
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
Az alap, szociális (rendszeres, rendkívüli) támogatás kérelméhez csatolandó igazolások 

 
Fogyatékkal élő hallgató; a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, 
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság 
később keletkezett: a területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása 

Rokkant hallgató: rokkantsági határozat (csak a legalább III. csoportba illetve legalább 50%-os 

rokkantságot fogadjuk el), nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű 

„Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű) és három hónapnál nem régebbi nyugdíj szelvény vagy 

bankszámlakivonat, mely tartalmazó a nyugdíj összegét  

Ápolási díjra jogosult hallgató: ápolási díj megállapításáról szóló határozat 

Családfenntartó hallgató; Saját gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonat(ai), házassági 

anyakönyvi kivonat vagy különélésről /válásról igazolás valamint önkormányzati igazolás a 

kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről 
Nagy családos hallgató; legalább két eltartott testvére van, vagy három gyermeke van vagy legalább 
két kiskorú gyermek gyámja 
Kiskorú testvér esetén: gyerekenként születési anyakönyvi kivonat valamint önkormányzati igazolás 

a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről  

Tanuló testvér esetén: iskolalátogatási igazolás vagy hallgatói jogviszonyról igazolás 

Munkanélküli testvér esetén: munkanélküli központ igazolása vagy a testvérnek a 

(köz)jegyző / önkormányzat ügyintézője által hitelesített nyilatkozata valamint 
önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről 

Árva hallgató; halotti anyakönyvi kivonat(ok) másolata, az árvaellátás összegéről szóló igazolás 
vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét (Az 51/2007. 

(III. 26.) Kormányrendelet 16.§ (2) e) pontjában meghatározott kedvezmény csak a 25 évnél fiatalabb 
árva pályázókra vonatkozik!) 

Tartós nevelésbe vett hallgató: nevelésbe vételről vagy a tartós nevelésbe vétel megszüntetéséről 
igazolás vagy gyámügyi határozat vagy utógondozotti ellátásról igazolás 

vagy gyámügyi határozat 

Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató:  Rendszeres gyermekvédelmi támogatás- vagy 
kedvezmény megállapításáról határozat vagy jegyzői igazolás a (korábbi tanulmányok alatti) 

védelembe vételről valamint a szülők (eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozattal, hogy 
tanulmányaikat legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be. 
Hátrányos helyzetű hallgató: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás- vagy kedvezmény 

megállapításáról határozat vagy jegyzői igazolás a (a középiskolai tanulmányok alatti szociális alapon 

történő) védelembe vételről 

Állami gondozott hallgató: utógondozottságot igazoló okirat vagy állami gondozottságról szóló 

igazolás vagy jegyzői határozat, amely igazolja az állami gondozottság tényét 

Félárva; halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás összegéről szóló igazolás ( Az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendelet 16.§ (3) c) pontjában meghatározott kedvezmény csak a 25 évnél 
fiatalabb félárva pályázókra vonatkozik!) 
Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg; a gyámság megszűntetéséről jegyzői igazolás vagy a 

gyámság vagy átmeneti nevelésbe vétel megszüntetését elrendelő (gyámügyi) határozat 

 
AMENNYIBEN A KÖZÖLT ADATOKBAN, ILLETVE A CSALÁD SZOCIÁLIS 

HELYZETÉBEN VÁLTOZÁS ÁLL BE, EZT A PÁLYÁZÓNAK KÉT HÉTEN BELÜL 

JELEZNIE KELL AZ ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG VEZETŐJE FELÉ. AMENNYIBEN AZ 

ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG IRREÁLISNAK ITÉLI A PÁLYÁZATBAN FELTÜNTETETT 

ADATOKAT, KÖRNYEZETTANULMÁNYT KÉRHET.A KÉRVÉNYBEN KÖZÖLT 

ADATOKAT AZ ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG TITKOSAN KEZELI.A KÖZÖLT 

ADATOKAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSNAK MEGFELELŐEN KELL IGAZOLNI! 

HIÁNYOS VAGY A KIÍRÁSNAK NEM MEGFELELŐ KÉRVÉNNYEL A KAR NEM 

FOGLALKOZIK! 

Az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás. 

 
Egy főre jutó jövedelem meghatározásához: 
Három hónapnál nem régebbi kereseti igazolás, vállalkozásról minden esetben NAV igazolást, 7000Ft 
alatti egy főre jutó jövedelem esetén a környezettanulmányt/ megélhetési források feltüntetését kérjük. 

 
Lakáskörülmények: 
Albérlet – bérleti szerződés fénymásolata (géppel írt, két tanúval hitelesített).kollégium – 

Kollégiumi belépő és kollégiumi díj befizetését igazoló bizonylat. Bejáró – 

távolsági bérlet fénymásolat. 

 
Eltartóra vonatkozó igazolások: 
Elvált – válási határozat, vagy válást igazoló okirat. 

Özvegy – halotti anyakönyvi kivonat, az özvegyi nyugdíj összegének igazolása (ha van) 

Különélés, hajadonság – közjegyző előtt hitelesített nyilatkozat, lakcím bejelentőlap. 

Munkanélküli, támogatást nem kap – álláskereső (munkaügyi) központ igazolása. Munkanélküli, 

támogatást kap – álláskereső (munkaügyi) központ igazolása. 

Nyugdíjas – három hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat és a 

nyugdíjas igazolvány. 
Rokkantnyugdíjas, leszázalékolt – rokkantnyugdíjas határozat, három hónapnál nem régebbi 
nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat és a nyugdíjas igazolvány. 

Tartósan beteg – kórházi zárójelentés, kontroll papír valamint kezelőorvostól igazolás az egy hónapra 

jutó gyógyszer költségekről. 
Háztartásbeli – közjegyző által hitelesített nyilatkozat, vagy az illetékes önkormányzat által kiállított 
igazolás. 

 
Kérvényezőre vonatkozó igazolások: 
Házas, élettársi kapcsolat – házassági papír, illetve közjegyző előtt hitelesített nyilatkozat, 

kereseti igazolás. 

Házas, hallgató házastárssal – házassági és iskolalátogatási igazolás. 

Házas, munkanélküli házastárssal – házassági és álláskereső (munkaügyi) központi igazolás. Tartósan 

beteg – kórházi zárójelentés, kontroll papír, vagy a betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, mely 

tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját, valamint kezelőorvostól igazolás az egy hónapra jutó 

gyógyszer költségekről. 

Öneltartó – közjegyző által hitelesített nyilatkozat, és kereseti/megélhetési forrás feltüntetése 
(diákhitel, ösztöndíj, egyéb) 

Tanuló testvér – iskolalátogatási igazolás.  

Munkanélküli testvér – munkaügyi központ igazolása 

Határon túli hallgatók – idegen nyelvű dokumentumokról fordítás (akár önálló is)  
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