Egy főre jutó jövedelem kiszámítása

I. Családi háttérrel rendelkező (nem öneltartó) hallgató

∑ eltartók jövedelme

_

eltartók + munkanélküli testvér + kiskorú és/vagy közoktatásban tanuló testvér + súlyosan beteg vagy felsőoktatásban tanuló testvér + 1

1.) számláló: az eltartók (max. 2 db eltartó) jövedelmének összege
Az eltartók jövedelmének összegébe az alábbi jövedelem összegek számítandóak bele (havi
összegszerűen, nettó módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, egész számmal
megjelölve):
a) munkavállaló
az utolsó három hónap munkabér jövedelem átlaga
b) vállalkozó
A teljes 2012. évi (egyéni vállalkozói tevékenységből, gazdasági társasági üzletrészből, stb.
származó) jövedelem 1/12-ed része
c) őstermelő
A teljes 2012. évi (mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó) jövedelem 1/12-ed
része
da) öregségi nyugdíjas
Az utolsó három hónap öregségi nyugdíj jövedelem átlaga
db) rokkantsági nyugdíjas
Az utolsó három hónap rokkantsági nyugdíj, szociális jellegű ellátás, stb. jövedelem átlaga
ea) regisztrált munkanélküli
Az utolsó három hónapban megállapított ellátás átlaga
eb) nem regisztrált munkanélküli

A megjelölt mértékű jövedelem (Amennyiben az eltartó rendelkezik havonta rendszeresen
mérhető jövedelemmel, az utolsó három hónap átlaga, egyebekben a nyilatkozatban
feltüntetett (havi) jövedelem)
f) egyéb
Az itt megjelölt egyéb jövedelem (pl. GYES, GYED, családi pótlék, ápolási díj, tartásdíj, stb.)
kizárólag abban az esetben számít bele az egy főre jutó jövedelem számítása során számított
(eltartói, stb.) jövedelmekbe, ha az eltartó ezen túlmenően egyéb jövedelemmel (munkabér,
stb.) nem rendelkezik.

2.) nevező:
- az eltartottakat a szabályzat szerint úgy kell meghatározni, hogy az egy főre jutó jövedelem
számítása során a közös háztartásban élők közül a családi bevételbe jövedelmet hozó
családtagot (pl. nagyszülő, kereső testvér, stb.) nem vesszük figyelembe
- tehát gyakorlatilag eltartottak alatt (a képlet szempontjából) az alábbiakat értjük:
a./ munkanélküli testvér
b./ kiskorú és/vagy közoktatásban tanuló testvér
c./ súlyosan beteg vagy felsőoktatásban tanuló testvér
- a nevezőben tehát össze kell adni az eltartók számát + a fenti „testvér kategória” számát
(annyit, amennyi abból van)

II. Öneltartó hallgató

a hallgató + eltartó (házastárs / élettárs) jövedelme
eltartó (házastárs / élettárs) + eltartottak + 1

- a nevezőben eltartottként csak a hallgató saját gyermeke (leszármazója), gyámság vagy
gondnokság alatt álló édesanyja, édesapja, gyámsága alatt álló kiskorú gyermek vehető
figyelembe
- a nevező szerinti képlet végén szereplő +1 (fő) magát az öneltartó hallgatót jelöli

