
Bursa Hungarica pályázathoz 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

 

 

 

I. Személyi adatok 

 

 

 

1. Ellátást igénylő neve: …………………………………………………………………… 

 

 

2. Lakóhelye: ………………………………………………………………………………... 

 

 

3. Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………... 

 

 

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelye: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő 

 

 

7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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II. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élők havi jövedelme forintban:* 

 
A jövedelem típusa 

Kérelmező Hozzátartozó1 Hozzátartozó 2 Hozzátartozó 3 
 

  

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

     

3. Alkalmi munkavégzésből származó 

 

    

4. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

 

    

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

    

6. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 

    

7. Egyéb jövedelem  

 

   

8. Összes jövedelem  

 

   

 

* 3-nál több hozzátartozó esetén, külön lapon folytatandó 

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………………………. – Ft/hó. 

 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-

ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami 

adóhatóság illetékes igazgatásága útján – ellenőrizheti.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás 

során történő felhasználáshoz. 

 

 

Kelt: …………………………………………………. 

 

        …………………………………… 

                    pályázó aláírása 



KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 

 

 

Közeli hozzátartozónak számít: 

 

-     házastárs/élettárs 

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 

- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató, 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.  

 

 

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 

 

Jövedelem: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 

belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 

jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 

fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 

valamint a fizetett tartásdíj. 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 költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, 

ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 

származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 

folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 

igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, 

illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 

magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 

hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 

járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 

pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 

számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka 

és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 

amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező 

legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 


