Ft           

CV23SS 10% 74 26 400 Ft                     

D3XXQY 0% 73 26 100 Ft                     96 390 Ft           

SCAP69 0% 73 26 100 Ft                     

CZK0L3 0% 73 26 100 Ft                     

GDWWSX 0% 72 25 700 Ft                     

ENQIMW 0% 72 25 700 Ft                     

AYR6FN 0% 72 25 700 Ft                     

GGH6SF 20% 71 25 704 Ft                     

P1PFX5 0% 71 25 400 Ft                     64 260 Ft           A HTVSZÜB által elfogadott alaptámogatási ponthatár.

EOIACO 20% 71 25 704 Ft                     

WBWM1T 10% 70 25 000 Ft                     

M07K2G 10% 70 25 000 Ft                     

TCPKWB 0% 70 25 000 Ft                     

P621G8 0% 70 25 000 Ft                     

T39V06 0% 70 25 000 Ft                     

J84YK3 10% 69 24 700 Ft                     

FB321H 0% 69 24 700 Ft                     

O691P2 0% 69 24 700 Ft                     

W0KK0V 20% 69 25 704 Ft                     

FB34TH 0% 69 24 700 Ft                     

DI7MYP 10% 69 24 700 Ft                     

VF2RDQ 0% 69 24 700 Ft                     

XDG9XM 0% 68 24 300 Ft                     

DCJMG0 10% 68 24 300 Ft                     

L5DEP9 0% 68 24 300 Ft                     

GOJ47N 20% 68 25 704 Ft                     

L4ZCHR 20% 67 25 704 Ft                     

HF52U9 0% 67 23 900 Ft                     

V4TX32 0% 67 23 900 Ft                     



EIZB3Z 0% 67 23 900 Ft                     

O2T5XY 10% 67 23 900 Ft                     

AK90TF 0% 67 23 900 Ft                     

BDSN67 10% 67 23 900 Ft                     

SBEF5P 0% 67 23 900 Ft                     

X5DTYI 0% 67 23 900 Ft                     

I3QR45 20% 67 25 704 Ft                     

FQDEY2 0% 66 23 600 Ft                     

VFMHB6 20% 66 25 704 Ft                     

ZFK8GU 20% 66 25 704 Ft                     

LCGSHO 0% 66 23 600 Ft                     

WUXQ1J 0% 66 23 600 Ft                     

N4AOE2 0% 66 23 600 Ft                     

AG722A 0% 66 23 600 Ft                     

AYRCGV 10% 65 23 200 Ft                     

HKADDU 0% 65 23 200 Ft                     

XP9JXE 20% 65 25 704 Ft                     

BCVMR7 0% 65 23 200 Ft                     

FKWS5G 0% 65 23 200 Ft                     

GTHNDY 0% 65 23 200 Ft                     

FXSZG7 0% 64 22 900 Ft                     

THTWVS 0% 64 22 900 Ft                     

BZ0Z4J 10% 64 22 900 Ft                     

RK2FWO 0% 64 22 900 Ft                     

FA9DE2 20% 64 25 704 Ft                     

DR5HGM 20% 63 25 704 Ft                     

BZ27QQ 0% 63 22 500 Ft                     

QJFF0Y 0% 63 22 500 Ft                     

NP8DHY 0% 63 22 500 Ft                     

JTGH3Q 20% 63 25 704 Ft                     

E7EPCF 0% 62 22 100 Ft                     

HE2UQE 0% 62 22 100 Ft                     

CQKCIH 0% 62 22 100 Ft                     

OXGOTX 0% 62 22 100 Ft                     

I25J3I 0% 62 22 100 Ft                     

NPZNUI 0% 61 21 800 Ft                     

A05WOI 0% 61 21 800 Ft                     

LMSFNH 0% 61 21 800 Ft                     

BCRZN8 0% 61 21 800 Ft                     

I41P37 0% 61 21 800 Ft                     

OLNE7I 0% 61 21 800 Ft                     

GA4V1Z 0% 60 21 400 Ft                     

R6163B 0% 60 21 400 Ft                     

UQCLST 20% 60 25 704 Ft                     

VL9K2F 10% 60 21 400 Ft                     

F8POEC 0% 60 21 400 Ft                     

S9VSPX 0% 59 21 100 Ft                     

Z2N92P 20% 59 25 704 Ft                     

V3XPYE 0% 59 21 100 Ft                     

BWDVX1 0% 59 21 100 Ft                     



NZU8NH 0% 59 21 100 Ft                     

UNSGH9 0% 59 21 100 Ft                     

AB0EWN 0% 59 21 100 Ft                     

S84JVR 0% 58 20 700 Ft                     

FYM6WE 0% 58 20 700 Ft                     

EW8EEQ 0% 58 20 700 Ft                     

C9M9F2 0% 58 20 700 Ft                     

DSYCKJ 0% 58 20 700 Ft                     

S388LQ 10% 58 20 700 Ft                     

POY7CB 0% 58 20 700 Ft                     

BYR8E6 0% 57 20 400 Ft                     

WLPAMT 0% 57 20 400 Ft                     

FY3Z90 0% 57 20 400 Ft                     

QL0A88 0% 57 20 400 Ft                     

LBMBU5 0% 57 20 400 Ft                     

ATF9MR 20% 56 25 704 Ft                     

X20OY3 0% 56 20 000 Ft                     

JPM9DD 0% 56 20 000 Ft                     

HJOTVW 0% 56 20 000 Ft                     

BG1LID 0% 55 19 600 Ft                     

BIY1UM 10% 55 19 600 Ft                     

RNZG9V 0% 55 19 600 Ft                     

XT5892 0% 55 19 600 Ft                     

HMRF2J 0% 55 19 600 Ft                     

LWOVC9 0% 55 19 600 Ft                     

CLC3X8 20% 55 25 704 Ft                     

Y7UVB8 0% 55 19 600 Ft                     

DMF2DY 10% 55 19 600 Ft                     

DCBVMG 0% 54 19 300 Ft                     

EDWS83 0% 54 19 300 Ft                     

IO6OAV 20% 54 25 704 Ft                     

W3MHA0 0% 54 19 300 Ft                     

QD3C6L 20% 54 25 704 Ft                     

MGO1FW 0% 54 19 300 Ft                     

EMID5W 0% 54 19 300 Ft                     

TBKH58 0% 54 19 300 Ft                     

AC7NTC 10% 53 18 900 Ft                     

PXPYYH 0% 53 18 900 Ft                     

XGM03D 20% 53 25 704 Ft                     

LNXL7K 0% 53 18 900 Ft                     

BW0VKJ 0% 52 18 600 Ft                     

BC92F3 0% 52 18 600 Ft                     

HXSEOX 0% 52 18 600 Ft                     

VMOVXO 10% 52 18 600 Ft                     

FDMP3U 20% 51 25 704 Ft                     

B1NL4F 20% 51 25 704 Ft                     

EV0ES0 0% 51 18 200 Ft                     

Q06IKX 0% 51 18 200 Ft                     

X6AU86 0% 51 18 200 Ft                     

U7VRIZ 0% 51 18 200 Ft                     



JKYRMG 20% 50 25 704 Ft                     

QLOKWH 0% 50 17 800 Ft                     

CHOJRO 0% 50 17 800 Ft                     

H9RGG0 0% 50 17 800 Ft                     

HOXKU7 20% 50 25 704 Ft                     

GPNM1W 10% 49 17 500 Ft                     

H3WI1D 0% 49 17 500 Ft                     

OPSHS9 0% 49 17 500 Ft                     

JBTQKS 0% 49 17 500 Ft                     

R0RFFP 0% 48 17 100 Ft                     

W0HS8D 0% 48 17 100 Ft                     

TK1TEG 0% 48 17 100 Ft                     

WYEPLY 0% 47 16 800 Ft                     

DBLJN1 0% 47 16 800 Ft                     

V41TSO 0% 47 16 800 Ft                     

UR8OHS 0% 47 16 800 Ft                     

CQY0DN 0% 46 16 400 Ft                     

CDLI0F 0% 46 16 400 Ft                     

FH49L5 0% 45 16 100 Ft                     

PWYL6Y 20% 45 25 704 Ft                     

BY0EHQ 0% 45 16 100 Ft                     

N4Y15K 0% 45 16 100 Ft                     

Q11NG1 0% 44 15 700 Ft                     

GZZ0B5 0% 43 15 300 Ft                     

ZAODL0 0% 43 15 300 Ft                     

DZVOVU 0% 42 15 000 Ft                     

JU6IPN 0% 41 14 600 Ft                     A HTVSZÜB által elfogadott ponthatára a rendszeres szociális ösztöndíjra.

HPEU47 0% 39

FOTLKT 0% 38

ZWZPSD 20% 38

JQ5C7H 0% 35

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.§)

SNTY7S 0% 35

GJ52YW 20% 34

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

MUJW88 0% 34

INWEZW 20% 32

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

S9IXWT 20% 32

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

D100IY 20% 32



IJMBMW 10% 32

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.§)

DG9JAF 0% 30

BQD7MT 0% 29

MRW1HU 0% 29

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

D88HID 10% 29

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

Y62RYU 0% 28

A pályázó nem csatolt semmilyen dokumentumot a lakcímére bejelentett harmadik személyről, így a 

hallgató egy főre eső jövedelme és a háztartás határai nem megalapozottak. (HTJSZ 5/2-es melléklet) 

Továbbá a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályoknak sem tett eleget.

Y3IG6E 10% 27

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. (HTJSZ 5/2-es 

melléklet)

XS9VD2 0% 26

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

M2A4ZQ 0% 25

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.§)

JOEDRS 0% 24

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

FP5NP6 0% 24

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.§)

VDB6GN 0% 24

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.§)



CDY6UM 0% 23

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.§) Továbbá a hallgató a HTJSZ-ben 

szerelő adatkezelési szabályoknak sem tett eleget, így nem értékelhető számos tényező a pályázatában. 

X0WDKG 10% 23

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

PYPKWZ 10% 23

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

P0TWXB 0% 22

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

Z341O5 0% 22

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

TAH4QU 0% 21

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

MIDWGE 20% 21

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

LV6T8A 20% 21

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

FXBGDB 0% 20

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

GJB7SK 0% 20

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

CCWO6Y 20% 20

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

U0GE43 0% 19

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

CHN99D 0% 19

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

JTY8TU 0% 18

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.



DVIG09 0% 18

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.§)

Z44RQA 20% 18

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

ML58Z4 0% 17

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

BX0PCI 20% 17

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

WCOA5A 0% 16

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.§)

OOOWP5 0% 16

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

H79UJY 20% 16

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

RR0FZC 0% 16

RLPN3Y 0% 15

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

EJWOIU 0% 15

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

RVXFFG 0% 15

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

FKJQCX 0% 15

A pályázó a vele egy háztartásban élő - felthetően nyugdíjas - személyekről nem csatolt semmilyen 

dokumentumot, így az egy főre eső havi jövedelme nem állapítható meg hiteltérdemlő módon. (HTJSZ 5/2es 

melléklet) A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési rendelkezéseknek nem tett eleget és nem csatolt 

adatkezelési nyilatkozatokat. 

B0A7RQ 0% 15

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

QK0F3B 0% 15

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

DMAD4W 20% 15

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.



LMOEVK 10% 14

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. §)

R5WPGI 0% 13

Hiányzik az édesanya munkanélküliségéről/háztartásbeliségéről szóló nyilatkozat, így lenulláztam az egy 

főre jutó nettó jövedelmet. Illetve az albérletet sem igazolta bérleti szerződessel, így nem adtam rá pontot.

GSEBNP 0% 13

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

HTESS4 0% 12

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.§)

MOMVJ5 0% 12

A pályázó a szükséges igazolások listájában található 2. pontban foglaltaknak nem tett eleget, így az egy 

főre eső havi nettó jövedelme nem állapítható meg hiteltérdemlő módon ezért nem részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 5/2-es melléklet, és HTJSZ 31.§)

DDVPYG 0% 12

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

JKVR3N 0% 11

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

TZ4MC7 0% 10

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

EI4438 0% 9

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.§)

PL4OPX 0% 8

A pályázó a szükséges igazolások listájában található rendelkezéseknek nem tett eleget, melyek szerint a 

háztartástól külön élő személyt hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. Ennek hiányában a háztartás határai 

nem állapíthatóak meg, így a egy főre eső havi nettó jövedelme sem, ami miatt nem részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 5/2-es melléklet, HTJSZ 31. §) Továbbá a hallgató a HTJSZ-ben szereplő 

adatkezelési szabályoknak sem tett eleget.

BPODIG 0% 8

A pályázó a szükséges igazolások listájában található 2. pontban foglaltaknak nem tett eleget, így az egy 

főre eső havi nettó jövedelme nem állapítható meg hiteltérdemlő módon ezért nem részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 5/2-es melléklet, és HTJSZ 31.§),A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme 

meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. 

(HTJSZ 31.§) 

EJ231S 20% 8

A pályázó a szükséges igazolások listájában található rendelkezéseknek nem tett eleget, melyek szerint a 

háztartástól külön élő személyt hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. Ennek hiányában a háztartás határai 

nem állapíthatóak meg, így a egy főre eső havi nettó jövedelme sem, ami miatt nem részesülhet szociális 

ösztöndíjban. (HTJSZ 5/2-es melléklet, HTJSZ 31. §)



GDFCWE 0% 8

Hiányzik a hatóság által kiállított igazolás arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve, így a 

hallgató szociális helyzete és egy főre eső jövedelme sem állapítható meg, ami miatt nem részesülhet 

szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 5/2-es melléklet és HTJSZ 31. §), A pályázó a HTJSZ-ben szereplő 

adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami miatt számos tényező nem értékelhető 

a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem állíptható meg akkor nem részesülhet 

szociális ösztöndíjban.

JL3INU 20% 7

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

R0K8GZ 0% 4

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

TQTL2R 0% 3

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési rendelkezéseknek nem tett eleget, így számos tényező nem 

volt értékelhető a pályázatában, ami miatt az egy főre eső jövedelme sem állapítható meg. Így nem 

vizsgálható, hogy megfelel a HTJSZ. 31. szakaszában foglalt jövedelmi korlátnak. 

Y76LLU 20% 0

A pályázó a szükséges igazolások listájában található 2. pontban foglaltaknak nem tett eleget, így az egy 

főre eső havi nettó jövedelme nem állapítható meg hiteltérdemlő módon. (HTJSZ 5/2-es melléklet)

UD3DYU 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

BHPJLH 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

P259K4 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

GSLQP9 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

YTPZR5 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

WSGOYH 10% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

YEE99T 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

H38O3M 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

KR7YLK 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

FL56WF 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

OOOOKJ 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

F8E7FQ 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) Továbbá a pályázó a HTJSZ 5/2-es mellékletében 

szereplő 10. pontnak megfelelő igazolásokat sem nyújtotta be.

FTOVX0 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

N2D8GY 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 



EXC2D1 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

T2LA5X 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

CDSFQY 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

TDVAH0 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

E2F248 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

V4LOZM 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

OFEIFF 10% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

F6JIIP 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

K9G0DM 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

GX5N6M 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

WWCKLI 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

XN7ZY5 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) Továbbá a hallgató a háztartástól különélő 

személyt nem igazolta a HTJSZ-nek megfelelő jegyző vagy közjegyzői nyilatkozattal.

HCTBW2 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

LXYNJN 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

DLWDK5 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

XRLZYL 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

XL1KNY 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

AKCELA 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

DE0G8S 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. Továbbá a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályoknak sem 

tett eleget. (HTJSZ 31.§) 

CJ8PTA 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

JMJUBB 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

CUYS25 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

DDM3L3 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 



SBTO55 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

IMB1VM 10% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

ZLPDYX 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

WDMEE4 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

BJPVSR 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

IBRSRL 10% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

RSO5YF 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

DU8FPO 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

ERWN8O 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

JDTN8E 10% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

BIJLU7 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

RH161E 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

QAS9N9 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

BAW0WD 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

J6JKFQ 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

K3DV58 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

BX4ZYA 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

QJN54W 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

TBRQRA 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

I09EUS 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

VIQH0P 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

C1X82W 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

EURY89 0% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 

DOEEW1 20% 0

A pályázó egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230%-át, 

így nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 31.§) 



OF5V30 0% 0

A pályázó a szükséges igazolások listájában található rendelkezéseknek nem tett eleget, melyek szerint a 

háztartástól külön élő személyt hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. Ennek hiányában a háztartás határai 

nem állapíthatóak meg, így a egy főre eső havi nettó jövedelme sem, ami miatt nem részesülhet szociális 

ösztöndíjban. Továbbá a HTJSZ szereplő adatkezelési szabályoknak sem tett eleget. (HTJSZ 5/2-es 

melléklet, HTJSZ 31. §)

DK2894 0% 0

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.

FGG4W1 0% 0

Hiányzik a hatóság által kiállított igazolás arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve, így a 

hallgató szociális helyzete és egy főre eső jövedelme sem állapítható meg, ami miatt nem részesülhet 

szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 5/2-es melléklet és HTJSZ 31. §)

S13CIS 0% 0

Hiányzik a hatóság által kiállított igazolás arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve, így a 

hallgató szociális helyzete és egy főre eső jövedelme sem állapítható meg, ami miatt nem részesülhet 

szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 5/2-es melléklet és HTJSZ 31. §),A pályázó a szükséges igazolások 

listájában található 1. pontban foglaltaknak nem tett eleget, így az egy főre eső havi nettó jövedelme nem 

állapítható meg hiteltérdemlő módon ezért nem részesülhet szociális ösztöndíjban. (HTJSZ 5/2-es melléklet, 

és HTJSZ 31.§)

YXU089 0% 0

A pályázó a HTJSZ-ben szereplő adatkezelési szabályokra vonatkozó előírásoknak nem tett eleget, ami 

miatt számos tényező nem értékelhető a pályázatában, amennyiben pedig az egy főre eső jövedelme sem 

állíptható meg akkor nem részesülhet szociális ösztöndíjban.


