Igazoláslista
A 2019-2020. egyetemi tanév I. félévi
általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások
listája

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.
Dokumentumok szkennelése
Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentumok eredeti példányát fekete-fehérben és /
vagy színesben (nem szürkeskálában, stb.) kell szkennelni, és azt követően JPEG
(kép) formátumban vagy PDF (hordozható dokumentum) formátumban és (idézőjelek
nélkül) „.JPG” vagy „.PDF” kiterjesztéssel ellátva (például: munkáltatói.jpg) kell
feltölteni. A pályázat

elbírálója nem köteles

más

formátumban

feltöltött

dokumentumot elfogadni (beleértve a tömörített formában feltöltött fájlokat).
A hallgatónak a szkennelt dokumentumok eredeti példányával rendelkeznie kell,
amelyet a hallgató az érintett félév során bármikor a rendszeres szociális ösztöndíj,
városi tanulóbérlet, kollégiumi férőhely iránti kérelem elbírálásában / ellenőrzésében
részt vevő kérésére köteles eredeti példányban bemutatni és rendelkezésre bocsátani.
2. Külföldön vagy nem magyar nyelven kiállított dokumentumok
Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentumokat magyar nyelven kiállított szöveggel
kell mellékelni.
Külföldön vagy nem magyar nyelven kiállított dokumentumok esetében a
dokumentumon túlmenően az SZTE EHÖK Külügyi Bizottság (vagy fordítóiroda)
által elkészített vagy véleményezett magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Az
SZTE EHÖK Külügyi Bizottsága térítésmentesen végzi a dokumentumok
fordítását.

Külföldön kiállított vagy nem magyar Forintban (HUF) kifejezett jövedelmet
feltüntető igazolás esetén a hallgató az egyéb közlendők mezőben köteles az
igazoláson feltüntetett valutának a pályázat benyújtása napján érvényes, MNB
szerinti középértékét rögzíteni.
II. AZ ELFOGADHATÓ IGAZOLÁSOK LISTÁJA
1. Lakcím igazolás:
Minden, pályázatban feltüntetett személyre nézve kötelező „lakcímkártya” (lakcímet
igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala és az önkormányzat vagy területileg
illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás
az egy lakcímen élőkről.
Külföldi lakcím esetében a Magyarországon ismert „lakcímkártya” helyett a polgárok
lakcím adatait tartalmazó nyilvántartást vezető hatóság (szerv) által kiállított, az
eltartó vagy az eltartott lakcímét egyértelműen megjelölő igazolás, és annak az SZTE
EHÖK Külügyi Bizottság (vagy fordítóiroda) által elkészített vagy véleményezett
magyar nyelvű fordítása szükséges.
2. A jövedelemhez nem számított juttatások, kizárólag tájékoztató jelleggel
Az adatok második blokkjában feltüntetett adatok (Diákhitel, stb.) tartalmának a
pontszámító algoritmus szempontjából nincs jelentősége, kizárólag tájékoztatásul
szolgálnak a mérlegelésen alapuló (szubjektív) pontok megállapítása során az elbíráló
részére. Ezen adatokat nem szükséges igazolni.
GYES, GYED, családi pótlék, ápolási díj és hasonló jellegű juttatásokat annál az
eltartónál vagy eltartottnál kell megjelölni, aki az érintett juttatás jogosultja, azaz
akinek a részére ténylegesen a GYES, GYED, ápolási díj kifizetése történik. Ennek
megfelelően például egy édesanya a gyermeke alapján lehet jogosult családi pótlékra,
de mivel a kifizetés ténylegesen az édesanya részére történik, ezért a családi pótlék
összegét nem ebben a blokkban, nem a hallgató adatai között, hanem az eltartó

édesanyára vonatkozó blokkban kell megjelölni.
Amennyiben az eltartó ezen túlmenően egyéb jövedelemmel (munkabér, stb.) is
rendelkezik, akkor a GYES, GYED, családi pótlék, ápolási díj és hasonló jellegű
juttatások jelen blokkban (és a nem megfelelő helyen, azaz nem az eltartónál /
eltartottnál) történő megjelölése önmagában nem elutasítási ok.
3. Előnyben részesítés
Az előnyben részesítés feltételei, a megfelelő „kategória” megjelölése:
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 16.§ (2)-(3) bekezdése alapján
amennyiben megállapítható, hogy a hallgató meghatározott ún. „előnyben részesítési
kategória” feltételeinek megfelel, valamint a pályázati kérelmére nézve a hatályos
pontrendszer alapján megállapított pontszáma a ponthatárral megegyező vagy azt
meghaladja („elérte a ponthatárt”), akkor a hallgató rendszeres szociális ösztöndíja az
éves hallgatói normatíva 20%-a vagy 10%-a. 2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény 114/D. § (1) a.) pontja alapján az egy főre megállapított hallgatói
normatíva mértéke 129 500 Ft/év, azaz az előnyben részesített hallgatók esetében a
támogatás mértéke hozzávetőlegesen magasabb. (Az összeg a későbbiekben a
jogszabályok mindenkori változásával változhat.)
„...(2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet
alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a
hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra
jogosult e rendelet 21. §- ában foglaltakat figyelembe véve és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult,
vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.
(3)A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet

alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a
hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra
jogosult e rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.”
Az űrlapon a hallgatóra érvényes előnyben részesítési kategóriákat lehetőség van
jelölni, azok elfogadása azonban csak az alább részletezett (kategóriának megfelelő)
igazolások feltöltése mellett lehetséges. (Amennyiben a hallgató a felsorolt „előnyben
részesítési kategóriák” közül egyik kategória feltételeinek sem felel meg,
természetesen a „Nem” gombot kell megjelölni az „Előnyben részesítési
követelményeknek megfelelek” adatmezőnél.)
Természetesen nem kizárt, hogy ugyanazon hallgató egyidejűleg akár több „előnyben
részesítési kategória” feltételeinek megfeleljen. Ebben az esetben elegendő a
magasabb térítési kategóriába eső előnyben részesítési kategóriát jelölni és igazolni.
3.1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 2.§ (1) d) pontja alapján
„d) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a
hallgató, aki
da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve
aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra
és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy
előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;”
A szükséges igazolás: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási
tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel tanulmányai és az érettségi vizsga

során kedvezményben részesült, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottság, amennyiben a fogyatékosságot
később állapították meg, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet
által kiállított szakvélemény; vagy (egészségi állapota miatt rászorult hallgató
esetében) szakorvos által kiállított olyan szakvélemény, amelyen szöveg- és szám
szerinti megjelöléssel feltüntetésre került, hogy a pályázó munkaképességét
legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy
évig fennáll.
3.2. halmozottan hátrányos helyzetű hallgató
1997. évi XXXI. törvény 67/A § 1. és 2. pontja alapján ”Halmozottan hátrányos
helyzetű:
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő
szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált
településfejlesztési

stratégiában

szegregátumnak

nyilvánított

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az
egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.) meghatározott körülmények
közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló
fiatal felnőtt.”
Vizsgálandó, hogy kétséget kizáróan megállapítható-e, hogy a hallgató halmozottan
hátrányos helyzetű.
Nem vitatható a hátrányos helyzet fennállása az alábbi igazolások esetében:
a) jegyzői igazolás, amelyben kifejezetten szerepel, hogy a hallgató halmozottan
hátrányos helyzetű;
b) jegyzői igazolás a jegyzői védelembe vételről vagy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény folyósításáról, és az alábbi igazolások közül legalább kettő:
- a fiatal felnőttet együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő
szülő vagy családba-fogadó gyám önkéntes nyilatkozata legfeljebb alapfokú
iskolai végzettségről
- a fiatal felnőtt elégtelen lakókörnyezetét alátámasztó környezettanulmány,
- Munkaügyi Központ igazolása a fiatal felnőttet nevelő szülő, a gyermeket
egyedül nevelő szülő vagy családba-fogadó gyám álláskeresőként történő
nyilvántartásáról
c) igazolás nevelésbe vett fiatal felnőttről vagy
d) igazolás utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttről
e) bármilyen olyan 2013. szeptember 1. (a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításának hatálybalépése) után kelt,
az eljárásra jogosult szerv (pl. Oktatási Hivatal) által kiállított dokumentum (pl.
felvételi határozat), amelyben hitelt érdemlő módon fel van tüntetve, hogy ezen
körülményt a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor elfogadták és többletpontszámként
értékelték.

3.3. családfenntartó hallgató
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 2.§ (1) e) pontja alapján
„e) családfenntartó: az a hallgató,
ea) akinek legalább egy gyermeke van,
eb) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján ápolási díjra jogosult”
A szükséges igazolás:
a) a hallgató saját
gyermeke születési
anyakönyvi kivonata,
helyi önkormányzati igazolás a gyermek meglétéről; vagy

vagy

b) helyi önkormányzati vagy a lakóhely szerint illetékes járási hivatal igazolása az
ápolási díjról.
3.4. nagycsaládos hallgató
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 2.§ (1) f) pontja alapján
„f) nagycsaládos: az a hallgató, akinek
fa) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
fb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz,
hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
fc) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;”
A szükséges igazolás:
a) ha a hallgatónak legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, akkor a
szükséges igazolásokat az eltartottakra vonatkozó blokkban, az ott részletezettek
szerint kell mellékelni;
b) ha a hallgató eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő
személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, akkor a
szükséges igazolásokat az eltartókra és az eltartottakra vonatkozó blokkokban, az ott
részletezettek szerint kell mellékelni;
c) ha a hallgató legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja, akkor a gyámhatóság

által kiállított igazolás szükséges, amelyet az eltartottakra vonatkozó blokkban, a
kiskorú gyermek adataihoz kell mellékelni.
3.5. árva hallgató
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 2.§ (1) b) pontja alapján „árva:
az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban
élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem
fogadták örökbe” (csak 25 évnél fiatalabb hallgató esetében lehet figyelembe venni).
A szükséges igazolás:
- ha mindkettő szülő elhunyt: halotti anyakönyvi kivonatok, vagy ha a halotti
anyakönyvi kivonatok elvesztek, a NYUFIG által kiállított igazolás (az árvaellátás
tényét tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő [zöld, táblázatos formátumú]
dokumentum, azaz „nyugdíjszelvény”);
- ha a hallgatóval egy háztartásban élt hajadon, nőtlen szülő hunyt el: halotti anyakönyvi
kivonat, vagy ha a halotti anyakönyvi kivonat elveszett, a NYUFIG által kiállított
igazolás (az árvaellátás tényét tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő [zöld,
táblázatos formátumú] dokumentum, azaz „nyugdíjszelvény”);
- ha a hallgatóval egy háztartásban élt elvált / külön élt szülő hunyt el: halotti
anyakönyvi kivonat, vagy ha a halotti anyakönyvi kivonat elveszett, a NYUFIG által
kiállított igazolás (az árvaellátás tényét tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő
[zöld, táblázatos formátumú] dokumentum, azaz „nyugdíjszelvény”), valamint a
bontópert (válást) követően a bíróság által meghozott határozat; vagy ha az eljárás
még folyamatban volt, bármilyen irat, amelyből kiderül, hogy az eljárást
megindították; vagy a különélés tényét tartalmazó, kettő tanú aláírásával és
lakcímével ellátott hallgatói nyilatkozat vagy a különélés tényét tartalmazó bármilyen
harmadik szerv, hatóság által kiállított vagy általa átvett („érkeztetett”) irat.
3.6. hátrányos helyzetű hallgató
1997. évi XXXI. törvény 67/A § 1. pontja alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő
szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján
- megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról
megállapítható,

hogy

a

gyermekvédelmi

rendszeres

kedvezmény

igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének i dőpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként
nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált
településfejlesztési
lakókörnyezetben

stratégiában
vagy

szegregátumnak

félkomfortos,

komfort

nyilvánított

nélküli

vagy

szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol
korlátozottan

biztosítottak

az

egészséges

fejlődéséhez

szükséges

feltételek.) (Csak 25 évnél fiatalabb hallgató esetében lehet figyelembe
venni.)
Vizsgálandó, hogy kétséget kizáróan megállapítható-e, hogy a hallgató hátrányos
helyzetű. Nem vitatható a hátrányos helyzet fennállása az alábbi igazolások esetében:
a) jegyzői igazolás, amelyben kifejezetten szerepel, hogy a hallgató hátrányos
helyzetű;
b) jegyzői igazolás a jegyzői védelembe vételről, vagy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény folyósításáról, és az alábbi igazolások közül egy:
- a fiatal felnőttet együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő

szülő vagy családba-fogadó gyám önkéntes nyilatkozata legfeljebb alapfokú
iskolai végzettségről,
- Munkaügyi Központ igazolása a fiatal felnőttet nevelő szülő, a gyermeket
egyedül nevelő szülő vagy családba-fogadó gyám álláskeresőként történő
nyilvántartásáról,
- a fiatal felnőtt elégtelen lakókörnyezetét alátámasztó környezettanulmány
c) bármilyen olyan 2013. szeptember 1. (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról módosításának hatálybalépése) után kelt, az
eljárásra jogosult szerv (pl. Oktatási Hivatal) által kiállított dokumentum (pl. felvételi
határozat), amelyben hitelt érdemlő módon fel van tüntetve, hogy ezen körülményt a
felsőoktatási felvételi jelentkezéskor elfogadták és többletpontszámként értékelték.
3.7. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
A szükséges igazolás: a gyámhatóság által kiállított igazolás.
3.8. félárva hallgató
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 2.§ (1) c) pontja alapján
„félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták
örökbe” (csak 25 évnél fiatalabb hallgató esetében lehet figyelembe venni).
A szükséges igazolás: halotti anyakönyvi kivonat, vagy ha a halotti anyakönyvi
kivonat elveszett, a NYUFIG által kiállított igazolás (az árvaellátás tényét tartalmazó
a folyósítás típusát megjelölő [zöld, táblázatos formátumú] dokumentum.)
(Természetesen a másik szülőt megfelelő módon igazolni kell.)
4. Egyéb körülmények
4.1. állami gondozott volt
A szükséges igazolás: a gyámhatóság által kiállított igazolás.

4.2. árva és 25 évnél fiatalabb
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 2.§ (1) b) pontja alapján árva:
„az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy
háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és
nem fogadták örökbe”.
A szükséges igazolás: halotti anyakönyvi kivonatok, vagy ha a halotti anyakönyvi
kivonatok elvesztek, a NYUFIG által kiállított igazolás (az árvaellátás tényét
tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő [zöld, táblázatos formátumú] dokumentum.)
.
5. Lakhely adatai
Annak jelölése, hogy a hallgató hol tölti a pihenőidejét.

5.1. Szegedi / Hódmezővásárhelyi vagyok (saját karom székhelyén lakom) Szegedi /
Hódmezővásárhelyi / saját karának székhelyén lakik, aki életvitelszerűen saját
karának vagy gyakorlati helyének székhelye bel- vagy külterületén álló,
eltartója (vagy eltartói) tulajdonában álló vagy általuk tartósan bérelt ingatlanban
lakik.
Nem szükséges igazolni. Azon hódmezővásárhelyi állandó lakhellyel rendelkező
hallgatók jelölhetik ezt a kategóriát, akik az SZTE Mezőgazdasági Karán végzik
tanulmányaikat.
Egyéb kar esetében a „bejáró vagyok” kategória jelölendő.
5.2. Bejáró vagyok
Bejáró, aki az éjszakai pihenőidőt életvitelszerűen saját karának vagy gyakorlati
helyének székhelyével nem azonos városban tölti („nem saját karának vagy
gyakorlati helyének székhelyén alszik”), és saját karának vagy gyakorlati helyének
székhelye szerinti városban (az alábbiak szerint) nem eltartója (vagy eltartói)
tulajdonában álló vagy általuk tartósan bérelt ingatlanban lakik, nem kollégista, nem
lakik albérletben és egyéb lakhelyen sem.

A szükséges igazolás: Az elmúlt 3 hónapból bármely (egyetlen) hónapra (vagy 30
napos időszakra) vonatkozó bérletszelvény és a Diákigazolvány mindkét oldala.
(A hónapokra vonatkozó határidő szempontjából a július és augusztus hónapokat nem
kell figyelembe venni, tehát például októberben benyújtott kérelem esetében a
szeptemberi mellett májusi és júniusi bérlet, utazási jegy is elfogadható.) Amennyiben
a hallgató személygépkocsival jár be, azt 2 tanús nyilatkozattal szükséges igazolni.
Ellenkező bizonyításig a bíráló életszerűtlennek vélelmezi, hogy amennyiben a
hallgató 100 km-t meghaladó távolságot utazik a lakhelyétől oktatás céljából az
egyetem épületeibe. Ez esetben a bíráló egyéni megítélése alapján módosíthatja a
szubjektív pontokat.
5.3. Kollégista vagyok
Amennyiben

a hallgató

az alábbi kollégiumok

közül bármelyik

kollégiumban kollégista, ennek tényét nem szükséges igazolni:
– Eötvös Loránd Kollégium (Tisza Lajos krt. 103.)
– Herman Ottó Kollégium (A: Temesvári krt. 50–52.; B: Fürj u. 51.)
– Károlyi Mihály Kollégium (Kossuth Lajos sgt. 72/B)
– Móra Ferenc Szakkollégium (Középfasor 31–33.)
– Öthalmi Diáklakások (Budapesti út 5.)
– Apáthy István Kollégium (Apáthy u. 4.)
– id. Jancsó Miklós Kollégium (Semmelweis u. 7.)
– Semmelweis Ignác Kollégium (Semmelweis u. 4.)
– Béke utcai Kollégium (Béke u. 11–13.)
– Madzsar József Kollégium (Bal fasor 39–45.)
– Teleki Blanka Kollégium (Semmelweis u. 5.)
– Mérnöki Kar Kollégiuma (Kollégiumi u. 11.)
– Márton Áron Szakkollégium (Kálvária sugárút 87.)
– Mezőgazdasági Kar Kollégiuma (Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10–12.)

(egyetlen)

Amennyiben a hallgató egyéb kollégiumban kollégista, lakhelyként az „egyéb” pontot
kell megjelölni és igazolni azt.
Kollégium jelölése esetén a szubjektív pontoknál nem vehető figyelembe a
hazautazás költsége.
5.4. Albérletben lakom
Albérletben lakik, aki ebből a célból bérleti (albérleti) szerződés alapján saját karának
vagy gyakorlati helyének székhelyén bérleti jogviszonyt létesített, és a bérlemény a
hallgató életvitelszerű lakhatását biztosítja.
A szükséges igazolás: kettő tanú aláírásával és lakcímével ellátott bérleti (albérleti)
szerződés (amely tartalmazza a havi bérleti díjat) és a bérbeadó (főbérlő) által kiállított,
kettő tanú aláírásával és lakcímével ellátott nyilatkozat, amely tartalmazza a havi
várható közüzemi („rezsi”) költségeket is (a nyilatkozat természetesen csak abban
az esetben szükséges, amennyiben a szerződés ez utóbbit nem tartalmazza) vagy
(szerződés hiányában) a bérbeadó (főbérlő) vagy a bérlő által kiállított, kettő tanú
aláírásával és lakcímével ellátott nyilatkozat, amely tartalmazza a havi bérleti díjat
és a havi várható közüzemi („rezsi”) költségeket is (3. sz. melléklet).
Albérlet jelölése esetén a szubjektív pontoknál nem vehető figyelembe a
hazautazás költsége.
5.5. Egyéb
A hallgató saját karának vagy gyakorlati helyének székhelyén hozzátartozók, barátok
ingatlanában vagy egyéb intézményi, jogi személyi tulajdonban álló ingatlanban lakik,
vagy vendéghallgatói jogviszony, ún. „áthallgatói” jogviszony, „Erasmus” ösztöndíj,
egyéb hallgatói csereprogram keretein belül a félév több mint felét saját karának
vagy gyakorlati helyének székhelyén kívül tölti.
A szükséges igazolás: (különösen: hozzátartozók, barátok ingatlana esetében) a
szívességi lakás- / helyiséghasználatról rendelkező, kettő tanú aláírásával és
lakcímével ellátott szerződés; vagy (különösen: intézményi, jogi személyi
tulajdonban álló ingatlan esetében) az intézmény vezetőjének / a jogi személy

képviselőjének hiteles / cégszerű aláírásával ellátott, az ingatlanban történő lakhatás
tényét igazoló nyilatkozat (amely esetében a hiteles / cégszerű aláírásra való
tekintettel nem szükséges kettő tanú aláírása és lakcíme); vagy (ún. vendéghallgatói
jogviszony, ún. „áthallgatói” jogviszony, „Erasmus” ösztöndíj, egyéb hallgatói
csereprogram esetében) az érintett felsőoktatási intézmény vagy a hallgatói
csereprogram szervezője által kiállított igazolás.
Egyéb ingatlan havi költsége: nem szükséges igazolni.
A gyakorlat helye, időszerűsége: nem szükséges igazolni.
5.6. Elsős hallgató vagyok, eltartóimnál lakom
Frissen felvett (rendes felvételi vagy keresztféléves felvételi eljárás során) és pályázni
kívánó, fenti lakhatási/bejárási formákkal még nem rendelkező hallgató esetében
jelölendő.
Tehát, abban az esetben lehetséges bejelölni és azoknak a hallgatóknak, akik az első
félévüket kezdik az SZTE-n és még nem biztosak abban, hogy bejárók lesznek,
esetleg albérletben élők, vagy kollégistaként töltik tanulmányaik alatt Szegeden az
időt.
Nem szükséges igazolni.
6. Közös háztartásban lévő eltartók adatai
A teljes blokk kizárólag a ténylegesen a hallgatóval közös háztartásban élőkre
vonatkozik, tehát például a szülők között megromlott házasság esetében a külön élő
édesapát (miközben a hallgató az édesanyjával, stb. él) nem kell (és nem is lehet)
megjelölni.
Az igazolás összesen három tényre terjed ki; mindhárom tényt minden egyes eltartóra
nézve külön-külön szükséges igazolni:
A) az eltartó személye (az eltartó milyen rokonsági, stb. viszonyban áll a hallgatóval, és
milyen az eltartó családi állapota; pl. elvált édesanya, nőtlen édesapa);
B) az eltartó foglalkoztatása (az eltartó milyen jogcím alapján, milyen típusú
jövedelemmel rendelkezik; pl. munkavállaló, egyéni vállalkozó)

C) az eltartó havi bevétele (az eltartó milyen mértékű jövedelemmel rendelkezik; pl. havi
nettó 73500 Ft-ot keres).
(További eltartói adatmező az első adatmező alján levő + jellel adható hozzá.)

6.1. Eltartó személye:
Eltartóként legfeljebb kettő természetes személy adatait lehet megjelölni. Ebben a
blokkban kizárólagosan a közös háztartásban élő eltartók adatait kell megjelölni;
tehát elvált szülők esetében a házasságbontást (válást) követően a hallgatótól külön
háztartásban élő szülőt (édesanyát vagy édesapát) már nem kell megjelölni.
Amennyiben a hallgató nem öneltartó (lásd: alábbiakban), a közös háztartásban élő
szülő adatait akkor is meg kell jelölni, ha a szülő munkanélküli. (Nem eltartóként,
hanem eltartottként kell a szülőt megjelölni, amennyiben a szülő gondnokság vagy
gyámság alatt áll.)
Testvér/féltestvér/mostohatestvér abban az esetben jelölhető meg eltartóként, ha a
pályázót gyámsága alá vette vagy a gyámságot a gyámhivatal a 18. életév betöltése
után is fenntartotta. Mivel a gyámság a pályázó 18. életévének betöltésével törvény
szerint megszűnik, ennek a státusznak az igazolására közjegyző előtt tett és általa
hitelesített nyilatkozat szükséges. (A nyilatkozathoz minta ezen igazoláslista végén
található).
Öneltartó hallgató
A rendszeres szociális ösztöndíj, városi tanulóbérlet, kollégiumi férőhely iránti
pályázati eljárás során (tényleges) öneltartónak minősül az a hallgató, aki az alábbi
feltételeket együttesen teljesíti: életvitelszerűen külön háztartásban él szüleitől
(eltartóitól), tőlük semmilyen támogatásban nem részesül; saját jövedelemből,
támogatásból (ösztöndíj), tartja el saját magát.
(Kvázi) öneltartónak minősül az a hallgató, aki életvitelszerűen külön háztartásban él
szüleitől (eltartóitól), tőlük semmilyen támogatásban nem részesül; ténylegesen
azonban nem egyedül, hanem élettárssal, házastárssal él közös háztartásban, és saját,
valamint élettársa, házastársa jövedelméből, támogatásából (ösztöndíj) tartja el saját

magát (valamint élettársát, házastársát). Nem minősül (sem tényleges, sem kvázi)
öneltartónak az a hallgató, aki életvitelszerűen ugyan külön háztartásban (albérlet,
kollégium, stb.) él szüleitől (eltartóitól), saját jövedelemmel, támogatással, stb.
azonban nem rendelkezik; szüleitől (eltartóitól) támogatásban részesül, amelyből
eltartja magát.
6.1.1. „Saját magam (öneltartó esetén)”
Amennyiben a hallgató tényleges öneltartó, egyetlen eltartóként saját magát kell
megjelölnie.
A szükséges igazolás: az öneltartói állapotra vonatkozó, a hallgató által aláírt,
közjegyző előtt tett és közjegyző által hitelesített nyilatkozat (kivéve árva, házas,
élettársi kapcsolatban élő hallgató esetében, amikor ezen nyilatkozat nem szükséges).
Nem fogadható el tehát kettő tanú aláírásával és lakcímével ellátott nyilatkozat. A
nyilatkozatra javasolt „minta” jelen igazolási listában (annak végén) megtalálható,
annak 1. sz. mellékletét képezi. A melléklet szerinti nyilatkozat használata nem
kötelező, lehetőség van a nyilatkozatot egyéb módon is megfogalmazni, azonban az
1. sz. mellékletben foglalt tartalmat az egyéb módon megfogalmazott nyilatkozatnak
is tartalmaznia kell.
6.1.2. „Házastársam / élettársam (öneltartó esetén)”
Amennyiben a hallgató kvázi öneltartó, azaz ténylegesen, életvitelszerűen nem
egyedül, hanem élettárssal, házastárssal él közös háztartásban, akkor a hallgatónak
egyik eltartóként saját magát, valamint másik eltartóként élettársát, házastársát kell
megjelölnie.
6.1.3. „Édesanyám, aki házasságban él (édesapámmal vagy új házasságkötést
követően jelenlegi férjével)”
Amennyiben a nem öneltartó hallgató kettő szülő (édesanya és édesapa) adatait is
megjelöli, magát a rokonsági viszonyt / családi állapotot nem kell igazolni.
A szükséges igazolás: az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen

élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket,
számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala. További igazolások kizárólag a foglalkoztatási viszony
jellegétől függnek.
6.1.4. „Édesanyám, aki elvált (édesapámtól elvált) és nem kötött újabb házasságot”
A szükséges igazolás: a bontópert (válást) követően a bíróság által meghozott
határozat; vagy ha az eljárás még folyamatban van, bármilyen irat, amelyből kiderül,
hogy az eljárást megindították. (Amennyiben a bontóperben a bíróság által meghozott
határozat a tartásdíjat nem tartalmazza, azt nem szükséges igazolni) Természetesen
szükséges emellett az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről
(az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen
nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét
oldala.
6.1.5. „Édesanyám, aki özvegy (édesapám elhunyt) és nem kötött újabb házasságot”
A szükséges igazolás: az elhunyt édesapa halotti anyakönyvi kivonata, vagy ha a
halotti anyakönyvi kivonat elveszett, a NYUFIG által kiállított igazolás (az
árvaellátás tényét tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő [zöld, táblázatos
formátumú] dokumentum, azaz „nyugdíjszelvény”). Természetesen szükséges
emellett az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy területileg
illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (az
igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen nem
elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala.
6.1.6. „Édesanyám, aki külön él (édesapámtól külön él)”
A szükséges igazolás: a különélés tényét tartalmazó, kettő tanú aláírásával és
lakcímével ellátott hallgató vagy szülő által aláírt nyilatkozat (5. sz . melléklet), vagy
a különélés tényét tartalmazó bármilyen harmadik szerv, hatóság által kiállított vagy
általa átvett („érkeztetett”) irat. Természetesen szükséges emellett az önkormányzat
vagy területileg illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által

kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (az igazolásnak név szerint kell
tartalmaznia az egy lakcímen élőket,

számszerűen nem elegendő) ÉS

„lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala.
6.1.7. „Édesanyám, aki hajadon (nem kötött házasságot)”
A szükséges igazolás: a területileg illetékes járási hivatal ügyfélszolgálata
(kormányablak) által kiállított, a pályázási időszak kezdeténél nem régebbi igazolás,
(Közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala, kivonat a
központi adat és lakcím nyilvántartásban tárolt adatokról.) amely tartalmazza a
hajadon

családi

állapot

megjelölést.

Természetesen

szükséges

emellett

az

önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes
kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (az igazolásnak név
szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen nem elegendő) ÉS
„lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala.

6.1.8. „Édesapám, aki házasságban él (édesanyámmal vagy új házasságkötést
követően jelenlegi feleségével)”
Amennyiben a nem öneltartó hallgató kettő szülő (édesanya és édesapa) adatait is
megjelöli, magát a rokonsági viszonyt / családi állapotot nem kell igazolni;
természetesen szükséges az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről
(az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen
nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét
oldala.

6.1.9. „Édesapám, aki elvált (édesanyámtól elvált) és nem kötött újabb házasságot”
A szükséges igazolás: a bontópert (válást) követően a bíróság által meghozott
határozat; vagy ha az eljárás még folyamatban van, bármilyen irat, amelyből kiderül,
hogy az eljárást megindították. (Amennyiben a bontóperben a bíróság által meghozott
határozat a tartásdíjat nem tartalmazza, azt nem szükséges igazolni). Természetesen

szükséges az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy területileg
illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (az
igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen nem
elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala.
6.1.10. „Édesapám, aki özvegy (édesanyám elhunyt) és nem kötött újabb házasságot”
A szükséges igazolás: az elhunyt édesanya halotti anyakönyvi kivonata, vagy ha a
halotti anyakönyvi kivonat elveszett, a NYUFIG által kiállított igazolás (az
árvaellátás tényét tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő [zöld, táblázatos
formátumú] dokumentum, azaz „nyugdíjszelvény”). Természetesen szükséges az
önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes
kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (az igazolásnak név
szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen nem elegendő) ÉS
„lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala.
6.1.11. „Édesapám, aki külön él (édesanyámtól külön él)”
A szükséges igazolás: a különélés tényét tartalmazó, kettő tanú aláírásával és
lakcímével ellátott hallgató vagy szülő által aláírt nyilatkozat (5. sz. melléklet), vagy
a különélés tényét tartalmazó bármilyen harmadik szerv, hatóság által kiállított vagy
általa átvett („érkeztetett”) irat. Természetesen szükséges az önkormányzat vagy
területileg illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által
kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (az igazolásnak név szerint kell
tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya”
(lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala.
6.1.12. „Édesapám, aki nőtlen (nem kötött házasságot)”
A szükséges igazolás: a helyi önkormányzat (anyakönyvvezető) által kiállított, a
pályázási időszak kezdeténél nem régebbi, (Közigazgatási és elektronikus
közszolgáltatások központi

hivatala,

kivonat

a

központi

adat

és

lakcím

nyilvántartásban tárolt adatokról.) amely tartalmazza a nőtlen családi állapot
megjelölést. Természetesen szükséges az önkormányzat vagy területileg illetékes járási
hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy

lakcímen élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket,
számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala.

6.1.13. „Nagyszülőm”
Szükséges igazolás: az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (az
igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen nem
elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala.
Ennek

másolatán kívül szükséges még a meg nem jelölt szülővel/szülőkkel

összefüggésben az alábbi igazolás(ok):
- bontópert (válást) követően a bíróság által meghozott határozat; vagy ha az eljárás még
folyamatban van, bármilyen irat, amelyből kiderül, hogy az eljárást megindították;
vagy a különélés tényét tartalmazó, kettő tanú aláírásával és lakcímével ellátott
hallgató vagy szülő által aláírt nyilatkozat, vagy a különélés tényét

tartalmazó

bármilyen harmadik szerv, hatóság által kiállított vagy általa átvett („érkeztetett”)
irat. (Amennyiben a bontóperben a bíróság által meghozott határozat a tartásdíjat nem
tartalmazza, azt nem szükséges igazolni)
- elhunyt szülő(k) esetében halotti anyakönyvi kivonat(ok), vagy ha a halotti
anyakönyvi kivonat elveszett, a NYUFIG által kiállított igazolás (az árvaellátás tényét
tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő [zöld, táblázatos formátumú] dokumentum,
azaz „nyugdíjszelvény”).
Tehát amennyiben például a hallgató édesanyja és édesapja házasságban, de
ténylegesen külön élnek (még nem váltak el, de már nem laknak együtt), a hallgató
pedig az édesanyjával és a nagymamájával él közös háztartásban, akkor az édesanya
a kizárólagos eltartó, minden más vele egy háztartásban élő személy eltartott.
Amennyiben a nagyszülőt/nagyszülőket jelöli meg a pályázatban és szüleitől
gazdaságilag független (és nem érvényesül az árva kategória), nyilatkozni kell a
családszerkezetről két tanú előtt. Amennyiben valamely nagyszülő a kizárólagos
eltartó, státuszát (elvált, különélő, özvegy) igazolni kell.
6.1.14. „Testvérem/féltestvérem/mostohatestvérem”

A testvér lakcímét igazoló az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (Az
igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket.) ÉS
„lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala, amelnyek
másolatán kívül szükséges még:
- amennyiben a pályázó testvére/féltestvére/mostohatestvére gyámsága alatt áll(t), az
erről szóló, Szociális és Gyámhivatal által kiállított igazolás.
testvér/féltestvér/mostohatestvér

-

jövedelméről

szóló

igazolás

(munkáltatói

jövedelemigazolás vagy a NAV jövedelemigazolás)
6.1.15. „Nevelőszülőm /örökbefogadó szülőm / édesanyám férje új házasságkötést
követően”
Nevelőszülő / örökbefogadó szülő esetében a szükséges igazolás: a gyámhatóság
(gyámhivatal) által kiállított igazolás. Új házasságkötés esetében igazolás nem
szükséges. Természetesen szükséges emellett az önkormányzat vagy területileg
illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás
az egy lakcímen élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen
élőket, számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala.
6.1.16. „Nevelőszülőm /örökbefogadó szülőm / édesapám felesége új házasságkötést
követően”
Nevelőszülő / örökbefogadó szülő esetében a szükséges igazolás: a gyámhatóság
(gyámhivatal) által kiállított igazolás. Új házasságkötés esetében igazolás nem
szükséges. Természetesen szükséges emellett az önkormányzat vagy területileg
illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás
az egy lakcímen élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen
élőket, számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala.
6.1.17. „Törvényes gyámom”
A

szükséges igazolás: a gyámhatóság (gyámhivatal) által kiállított igazolás.

Természetesen szükséges emellett az önkormányzat vagy területileg illetékes járási

hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy
lakcímen élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket,
számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala.

6.1.18. „Egyéb”
Szükséges igazolás az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről (az
igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen nem
elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét
oldala.
Ezen kívül az eltartó által két tanú előtt tett nyilatkozattal szükséges igazolni (a
pályázatban megjelenő családszerkezet minél könnyebb értelmezése érdekében). A
dokumentum mellékleteiben megtalálhatóak a szükséges sablonok.
6.2. Eltartó foglalkoztatása:
6.2.1. munkavállaló
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során munkavállalónak minősül a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény szerint munkaviszonyban álló
munkavállaló; a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti
közalkalmazott; továbbá minden olyan foglalkoztatott, aki alá-fölérendeltségi
viszonyon

alapuló

keresőtevékenység

alapján

időszakonként

visszatérő

rendszerességgel meghatározható, azonos mértékű jövedelemmel (pl. munkabér)
rendelkezik.
A szükséges igazolás: a munkáltató által kiállított olyan jövedelemigazolás, amely az
utolsó három hónap jövedelem átlagát havi összegszerűen, nettó módon kiszámítva,
magyar Forintban (HUF) kifejezve tartalmazza (nem fogadható tehát el a
„bérkarton”, bérjegyzék stb.)
Friss

munkavállalói

jogviszony

esetében

(ha

a

munkavállaló

jövedelemigazolást még nem tud beszerezni) munkaszerződés elfogadható.
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges.

munkáltatói

6.2.2. vállalkozó (társasvállalkozó, gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal
rendelkező tag/betéti társaság beltagja)
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során vállalkozónak minősül az
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti
egyéni vállalkozó, továbbá minden olyan, nem alá-fölérendeltségi viszonyon
alapuló keresőtevékenység alapján és nem időszakonként visszatérő
rendszerességgel meghatározható, vagy nem azonos mértékű jövedelemmel
rendelkező kereső, aki nem tartozik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. § 18. és 19 .pontjában meghatározott mezőgazdasági
őstermelő és mezőgazdasági kistermelő fogalma alá.
Együttesen kettő igazolás szükséges:
egyrészt (az egyéni vállalkozói jogviszonyra nézve) egyéni vállalkozói igazolvány,
vagy (2010. január 1-jét követően megkezdett egyéni vállalkozói tevékenység
esetében) egyéni vállalkozói igazolvány vagy a nyilvántartást vezető szerv
(kormányhivatal) által kiállított, a 2009. évi CXV. törvény 9. § szerinti igazolás; vagy
amennyiben az eltartó nem egyéni vállalkozó, de gazdasági társaságban (bt, kft, stb.)
olyan mértékű üzletrésszel rendelkezik, amely számára a mindennapi megélhetést
életvitelszerűen biztosítja, abban az esetben a gazdasági társaságról a cégbíróság által
kiállított, 6 hónapnál nem régebbi cégkivonat;
másrészt a NAV által kiállított, a 2018-as év jövedelmi viszonyaira vonatkozó
jövedelemigazolás. Ezen jövedelemigazolással összefüggésben rögzítendő:
- a NAV Jövedelemigazolást adóbevallás nem helyettesítheti;
- a 2018. (2017). évre vonatkozó NAV Jövedelemigazolás szükséges; a havi jövedelem
egyéni vállalkozó esetében a teljes 2018. évi jövedelem 1/12-ed részeként kerül
kiszámításra;
-

amennyiben

az

egyéni

vállalkozónak

a

2018.

évre

vonatkozó

NAV

Jövedelemigazolása nincs, abban az esetben az igazolás kiadásának megtagadását
magában foglaló határozatot kell mellékelni.
6.2.3. őstermelő

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során mezőgazdasági őstermelőnek
és mezőgazdasági kistermelőnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. § 18. és 19 .pontja szerinti mezőgazdasági termelő és
mezőgazdasági kistermelő.
Együttesen kettő igazolás szükséges:
egyrészt (a mezőgazdasági őstermelői jogviszonyra nézve) mezőgazdasági őstermelői
igazolvány; másrészt a NAV által kiállított, a 2018. év jövedelmi viszonyaira
vonatkozó

jövedelemigazolás.

Ezen

jövedelemigazolással

összefüggésben

rögzítendő:
- a NAV Jövedelemigazolást adóbevallás nem helyettesítheti;
- a 2018. évre vonatkozó NAV Jövedelemigazolás szükséges; a havi jövedelem
mezőgazdasági őstermelő esetében a teljes 2018. évi jövedelem 1/12-ed részeként
kerül kiszámításra;
- amennyiben a mezőgazdasági őstermelőnek a 2018. évre vonatkozó
NAV Jövedelemigazolása nincs, abban az esetben az igazolás kiadásának
megtagadását magában foglaló határozatot kell mellékelni.
6.2.4.1. öregségi nyugdíjas
Öregségi nyugdíjas: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében
járó saját jogú nyugellátások közül az öregségi nyugdíj jogosultja.
Nem minősül öregségi nyugdíjasnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások jogosultja, azaz az
özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, vagy a baleseti hozzátartozói
nyugellátások jogosultja.. (Ezen egyéb jövedelmeket az „egyéb” jövedelem
adatmezőben kell megjelölni.)
A szükséges igazolás: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által kiállított (az
öregségi nyugdíj tényét tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő [zöld, táblázatos
formátumú] dokumentum, azaz „nyugdíjszelvény”); vagy bármilyen az arra jogosult
szerv által kiállított igazolás.
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges

6.2.4.2. rokkantsági nyugdíjas
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során rokkantsági nyugdíjasnak
minősül:
- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1)
bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú
nyugellátások közül a rokkantsági nyugdíj vagy baleseti rokkantsági nyugdíj
jogosultja;
- fenti rendelkezés alapján, valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1)
szerint megváltozott munkaképességű személynek minősül ;
- egyéb, a saját egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, munkaképesség
csökkenéssel, stb. összefüggésben megállapított, saját jogú, szociális jellegű ellátás
jogosultja. (Ezen egyéb jövedelmeket az „egyéb” jövedelem adatmezőben kell
megjelölni.)
Nem minősül rokkantnyugdíjasnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások jogosultja, azaz az
özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, vagy a baleseti hozzátartozói
nyugellátások jogosultja.
A szükséges igazolás: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) vagy az
egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, munkaképesség csökkenéssel, stb.
összefüggésben megállapított, szociális jellegű ellátásra való jogosultsággal
összefüggésben eljáró szerv által kiállított igazolás; vagy bármilyen az arra jogosult
szerv által kiállított igazolás vagy amelyből a rokkantsági nyugdíj (az rokkantsági
nyugdíj tényét tartalmazó a folyósítás típusát megjelölő [zöld, táblázatos formátumú]
dokumentum, azaz „nyugdíjszelvény”); (vagy a fentiek szerinti szociális jellegű
ellátás) jogcíme és összegszerűsége kétséget kizáró módon megállapítható.
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges.

6.2.5.1. regisztrált munkanélküli
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során regisztrált munkanélkülinek
minősül, aki a keresőtevékenység megszűnését a munkaügyi hatóság előtt
bejelentette.
A szükséges igazolás:

a munkaügyi hatóság által kiállított igazolása a

munkanélküliség tényéről, valamint az ellátás folyósítására jogosult szerv által
kiállított igazolás az ellátásról (vagy annak hiányáról).
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges.

6.2.5.2. nem regisztrált munkanélküli
A

rendszeres

szociális

ösztöndíj

pályázati

eljárás

során

nem regisztrált

munkanélkülinek minősül, aki a keresőtevékenység megszűnését a munkaügyi
hatóság előtt nem jelentette be.
A szükséges igazolás: A hallgató vagy az eltartó által közjegyző előtt tett és
közjegyző által hitelesített nyilatkozat, amely havi átlag összegszerűen, nettó módon
kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve tartalmazza, hogy a nyilatkozó (vagy
ha a hallgató nyilatkozik, akkor az eltartó) milyen jogcímen megszerzett
jövedelemből (vagyonból, stb.) látja el a mindennapi élethez alapvetően szükséges
létfeltételeit. (A nyilatkozatra javasolt „minta” jelen igazolási listában (annak végén)
megtalálható, annak 2. sz. mellékletét képezi. A melléklet szerinti nyilatkozat
használata nem kötelező, lehetőség van a nyilatkozatot egyéb módon is
megfogalmazni, azonban a 2. sz. mellékletben foglalt tartalmat az egyéb módon
megfogalmazott nyilatkozatnak is tartalmaznia kell.)
6.2.6. Egyéb
A nem a fentiek szerinti fogalmak hatálya alá tartozó keresőtevékenységet itt, az
„egyéb”

szövegmezőben

kell

megjelölni

(pl.:

szellemi

szabadfoglalkozású,

adószámmal rendelkező magánszemély).
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.
Amennyiben az eltartó ezen túlmenően egyéb jövedelemmel (munkabér, stb.) nem
rendelkezik, akkor a GYES, GYED, családi pótlék, ápolási díj, tartásdíj és hasonló
jellegű juttatásokra nézve a szükséges igazolás: az arra jogosult szerv (pl. helyi
önkormányzat, NYUFIG) által kiállított igazolás.
Amennyiben az eltartó ezen túlmenően egyéb jövedelemmel (munkabér, stb.) is
rendelkezik, akkor a GYES, GYED, családi pótlék, ápolási díj, tartásdíj és hasonló
jellegű juttatások kizárólag tájékoztatásul szolgálnak; ezen adatokat ebben az esetben
nem szükséges igazolni.
(Az egyéb jövedelmek között sem kell megjelölni az ösztöndíjat, továbbá az
adóterhet nem viselő egyéb járandóságot sem.)
6.3. Havi bevétel:
A havi bevételt (jövedelmet) az alábbiak szerint és olyan módon kell megjelölni,
hogy annak összege a családi pótlékot vagy egyéb juttatást (jubilemi juttatás,
prémium) nem tartalmazza.
6.3.1. munkavállaló
Az utolsó három hónap munkabér jövedelem átlagát havi összegszerűen, nettó módon
kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész számmal
(amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem tartalmaz sem
pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó szóközt) kell
megjelölni.
A bevételből levonásra kerülő tartásdíj és hitel nem vehető figyelembe (a levonás
előtti egy hónapra eső nettó bért kell feltüntetni).
Friss

munkaviszony

fennállása

esetén:

ha

a

munkavállaló

munkaáltatói

jövedelemigazolással még nem, csak munkaszerződéssel rendelkezik, az abban
szereplő bruttó munkabért „nettósítás” után tüntesse fel (havi bevételt kiszámítva)!

6.3.2. vállalkozó (társasvállalkozó, gazdasági társaságban

tulajdoni hányaddal

rendelkező tag, betéti társaság beltagja)
A teljes 2018. évi (egyéni vállalkozói tevékenységből, gazdasági társasági
üzletrészből, stb. származó) jövedelem 1/12-ed részét nettó módon kiszámítva,
magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész számmal (amely
kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem tartalmaz sem pont,
vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó szóközt) kell megjelölni.
Ennek kiszámításához (a NAV jövedelemigazolás mellett) alapul vehető (pl.: KATA
adózók esetében) a gazdasági társaság által alkalmazott könyvelő igazolása a
tevékenységből származó jövedelemről.
6.3.3. őstermelő
A teljes 2018. évi (mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó) jövedelem
1/12-ed részét nettó módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab
(nem római) egész számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket
tartalmaz, és nem tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres
mértékű elválasztó szóközt) kell megjelölni.
Ennek kiszámításához (a NAV

jövedelemigazolás mellett) alapul vehető a

mezőgazdasági őstermelő magánszemély által alkalmazott könyvelő igazolása a
tevékenységből származó jövedelemről.
6.3.4.1. öregségi nyugdíjas
Az utolsó három hónap öregségi nyugdíj jövedelem átlagát havi összegszerűen, nettó
módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész
számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem
tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó
szóközt) kell megjelölni.

6.3.4.2. rokkantsági nyugdíjas

Az utolsó három hónap rokkantsági nyugdíj, szociális jellegű ellátás, stb. jövedelem
átlagát havi összegszerűen, nettó módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF)
kifejezve, arab (nem római) egész számmal (amely kizárólagosan arab egész szám
karaktereket tartalmaz, és nem tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert,
sem ezres mértékű elválasztó szóközt) kell megjelölni.
6.3.5.1. regisztrált munkanélküli
Az utolsó három hónapban megállapított ellátás átlagát havi összegszerűen, nettó
módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész
számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem
tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó
szóközt) kell megjelölni.
6.3.5.2. nem regisztrált munkanélküli
Amennyiben az eltartó rendelkezik havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel, az
utolsó három hónap

átlagát, egyebekben

a nyilatkozatban

feltüntetett (havi)

jövedelmet kell nettó módon, magyar Forintban (HUF), arab (nem római) egész
számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem
tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó
szóközt) kifejezve megjelölni.
6.3.6. egyéb
Az utolsó három hónap egyéb jövedelmének átlagát havi összegszerűen, nettó módon
kiszámítva, magyar Forintban (HUF), arab (nem római) egész számmal (amely
kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem tartalmaz sem pont,
vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó szóközt) kifejezve kell
megjelölni.
7. Közös háztartásban élő eltartottak adatai
A teljes blokk kizárólag a ténylegesen a hallgatóval közös háztartásban élőkre

vonatkozik, tehát például a háztartásból elköltözött, már ténylegesen nem ott élő
testvért nem kell (és nem is lehet) megjelölni.
Öneltartó

hallgató

esetében

eltartottként

csak

a

hallgató

saját

gyermeke

(leszármazottja), gyámság vagy gondnokság alatt álló édesanyja, édesapja, gyámsága
alatt álló kiskorú gyermek vehető figyelembe.
Az igazolás összesen három tényre terjed ki; mindhárom tényt minden egyes
eltartottra nézve külön-külön szükséges igazolni:
A) hozzátartozói viszony (az eltartott milyen rokonsági, stb. viszonyban áll a hallgatóval;
pl. gyermeke, testvére);
B) az eltartott foglalkoztatása (az eltartott milyen jogcím alapján, milyen típusú
jövedelemmel rendelkezik; pl. munkavállaló, egyéni vállalkozó)
C) az eltartott havi bevétele (az eltartó milyen mértékű jövedelemmel rendelkezik; pl. havi
nettó 73500 Ft-ot keres)
7.1. Hozzátartozói viszony:
7.1.1. „Testvérem/féltestvérem/mostohatestvérem”
A szükséges igazolás: Természetesen szükséges az önkormányzat vagy területileg
illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás
az egy lakcímen élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen
élőket, számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala; ezen túlmenően (közoktatást megelőzően) születési
anyakönyvi kivonat, vagy (közoktatás folyamán) iskolalátogatási igazolás vagy annak
hiányában a diákigazolvány másolata, vagy (felsőoktatás folyamán) hallgatói
jogviszony igazolás vagy annak hiányában diákigazolvány másolata. Felsőoktatásban
az érintett félévre történő be nem jelentkezés („passzív” félév) esetén az erről szóló
határozat, vagy a felsőoktatási felvételi határozat.
Nem Magyarországon, eltérő ütemezés szerint folytatott tanulmányok (pl.
novemberben, áprilisban megkezdett félév) esetén a felsőoktatási felvételi határozat.
Ha a testvér alap- vagy középfokú tanulmányait befejezte és a következő képzési
szintre történő felvétel még nem igazolható, ebben az esetben az elvégzett képzési
szintnek megfelelő kategória jelölendő és igazolandó.

7.1.2. „Nagyszülőm”
A szükséges igazolás: az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről.
(Az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket.) ÉS
„lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét oldala. Amennyiben
az eltartó nagyszülő a kizárólagos egyedüli eltartó, státuszát igazolni szükséges.
(elvált, különélő, özvegy)
7.1.3. „Saját gyermekem”
A szükséges igazolás: Természetesen szükséges az önkormányzat vagy területileg
illetékes járási hivatal vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás
az egy lakcímen élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen
élőket, számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala. Ezen túlmenően (közoktatást megelőzően) születési
anyakönyvi kivonat, vagy (közoktatás folyamán) iskolalátogatási igazolás vagy annak
hiányában diákigazolvány másolata, vagy (felsőoktatás folyamán) hallgatói
jogviszony igazolás vagy annak hiányában diákigazolvány másolata. Felsőoktatásban
az érintett félévre történő be nem jelentkezés („passzív” félév) esetén az erről szóló
határozat, vagy a felsőoktatási felvételi határozat.
Nem Magyarországon, eltérő ütemezés szerint folytatott tanulmányok (pl.
novemberben, áprilisban megkezdett félév) esetén a felsőoktatási felvételi határozat.
7.1.4. „Gyámság vagy gondnokság alatt álló édesanyám”
A szükséges igazolás: a gyámhatóság (Gyámhivatal) által kiállított igazolás.
Természetesen szükséges az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal
vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen
élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket,
számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala.
7.1.5. „Gyámság vagy gondnokság alatt álló édesapám”

A szükséges igazolás: a gyámhatóság (Gyámhivatal) által kiállított igazolás.
Természetesen szükséges az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről
(az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen
nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét
oldala.
7.1.6. „Gyámságom alatt álló kiskorú gyermekem”
A szükséges igazolás: a gyámhatóság (gyámhivatal) által kiállított igazolás.
Természetesen szükséges az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal
vagy területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen
élőkről (az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket,
számszerűen nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) mindkét oldala.
7.1.7. „Egyéb”
A szükséges igazolás: az önkormányzat vagy területileg illetékes járási hivatal vagy
területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről
(az igazolásnak név szerint kell tartalmaznia az egy lakcímen élőket, számszerűen
nem elegendő) ÉS „lakcímkártya” (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) mindkét
oldala.
7.2. Eltartott foglalkoztatása:
7.2.1. munkavállaló
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során munkavállalónak minősül a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény szerint munkaviszonyban álló
munkavállaló, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti
közalkalmazott továbbá minden olyan foglalkoztatott, aki alá-fölérendeltségi
viszonyon

alapuló

keresőtevékenység

alapján

időszakonként

visszatérő

rendszerességgel meghatározható, azonos mértékű jövedelemmel (pl. munkabér)
rendelkezik.

A szükséges igazolás: a munkáltató által kiállított olyan jövedelemigazolás, amely az
utolsó három hónap jövedelem átlagát havi összegszerűen, nettó módon kiszámítva,
magyar Forintban (HUF) kifejezve tartalmazza (nem fogadható tehát el a
„bérkarton”, bérjegyzék stb.)
Friss

munkavállalói

jogviszony

esetében

(ha

a

munkavállaló

munkáltatói

jövedelemigazolást még nem tud beszerezni) munkaszerződés elfogadható.
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges.

7.2.2. vállalkozó (társasvállalkozó, gazdasági társaságban

tulajdoni hányaddal

rendelkező tag, betéti társaság beltagja)
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során vállalkozónak minősül az
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni
vállalkozó, továbbá minden olyan, nem alá-fölérendeltségi viszonyon alapuló
keresőtevékenység alapján és nem időszakonként visszatérő rendszerességgel
meghatározható, vagy nem azonos mértékű jövedelemmel rendelkező kereső, aki
nem tartozik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. és
19 .pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelő és mezőgazdasági kistermelő
fogalma alá.
Együttesen kettő igazolás szükséges:
egyrészt (az egyéni vállalkozói jogviszonyra nézve) egyéni vállalkozói igazolvány,
vagy (2010. január 1-jét követően megkezdett egyéni vállalkozói tevékenység
esetében) egyéni vállalkozói igazolvány vagy a nyilvántartást vezető szerv által
kiállított, a 2009. évi CXV. törvény 9. § szerinti igazolás; vagy amennyiben az eltartó
nem egyéni vállalkozó, de gazdasági társaságban (bt, kft, stb.) olyan mértékű
üzletrésszel rendelkezik, amely számára a mindennapi megélhetést életvitelszerűen
biztosítja, abban az esetben a gazdasági társaságról a cégbíróság által kiállított, 3
hónapnál nem régebbi cégkivonat;
másrészt a NAV által kiállított, a 2018. év jövedelmi viszonyaira vonatkozó
jövedelemigazolás. Ezen jövedelemigazolással összefüggésben rögzítendő:
- a NAV Jövedelemigazolást adóbevallás nem helyettesítheti;

- a 2018. évre vonatkozó NAV Jövedelemigazolás szükséges; a havi jövedelem egyéni
vállalkozó esetében a teljes 2018.
kiszámításra;

évi jövedelem 1/12-ed részeként kerül

- amennyiben

az

egyéni

vállalkozónak

a

2018.

évre

vonatkozó

NAV

Jövedelemigazolása nincs, abban az esetben az igazolás kiadásának megtagadását
magában foglaló határozatot kell mellékelni.
7.2.3. őstermelő
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során őstermelőnek minősül a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. és 19 .pontja
szerinti mezőgazdasági termelő és mezőgazdasági kistermelő.
Együttesen kettő igazolás szükséges:
egyrészt (a mezőgazdasági őstermelői jogviszonyra nézve) mezőgazdasági őstermelői
igazolvány; másrészt a NAV által kiállított, a 2018. év jövedelmi viszonyaira
vonatkozó

jövedelemigazolás.

Ezen

jövedelemigazolással

összefüggésben

rögzítendő:
- a NAV Jövedelemigazolást adóbevallás nem helyettesítheti;
- a 2018. évre vonatkozó NAV Jövedelemigazolás szükséges; a havi jövedelem
mezőgazdasági őstermelő esetében a teljes 2018. évi jövedelem 1/12-ed részeként
kerül kiszámításra;
- amennyiben a mezőgazdasági őstermelőnek a 2018.

évre vonatkozó NAV

Jövedelemigazolása nincs, abban az esetben az igazolás kiadásának megtagadását
magában foglaló határozatot kell mellékelni.
7.2.4.1. öregségi nyugdíjas
Öregségi nyugdíjas: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében
járó saját jogú nyugellátások közül az öregségi nyugdíj jogosultja.
Nem minősül öregségi nyugdíjasnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások jogosultja, azaz az
özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, vagy a baleseti hozzátartozói
nyugellátások jogosultja. (Ezen egyéb jövedelmeket az „egyéb” jövedelem

adatmezőben kell megjelölni.)
A szükséges igazolás: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által kiállított
igazolás; vagy bármilyen az arra jogosult szerv által kiállított igazolás.
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges.

7.2.4.2. rokkantsági nyugdíjas
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során rokkantsági nyugdíjasnak
minősül:
- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1)
bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú
nyugellátások közül a rokkantsági nyugdíj vagy baleseti rokkantsági nyugdíj
jogosultja;
- fenti rendelkezés alapján, valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1)
szerint megváltozott munkaképességű személynek minősül;
- egyéb, a saját egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, munkaképesség
csökkenéssel, stb. összefüggésben megállapított, saját jogú, szociális jellegű ellátás
jogosultja.
Nem minősül rokkantnyugdíjasnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások jogosultja, azaz az
özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, vagy a baleseti hozzátartozói
nyugellátások jogosultja. (Ezen egyéb jövedelmeket az „egyéb” jövedelem
adatmezőben kell megjelölni.)
A szükséges igazolás: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) vagy az
egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, munkaképesség csökkenéssel, stb.
összefüggésben megállapított, szociális jellegű ellátásra való jogosultsággal
összefüggésben eljáró szerv által kiállított igazolás; vagy bármilyen az arra jogosult
szerv által kiállított igazolás.
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges.

7.2.5.1. regisztrált munkanélküli
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati eljárás során regisztrált munkanélkülinek
minősül, aki a keresőtevékenység megszűnését a munkaügyi hatóság előtt
bejelentette.
A szükséges igazolás:

a munkaügyi hatóság által kiállított igazolása a

munkanélküliség tényéről, valamint az ellátás folyósítására jogosult szerv által
kiállított igazolás az ellátásról (vagy annak hiányáról).
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges.

7.2.5.2. nem regisztrált munkanélküli
A

rendszeres

szociális

ösztöndíj

pályázati

eljárás

során

nem regisztrált

munkanélkülinek minősül, aki a keresőtevékenység megszűnését a munkaügyi
hatóság előtt nem jelentette be.
A szükséges igazolás: A hallgató vagy az eltartó / eltartott által közjegyző előtt tett és
közjegyző által hitelesített nyilatkozat, amely havi átlag összegszerűen, nettó módon
kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve tartalmazza, hogy a nyilatkozó (vagy
ha a hallgató nyilatkozik, akkor az eltartó / eltartott) milyen jogcímen megszerzett
jövedelemből (vagyonból, stb.) látja el a mindennapi élethez alapvetően szükséges
létfeltételeit; (A nyilatkozatra javasolt „minta” jelen igazolási listában (annak végén)
megtalálható, annak 2. sz. mellékletét képezi. A melléklet szerinti nyilatkozat
használata nem kötelező, lehetőség van a nyilatkozatot egyéb módon is
megfogalmazni, azonban a 2. sz. mellékletben foglalt tartalmat az egyéb módon
megfogalmazott nyilatkozatnak is tartalmaznia kell.)
- Ha az igazolással érintett eltartó azóta munkakörben, jövedelem ellenében, stb. van
foglalkoztatva, ezen eltartóra nézve a munkakör (pl. munkaviszony) igazolásának
szabályai irányadóak (tehát pl. havonta rendszeresen mérhető munkabérnél az utolsó
három hónap átlaga kerül figyelembe vételre; a szükséges igazolás abban az esetben
munkáltatói jövedelemigazolás)

7.2.6. egyéb
A nem a fentiek szerinti fogalmak hatálya alá tartozó keresőtevékenységet itt, az
„egyéb” szövegmezőben kell megjelölni.
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.
Amennyiben az eltartó ezen túlmenően egyéb jövedelemmel (munkabér, stb.) nem
rendelkezik, akkor a GYES, GYED, családi pótlék, ápolási díj, tartásdíj és hasonló
jellegű juttatásokra nézve a szükséges igazolás: az arra jogosult szerv (pl. helyi
önkormányzat, NYUFIG) által kiállított igazolás, amelyből az egyéb jövedelem
jogcíme és összegszerűsége kétséget kizáró módon megállapítható.
Amennyiben az eltartó ezen túlmenően egyéb jövedelemmel (munkabér, stb.) is
rendelkezik, akkor a GYES, GYED, családi pótlék, ápolási díj, tartásdíj és hasonló
jellegű juttatások kizárólag tájékoztatásul szolgálnak; ezen adatokat ebben az esetben
nem szükséges igazolni.
A NAV által kiállított jövedelemigazolás nem szükséges.
(Az egyéb jövedelmek között sem kell megjelölni az ösztöndíjat, továbbá az
adóterhet nem viselő egyéb járandóságot sem.)
7.3. Havi bevétel:
A havi bevételt (jövedelmet) az alábbiak szerint és olyan módon kell megjelölni,
hogy annak összege a családi pótlékot vagy egyéb juttatást (jubilemi juttatás,
prémium) nem tartalmazza.
7.3.1. munkavállaló
Az utolsó három hónap munkabér jövedelem átlagát havi összegszerűen, nettó módon
kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész számmal
(amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem tartalmaz sem
pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó szóközt) kell
megjelölni.

A bevételből levonásra kerülő tartásdíj és hitel nem vehető figyelembe (a levonás
előtti egy hónapra eső nettó bért kell feltüntetni).
Friss

munkaviszony

fennállása

esetén,

ha

a

munkavállaló

munkaáltatói

jövedelemigazolással még nem, csak munkaszerződéssel rendelkezik, az abban
szereplő bruttó munkabért „nettósítás” után tüntesse fel (havi bevétel tekintetében).
7.3.2. vállalkozó (társasvállalkozó, gazdasági társaságban

tulajdoni hányaddal

rendelkező tag, betéti társaság beltagja)
A teljes 2018. évi (egyéni vállalkozói tevékenységből, gazdasági társasági
üzletrészből, stb. származó) jövedelem 1/12-ed részét nettó módon kiszámítva,
magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész számmal (amely
kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem tartalmaz sem pont,
vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó szóközt) kell megjelölni.
Ennek kiszámításához (a NAV jövedelemigazolás mellett) alapul vehető (pl.: KATA
adózók esetében) a gazdasági társaság által alkalmazott könyvelő igazolása a
tevékenységből származó jövedelemről.
7.3.3. őstermelő
A teljes 2018. évi (mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó) jövedelem
1/12-ed részét nettó módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab
(nem római) egész számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket
tartalmaz, és nem tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres
mértékű elválasztó szóközt) kell megjelölni.
Ennek kiszámításához (a NAV

jövedelemigazolás mellett) alapul vehető a

mezőgazdasági őstermelő magánszemély által alkalmazott könyvelő igazolása a
tevékenységből származó jövedelemről.
7.3.4.1. öregségi nyugdíjas
Az utolsó három hónap öregségi nyugdíj jövedelem átlagát havi összegszerűen, nettó

módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész
számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem
tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó
szóközt) kell megjelölni.
7.3.4.2. rokkantsági nyugdíjas
Az utolsó három hónap rokkantsági nyugdíj, szociális jellegű ellátás, stb. jövedelem
átlagát havi összegszerűen, nettó módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF)
kifejezve, arab (nem római) egész számmal (amely kizárólagosan arab egész szám
karaktereket tartalmaz, és nem tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert,
sem ezres mértékű elválasztó szóközt) kell megjelölni.
7.3.5.1 regisztrált munkanélküli
Az utolsó három hónapban megállapított ellátás átlagát havi összegszerűen, nettó
módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész
számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem
tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó
szóközt) kell megjelölni.
7.3.5.2. nem regisztrált munkanélküli
Amennyiben az eltartó / eltartott rendelkezik havonta rendszeresen mérhető
jövedelemmel, az utolsó három hónap átlagát, egyebekben a nyilatkozatban
feltüntetett (havi) jövedelmet kell nettó módon, magyar Forintban (HUF), arab (nem
római) egész számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz,
és nem tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű
elválasztó szóközt) kifejezve megjelölni.
7.3.6. egyéb
Az utolsó három hónap öregségi egyéb jövedelem átlagát havi összegszerűen, nettó
módon kiszámítva, magyar Forintban (HUF) kifejezve, arab (nem római) egész

számmal (amely kizárólagosan arab egész szám karaktereket tartalmaz, és nem
tartalmaz sem pont, vessző, pontosvessző karaktert, sem ezres mértékű elválasztó
szóközt) kell megjelölni.
8. Egyéb megjegyzés, közlendő, kiadások, költségek
Egyéb:
A szükséges igazolás: A feltüntetett tények, adatokat, stb. tartalmazó, kettő tanú
aláírásával és lakcímével ellátott nyilatkozat; tartalomtól függően egyéb iratok
(például: szakorvos vagy házi orvos által aláírt igazolás tartós betegség tényéről,
szakorvos vagy házi orvos vagy gyógyszerész által aláírt igazolás a szükséges
rendszeresen szedett gyógyszerekről, melyek tételesen árral feltüntetve vannak
felsorolva).
A bizonyítani kívánt jövőbeni jövedelemváltozást is ebben a blokkban kell részletezni
és tényekkel, adatokkal, stb. alátámasztani. A szükséges igazolás: a bizonyítani kívánt
jövedelemváltozást hitelt érdemlő módon megjelölő, harmadik személy által kiállított
irat (pl. felmondólevél, értesítés munkabér megváltozásáról).
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 16.§ (4) bekezdése alapján
amennyiben a hallgató az ugyanezen kormányrendelet 26-26/A. § szerinti - nem a
részképzés idejére adományozott - ösztöndíjban részesül („miniszteri ösztöndíjas”
hallgató), akkor a hallgató rendszeres szociális ösztöndíja az éves hallgatói normatíva
10%-a mértékű. Ebben az esetben a miniszteri ösztöndíj tényéről az egyéb
adatmezőben nyilatkozni kell. (Egyértelműen le kell írni, hogy a hallgató miniszteri
ösztöndíjban részesül.) Esetlegesen nem kizárt, hogy ugyanezen hallgató egyúttal
valamelyik (ugyanezen kormányrendelet 16.§ (2)-(3) bekezdése szerinti) „előnyben
részesített” kategória feltételeinek megfeleljen; ebben az esetben az „előnyben
részesített” kategóriára vonatkozó igazolási, stb. követelménynek megfelelően
irányadó a „miniszteri ösztöndíjas” hallgatóra is, azzal, hogy a miniszteri ösztöndíj
tényéről az egyéb adatmezőben ekkor is nyilatkozni kell.

9. Nyilatkozatok
1. sz. melléklet

N YI LAT K O Z AT
ÖNELTARTÓI ÁLLAPOTRÓL

Alulírott, …………………………………. (születési hely, idő:…………………………………;
anyja

születési

neve:…………………….…………….;

………………………………………………..;

személyi

igazolvány

állandó

száma:
lakcíme:

……………………………………........................................................................................…) jelen
aláírásommal nyilatkozom, hogy öneltartó vagyok; életvitelszerűen külön háztartásban élek
szüleimtől (eltartóimtól), tőlük semmilyen támogatásban nem részesülök; saját jövedelemből,
támogatásból (és/vagy házastársam / élettársam jövedelméből) tartom el magamat (vagy magunkat).
Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt adatok, tények valósak, a nyilatkozatom
aláírásának és a pályázatom benyújtásának napján fennálló állapotot tükrözik és eltartással
(öneltartói állapottal) összefüggésben teljes körű tájékoztatással szolgálnak, továbbá nyilatkozom,
hogy tudomásul vettem, hogy általános szociális helyzet felmérő űrlap kitöltése és rendszeres
szociális ösztöndíj és/vagy városi tanulóbérlet és/vagy kollégiumi felvétel megállapítása iránti
kérelem benyújtása esetében a nyilatkozatomban foglalt adatok, tények valótlansága vagy
hiányossága a vonatkozó szabályzatok és felsőbb jogszabályok szerinti eljárást vonhatja maga után.
Kelt.: …………… (város), ………………………….. (dátum)

………………………………………….
Aláírás

2. sz. melléklet
N YI LAT K O Z AT
NEM REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLI ELTARTÓRÓL /
ELTARTOTTRÓL
Alulírott, …………………………………. (születési hely, idő: …………………………………;
anyja

születési

neve:

…………………………………….;

………………………………………………..;

személyi

igazolvány

állandó

száma:
lakcíme:

……………………………………........................................................................................…) jelen
aláírásommal nyilatkozom, hogy az általános szociális helyzet felmérő űrlap kitöltése során és
rendszeres

szociális

ösztöndíj

megállapítása

iránti

kérelemben

megjelölt,

…………………………………. nevű (születési hely, idő: …………………………………;anyja
születési

neve:

…………………………………….;

személyi

………………………………………………..;

igazolvány

állandó

száma:
lakcíme:

……………………………………........................................................................................…)
eltartóm / eltartott a munkaügyi hatóságnál a kereső tevékenység megszűnését nem jelentette be
(„nem regisztrált munkanélküli”). Nyilatkozom, hogy a mindennapi élethez alapvetően szükséges
létfeltételek biztosításáról az alábbiak szerinti módon (jövedelemből, vagyon felélése útján, stb.) az
alábbi jogcím ésösszegszerűség szerint gondoskodom (gondoskodik az eltartóm / az eltartott):
……………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………….………...
Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt adatok, tények valósak, a nyilatkozatom
aláírásának napján fennálló állapotot tükrözik és a keresőtevékenység hiányával összefüggésben
teljes körű tájékoztatással szolgálnak, továbbá nyilatkozom, hogy tudomásul vettem, hogy általános
szociális helyzet felmérő űrlap kitöltése és rendszeres szociális ösztöndíj és/vagy városi tanulóbérlet
és/vagy

kollégiumi felvétel ösztöndíj megállapítása iránti kérelem benyújtása esetében a

nyilatkozatomban foglalt adatok, tények valótlansága vagy hiányossága a vonatkozó szabályzatok
és felsőbb jogszabályok szerinti eljárást vonhatja maga után.
Kelt.: …………… (város), ………………………….. (dátum)
………………………………………….

3. sz. melléklet

N YI LAT K O Z AT
ALBÉRLET KÖLTSÉGÉRŐL

Alulírott,

………………………………….

idő:…………………………………;

(születési
anyja

neve:…………………………………….;személyi
………………………………………………..;

igazolvány

hely,
születési
száma:
állandó

lakcíme:……………………………………........................................................................
................…) jelen aláírásommal nyilatkozom, hogy szegedi tanulmányaim alatt (jelenleg
is)

albérletben

élek

az

alábbi

címen:

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

…................................................................................… Havi átlagos összköltségem
(közüzemi költség és bérleti díj): …............. Ft/hó.

…...............................................
Aláírás
Kelt: …................. (város), …............. (dátum)

Tanú 1.

Név:
Személyi ig. szám:
Lakhely:
Aláírás:

Tanú 2.

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT
CSALÁDSZERKEZETRŐL
Alulírott

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

(Születési

hely,

idő:

…............................................; anyja neve ................................................................... ;
személyi

igazolvány

száma

….......................;

állandó

lakcíme….........................................................................................................................
....) jelen aláírássommal, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
eltartóim nem a szüleim, hanem (a megfelelő aláhúzandó) nagyszülőm/nagyszüleim/
egyéb hozzátartozóm/hozzátartozóim/rokonom: …......................................................
(megnevezés).

Kelt.: …............... ; …......... …..

…......................................
Aláírás

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT
SZÜLŐK/ELTARTÓK KÜLÖNÉLÉSÉRŐL
Alulírott

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

(Születési

hely,

idő:

…............................................; anyja neve ................................................................... ;
személyi

igazolvány

száma

….......................;

állandó

lakcíme….............................................................................................................................
)

jelen aláírássommal, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom hogy

házastársamtól/gyermekem édesanyjától/édesapjától (a megfelelő aláhúzandó) külön
élek, gyermekemet egyedül nevelem.

Kelt: …...................;............ …...
….................................
Aláírás

Tanú 1.:
Név:
Szem.ig.szám:

Lakhely:
Aláírás:

Tanú 2.:

6. sz. melléklet

NYILATKOZAT
ELTÉRŐ LAKCÍMEKRŐL
Alulírott

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

(születési

idő:…....................................................

hely,

;anyja

neve..........................................................................

;

születési

személyi

igazolvány

száma:

….........................; állandó lakcíme
….............................................................................................

)

jelen

aláírásommal,

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy annak ellenére hogy a pályázatban
feltüntetett …...................................................... nevű ( a megfelelő aláhúzandó)
eltartottal/eltartómmal/egyéb hozzátartozómmal …........................ (megnevezés) eltérő
lakcímmel

rendelkezünk,

ennek

ellenére

gazdaságilag,

életvitelszerűen

közös

háztartásban élünk.

Kelt.: …................ ; …....... …..
…..................................
Aláírás

Tanú1.:
Név:
Szem.ig.szám:
Lakhely:
Aláírás:

Tanú 2.:

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT
EGYEZŐ LAKCÍMEKRŐL
Alulírott

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

(születési

idő:…....................................................

hely,

;anyja

neve..........................................................................

;

születési

személyi

igazolvány

száma:

….........................; állandó lakcíme
….............................................................................................

)

jelen

aláírásommal,

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy annak ellenére hogy a pályázatban
feltüntetett …...................................................... nevű ( a megfelelő aláhúzandó)
eltartottal/eltartómmal/egyéb hozzátartozómmal …........................ (megnevezés) egyező
lakcímmel

rendelkezünk,

ennek

ellenére

gazdaságilag,

életvitelszerűen

külön

háztartásban élünk.

Kelt.: …................ ; …....... …..
…..................................
Aláírás

Tanú1.:
Név:
Szem.ig.szám:
Lakhely:
Aláírás:

Tanú 2.:

