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Benyújtási határidő: 2021. november 5. 

Időpontfoglalás: www.mako.hu/bursa2022 
Makói Polgármesteri Hivatal  
6900 Makó, Széchenyi tér 22.  

SZOCIÁLIS ADATOK MELLÉKLET 
az EPER-Bursa rendszerben kitöltött, véglegesített, onnan kinyomtatott, aláírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
 

VAGYONNYILATKOZAT 

A) Pályázó személyi adatai (személyi igazolvány alapján kitöltendő!) 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakóhely: 

Tartózkodási hely: 
 
A tanulmányi idő alatt hol és milyen jogcímen tartózkodik (albérlő, rokon, kollégium, stb..): 
 
 ......................................................................................................................................................................................................  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ingatlan tulajdonjogával vagy tartós használati jogával (A megfelelő rész 
aláhúzandó! ) 

 IGEN RENDELKEZEM                                                                        NEM RENDELKEZEM 

B) Vagyoni adatok 

(abban az esetben kell kitölteni, ha ingatlanvagyonnal rendelkezik) 

 
 

címe szerzés 
éve 

alapterülete 
(m2) 

tulajdoni 
hányada 

haszonélvezeti joggal 
terhelt-e/ jogosult 

neve 
becsült forgalmi 

értéke (Ft) 
Hasznosításból 
származó 
jövedelem (Ft/év) 

 - ház 
       

 - lakás/lakótelek 
       

 - nyaraló/ üdülő 
       

 - telek 
       

 - termőföld 
       

 - egyéb, nem lakás 
céljára szolgáló 
épület (zártkerti 
építmény, műhely, 
műterem, garázs, 
rendelő stb.) 

       

 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

pályázó aláírása 
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PÁLYÁZÓ JÖVEDELEMNYILATKOZATA: 

Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységből, akkor kérem 0 Ft –ot írjon be. 
 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
A megelőző 12 hónap alapján számított átlagjövedelmem (nem rendszeres jövedelmek): 
Alkalmi munkavégzésből: ..................................................  Szociális ösztöndíj/juttatásból: ................................  
Diákmunka végzésből: .......................................................  Tanulmányi ösztöndíjból: ........................................  
Őstermelői tevékenységből: ..............................................  Bursa Hungarica ösztöndíjból: ................................  
Vállalkozásból: ....................................................................  Egyéb: ......................................................................  
2021. szeptember  havi nettó jövedelmem (rendszeres jövedelmek): 
Munkaviszonyból: ...............................................................  Árvaellátásból: .........................................................  
GYED, GYES, GYET, családi pótlék : ..............................  Egyéb: ......................................................................  
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

pályázó aláírása 
 
 
 

 
PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: 

Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységből, akkor kérem 0 Ft –ot írjon be. 
 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
A megelőző 12 hónap alapján számított átlagjövedelmem (nem rendszeres jövedelmek): 
Alkalmi munkavégzésből: ..................................................  Szociális ösztöndíj/juttatásból: ................................  
Diákmunka végzésből: .......................................................  Tanulmányi ösztöndíjból: ........................................  
Őstermelői tevékenységből: ..............................................  Bursa Hungarica ösztöndíjból: ................................  
Vállalkozásból: ....................................................................  Egyéb: ......................................................................  
2021. szeptember  havi nettó jövedelmem (rendszeres jövedelmek): 
Munkaviszonyból: ...............................................................  Nyugellátásból: ........................................................  
GYED, GYES, GYET, családi pótlék : ..............................  Egyéb: ......................................................................  
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
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PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: 
Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységből, akkor kérem 0 Ft –ot írjon be. 

 
Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
A megelőző 12 hónap alapján számított átlagjövedelmem (nem rendszeres jövedelmek): 
Alkalmi munkavégzésből: ..................................................  Szociális ösztöndíj/juttatásból: ................................  
Diákmunka végzésből: .......................................................  Tanulmányi ösztöndíjból: ........................................  
Őstermelői tevékenységből: ..............................................  Bursa Hungarica ösztöndíjból: ................................  
Vállalkozásból: ....................................................................  Egyéb: ......................................................................  
2021. szeptember  havi nettó jövedelmem (rendszeres jövedelmek): 
Munkaviszonyból: ...............................................................  Nyugellátásból: ........................................................  
GYED, GYES, GYET, családi pótlék : ..............................  Egyéb: ......................................................................  
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
 
 

PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: 
Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységből, akkor kérem 0 Ft –ot írjon be. 

 
Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
A megelőző 12 hónap alapján számított átlagjövedelmem (nem rendszeres jövedelmek): 
Alkalmi munkavégzésből: ..................................................  Szociális ösztöndíj/juttatásból: ................................  
Diákmunka végzésből: .......................................................  Tanulmányi ösztöndíjból: ........................................  
Őstermelői tevékenységből: ..............................................  Bursa Hungarica ösztöndíjból: ................................  
Vállalkozásból: ....................................................................  Egyéb: ......................................................................  
2021. szeptember  havi nettó jövedelmem (rendszeres jövedelmek): 
Munkaviszonyból: ...............................................................  Nyugellátásból: ........................................................  
GYED, GYES, GYET, családi pótlék : ..............................  Egyéb: ......................................................................  
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
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PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: 
Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységből, akkor kérem 0 Ft –ot írjon be. 

 
Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
A megelőző 12 hónap alapján számított átlagjövedelmem (nem rendszeres jövedelmek): 
Alkalmi munkavégzésből: ..................................................  Szociális ösztöndíj/juttatásból: ................................  
Diákmunka végzésből: .......................................................  Tanulmányi ösztöndíjból: ........................................  
Őstermelői tevékenységből: ..............................................  Bursa Hungarica ösztöndíjból: ................................  
Vállalkozásból: ....................................................................  Egyéb: ......................................................................  
2021. szeptember  havi nettó jövedelmem (rendszeres jövedelmek): 
Munkaviszonyból: ...............................................................  Nyugellátásból: ........................................................  
GYED, GYES, GYET, családi pótlék : ..............................  Egyéb: ......................................................................  
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
 
 

PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: 
Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységből, akkor kérem 0 Ft –ot írjon be. 

 
Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
A megelőző 12 hónap alapján számított átlagjövedelmem (nem rendszeres jövedelmek): 
Alkalmi munkavégzésből: ..................................................  Szociális ösztöndíj/juttatásból: ................................  
Diákmunka végzésből: .......................................................  Tanulmányi ösztöndíjból: ........................................  
Őstermelői tevékenységből: ..............................................  Bursa Hungarica ösztöndíjból: ................................  
Vállalkozásból: ....................................................................  Egyéb: ......................................................................  
2021. szeptember  havi nettó jövedelmem (rendszeres jövedelmek): 
Munkaviszonyból: ...............................................................  Nyugellátásból: ........................................................  
GYED, GYES, GYET, családi pótlék : ..............................  Egyéb: ......................................................................  
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
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PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: 
Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységből, akkor kérem 0 Ft –ot írjon be. 

 
Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
A megelőző 12 hónap alapján számított átlagjövedelmem (nem rendszeres jövedelmek): 
Alkalmi munkavégzésből: ..................................................  Szociális ösztöndíj/juttatásból: ................................  
Diákmunka végzésből: .......................................................  Tanulmányi ösztöndíjból: ........................................  
Őstermelői tevékenységből: ..............................................  Bursa Hungarica ösztöndíjból: ................................  
Vállalkozásból: ....................................................................  Egyéb: ......................................................................  
2021. szeptember  havi nettó jövedelmem (rendszeres jövedelmek): 
Munkaviszonyból: ...............................................................  Árvaellátásból: .........................................................  
GYED, GYES, GYET, családi pótlék : ..............................  Egyéb: ......................................................................  
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
 

PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ, ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ SZEMÉLY JÖVEDELEM-
NYILATKOZATA: 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,hogy őstermelői igazolvánnyal rendelkezem, és a megelőző 12 
hónap alapján az abból származó átlag nettó havi jövedelmem ……………………………………………Ft 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
 

PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ, EGYÉNI- TÁRSASVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL FOGLALKOZÓ 
SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: 

 
Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,hogy egyéni vállalkozó / társas vállalkozás tagja vagyok. 
 

Egyéni vállalkozás/ Társas vállalkozás neve: …………………………………………………………………… 
 

A megelőző 12 hónap alapján az abból származó átlag nettó havi jövedelmem ……………………………………………Ft 
 

Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 
aláírás 
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NYILATKOZAT GYERMEKTARTÁSDÍJRÓL 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)m édesapjától/ édesanyjától külön élek. 
□    A különélő szülőtől tartásdíjat rendszeresen havi fix összeget kapok 

………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft 
………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft 
………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft 
□    A különélő szülőtől nem rendszeresen / havonta nem azonos összegű gyermektartásdíjat kapok és a nyilatkozattételt 

közvetlenül megelőző 12 hónap alapján számolt átlag alapján  
………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft 
………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft 
………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft 
gyermektartásdíjat kaptam. 
□  A különélő szülőtől tartásdíjat nem kapok, állam által megelőlegezett tartásdíjat kapok  

………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft 
………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft 
………………………………………………………nevű gyermekem után havi…………………………….Ft  
□ A különélő szülőtől tartásdíjat nem kapok, valamint állam által megelőlegezett tartásdíjat sem kapok.  

Makó, 2021._____________.___. 
........................................................ 

aláírás 
ÖSSZESÍTÉS  

 

Egy fõre jutó havi családi nettó jövedelem ................................................. Ft/hó. 
 

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 
pályázó aláírása 

A jövedelem típusa: 
 
 
 

Személy neve: 
 

Munkaviszonyb
ól, 
munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyból 
származó 
jövedelem és 
táppénz (2021. 
szeptember 
havi) 

Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
illetve szellemi és 
más önálló 
tevékenységből 
származó 
jövedelem (Előző 
12 hónap egyhavi 
átlaga) 

Alkalmi munkavégzésből 
/ őstermelői 
tevékenységből származó 
/Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből, föld 
bérbeadásából  származó 
jövedelem. (Előző 12 
hónap egyhavi átlaga) 

A gyermek 
ellátáshoz 
kapcsolódó 
támogatások 
(GYED, GYES, 
GYET, családi 
p., tartásdíj 
stb.) (2021. 
szeptember 
havi) 

Nyugellátás, 
baleseti 
nyugellátás, 
egyéb 
nyugdíjszerű 
ellátások (2021. 
szeptember havi) 

Önkormányzat és 
munkaügyi szervek 
által folyósított 
rendszeres 
pénzbeli ellátás  
(2021. szeptember 
havi) 

Egyéb (pl. ösztöndíj, 
értékpapírból 
származó jövedelem, 
kis összegű 
kifizetése stb.) 
(Előző 12 hónap 
egyhavi átlaga) 

PÁLYÁZÓ 
       

1.  
       

2.  
       

3.  
       

4.  
       

5.  
       

Összesen: 
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A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

pályázó aláírása 
 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatot a mai napon Makó Város Polgármesteri 
Hivatala 32-es irodájában leadtam. Az erről szóló átvételi elismervényt átvettem. 
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

pályázó aláírása 
 

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Átvételi elismervény 
 
………………………………………….. Makó…………………………………..szám. alatti lakos 2022. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázat pályázati csomagját a mai napon átvettem. 
 
Makó, 2021._____________.___. ........................................................ 

ügyintéző aláírása 
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T Á J É K O Z T A T Á S  

 
A 2022. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:  
 
1. Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött, véglegesített, onnan kinyomtatott, aláírt pályázati űrlap:  
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  
 
2. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás. (Fontos, hogy a hallgatói 
jogviszony igazolás 2021/2022. tanév első félévére - 2021. szeptember-2022. január - szóljon.) 
3. A pályázó személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, adóazonosító kártyája bemutatás céljából. 
4. A pályázó és vele egy háztartásban élő nagykorú személyek jövedelmére vonatkozó nyilatkozatok (a 
nyomtatvány tartalmazza). 

5. A pályázat mellékleteként elegendő az érintettek jövedelemnyilatkozata, tehát az igazolások beszerzése 
nem szükséges. 

 

Az előző évek tapasztalata, hogy a pályázók az utolsó napokra halogatják az ügyintézést, ezért többórás 
várakozás is kialakul. Emiatt a fertőzés esélyének csökkentése érdekében a pályázatok átvétele kizárólag 
előzetes időpontfoglalásra történik, tehát az időpontot nem foglaló, vagy nem az időpontjukban érkező 
pályázókat fogadni nem tudjuk. Kérünk minden pályázót, hogy az előre lefoglalt időpontra pontosan 
érkezzenek! Kérjük hozzák magukkal a kinyomtatott pályázatot, a hallgatói jogviszony-igazolást és ezen 
mellékletet kitöltve, aláírva! 
 
 

A járványügyi helyzet változása miatt a hivatali ügyintézést érintő, egyelőre előre nem látható további 
intézkedések léphetnek életbe, kérjük, hogy erről a www.mako.hu/bursa2022 oldalon tájékozódjanak! 
 

 
IDŐPONTFOGLALÁS: www.mako.hu/bursa2022 


