
TÁJÉKOZTATÓ  
A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ 

 
FIGYELEM!!! 

A leadott szociális támogatásokat a Hallgatói Önkormányzati Testület csak 
véleményezi, a tényleges döntést a főiskolai Diákjóléti Bizottság hozza meg! 

 
 
Ha eltartód keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik 

• Eltartók jövedelmének APEH által történő igazolása. A 2009. évről szóló „APEH-
os igazolást” a területi APEH hivataltól kell kérni, amit az adóbevallás alapján 
állítanak ki. Ha a jövedelem nulla forint volt, akkor arról kell igazolást kérni, hogy 
nem nyújtottak be bevallást; vagy az adóbevallásból az M30-as vagy M29-es 
nyomtatvány fénymásolatát kell behozni, ami egyen értékű az APEH igazolással.  

• Köztisztviselőktől illetve köztevékenységet ellátó szülőktől nem kérünk APEH 
igazolást csak kereseti igazolást 

• Továbbá minden esetben szükséges a szülő(k)/eltartó(k) munkáltatója által 
kiállított (pecséttel és a munkáltató aláírásával ellátott) hivatalos igazolás IS, amely 
tartalmazza, hogy a szülő/eltartó mióta dolgozik az adott helyen, és tételesen, havi 
bontásban fel kell tüntetni rajta az utolsó 3 hónapban a szülő/eltartó nettó 
jövedelmét;  

• Őstermelők esetében (a fentieken kívül) továbbá kérjük az előző évi őstermelői 
igazolvány és az értékesítési betétlap fénymásolatát is, az őstermelő saját kezű 
aláírásával hitelesítve; 

 
Ha eltartód munkanélküli segélyben részesül 

• Munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ vagy az Önkormányzat által 
kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy az illető regisztrált vagy nem 
regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával, valamint a 
munkanélküli járadék összegét és 3 hónapnál nem régebbi kifizetés szelvényét, 
bankszámlára történő kifizetés esetén a bankszámlakivonat fénymásolatát.  

• Ha a Munkaügyi Központ megtagadja a papír kiadását, akkor a Munkaügyi 
Központ által kiállított erről szóló nyilatkozatot kérjük, (3 hónapnál nem régebbi) 

  
Ha eltartód munkanélküli segélyben nem részesül  

• Munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ vagy az Önkormányzat által 
kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy az illető regisztrált vagy nem 
regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával. (3 hónapnál nem 
régebbi) 

• Ha a Munkaügyi Központ megtagadja a papír kiadását, akkor a Munkaügyi 
Központ által kiállított erről szóló nyilatkozatot kérjük,  

  
Ha eltartód, jövedelempótló támogatásban vagy szociális járadékban részesül  

• a szociális járadék határozatának fénymásolata, továbbá az ellátás folyósításáról a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves (2009-es) kimutatás a támogatás 
összegéről és 3 hónapnál nem régebbi szelvény 

  
Ha eltartód özvegy  

• a házastárs haláláról Halotti Anyakönyvi Kivonat fénymásolata  
• az özvegyi nyugdíjról szóló határozat fénymásolata és 3 hónapnál nem régebbi 

özvegyi nyugdíj szelvény fénymásolata, továbbá az ellátás folyósításáról a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves (2009-es) kimutatás 

   



Ha eltartód elvált  
• A válásról szóló bírósági végzés fénymásolata  
• gyermektartás díj szelvénye vagy igazolás a gyermektartás nem fizetéséről 

(közjegyző által hitelesítve)  
• Nem fizetés esetében az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük, amelyből ez a tény 

egyértelműen kiderül  
• Különélő szülők esetében: 

A különélést hivatalos határozattal, vagy mindkét szülő által tett nyilatkozattal kell 
igazolni, mely a gyermektartás összegét is tartalmazza gyermekenként. 
 

Ha eltartód nyugdíjas  
• nyugdíjas igazolvány vagy utazási igazolvány  
• az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves (2009-

es) kimutatás  
• 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat fénymásolata 
 

Ha eltartód rokkantnyugdíjas / csak akkor érvényes, ha a rokkantság mértéke minimum 
50%-os/ 

• rokkantnyugdíjazásról szóló határozat (CSAK az orvosi szakvélemény, melyen a 
rokkantság százaléka szerepel)  

• rokkantnyugdíjas igazolvány  
• az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves (2009-

es) kimutatás  
• a rokkantnyugdíj összegéről szóló 3 hónapnál nem régebbi nyugdíj-kifizetési 

szelvény vagy folyószámla kivonat fénymásolata  
 

Ha a pályázó állandó ápolásra szoruló testi vagy szellemi fogyatékos  
 

• a Hallgatói Esélyegyenlőségi Irodánál regisztrált hallgatók 
 
Ha eltartód háztartásbeli  

• az önkormányzat által kiadott háztartásbeliségről szóló igazolás  
 

Ha eltartód nem rendelkezik magasabb végzettséggel, mint 8 általános 
• jegyző által kiadott és lepecsételt hivatalos okirat a szülő(k) részéről ( 1 évnél nem 

régebbi)  
 

Ha eltartód házastárs  
• Házassági Anyakönyvi Kivonat  
• Amennyiben a házastárs dolgozik, akkor tőle is kérünk APEH-os és munkáltatói 

jövedelem-igazolást, ha tanuló, ebben az esetben iskolalátogatási igazolást/hallgatói 
jogviszony igazolását. A háztartás jövedelméről, a megélhetés költségeinek 
fedezetéről utóbbi esetben is szükséges megfelelő alátámasztó igazolás. 
 
 

Ha eltartód a nagyszülő(k) 
• Értelem szerűen kérjük a foglalkozásához fűződő fentebb említett pontok közül 

kiválasztani a megfelelőt, és az ahhoz tartozó igazolásokat kérjük beadni.  
• A jövedelem/nyugdíj igazolásán túl szükséges egy nyilatkozat a szülőktől, amely 

tartalmazza, hogy nem a szülők tartják el a hallgatót, ennek okát és időtartamát, 
valamint azt, hogy a szülők mivel járulnak hozzá a pályázó megélhetéséhez.  

• Amennyiben rendelkezik a pályázó a bírósági végzéssel a szülői jogok 
átruházásáról, ebben az esetben kérjük a bírósági végzés fénymásolatát. 

•  
  



Amennyiben a pályázót középfokú tanulmányai során a jegyző védelmébe vette,  
vagy a pályázó után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve ha 
a pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, kérjük a lakóhely 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított határozat másolatát 
leadni. 
  

Amennyiben a pályázó állami gondozott volt, 
illetve ha a pályázó gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, a lakóhely szerint 
illetékes gyámhivatal igazolása szükséges. 

  
Ha eltartód nevelőszülő(k)  

• A nevelőszülőségről szóló határozat fénymásolata  
• A nevelőszülői díj összegéről szóló igazolás  
• Továbbá értelem szerűen kérjük a foglalkozásához fűződő fentebb említett pontok 

közül kiválasztani a megfelelőt, és az ahhoz tartozó igazolásokat kérjük beadni.  
 

Ha félárva/árva vagy  
• A szülő (k) Halotti Anyakönyvi Kivonata  
• 3 hónapnál nem régebbi árvaellátási szelvény vagy bankszámlakivonat 

fénymásolata  
• Az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves (2009-

es) kimutatás  
• Amennyiben az árvaellátás folyósítása megszűnt, akkor az árvaellátást megszüntető 

TB határozat fénymásolata 
  

Ha gyermeked van 
• Születési Anyakönyvi Kivonat  
• Ha a pályázó gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban 

(gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító 
határozat másolata és a folyósítás igazolása (postai szelvény vagy bankkivonat 
másolata)  

• Ha a gyermek elmúlt 6/7 éves, iskolalátogatási igazolás 
  

Ha veletek egy háztartásban élő testvér van 
• Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat 

fénymásolata szükséges;  
• Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolásának benyújtása 

szükséges  
• Amennyiben az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem 

vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell, ugyan úgy 
APEH és munkáltatói igazolással (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos 
módon, lásd 1. pont);  

• Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása (Értelem szerűen 
kérjük kiválasztani megfelelő pontot) 
 
 

Ha önellátó vagy  
• Területileg illetékes önkormányzat által kiállított környezettanulmány és 

lakcímigazoló kártya 3 hónapnál régebbi kiállítási dátummal  
• vagy a szülők (állandó lakhely szerint illetékes) jegyző vagy közjegyző előtt tett 

nyilatkozata arról, hogy a kérelmező öneltartó, valamint arról, hogy milyen 
formában támogatják vagy nem támogatják az igénylő megélhetését. A nyilatkozat 
nem lehet 6 hónapnál régebbi!  

• Ha a szülők nyilatkoznak, akkor mellékelni kell a szülők lakcím kártyájának a 
fénymásolatát is 



• Valamint szükséges a hallgató legutolsó 3 hónapi folyószámla kivonatának a 
fénymásolata 

• Továbbá a hallgató saját jövedelméről szóló hivatalos kimutatás szükséges. APEH 
által kiállított igazolást kérünk, amennyiben azonban a hallgató nem adott be 
adóbevallást, vagy 0 Ft-ról szól az igazolása, más módon kell igazolnia 
megélhetését. Pl. munkáltatói igazolás, ösztöndíj igazolás, önbevallás stb. 
Jövedelemigazolás nélkül a pályázat érvénytelen; 

 
Lakhelyed igazolásához  

• Kollégiumi kártya (Campus) vagy bérleti szerződés fénymásolata (Sandra)  
• MINDEN pályázónak a személyi igazolvány fénymásolata, lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány fénymásolata (3 hónapnál régebbi kiállítási dátummal)  
 

Egy főre eső nettó jövedelem kiszámítása 
• Az igénylővel egy háztartásban élők nettó jövedelmét osztani kell a háztartásban élő 

személyek számával.  
• Családi pótlék, árvaellátás nem számít bele az egy főre eső havi nettó 

jövedelembe! 
• Abban az esetben, ha a család egyéb jövedelemmel nem rendelkezik csak az 

özvegyi nyugdíjjal vagy az ápolási díjjal, akkor ezek képezik az egy főre eső 
jövedelem részét  

  
Környezettanulmány szükséges, ha 

• Az egy családban élők nem állnak egymással szoros rokoni kapcsolatban 
• Ha a véleményezés során úgy ítéli meg a bizottság  
• 10. 000 Ft-os egy főre eső jövedelem alatt 
 

 
 
 
A.11.  pont értelmezése: 
 

1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki 
a. fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki 
fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy 
szolgáltatásra szorul, vagy 
b. munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy 
előreláthatólag még legalább egy évig fennáll 
 

 2. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki 
Hátrányos helyzetű és szülei legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be 
tanulmányaikat: 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményről szóló határozat vagy a 
jegyző igazolása a védelembe vétel tényéről, és a tankötelessé válásának időpontjában a 
törvényes felügyeletét ellátó szülők (eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozata, hogy 
tanulmányaikat legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be 
 

3. családfenntartó: az a hallgató, 
a) akinek legalább egy gyermeke van, 
b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 
ápolási díjra jogosult; 
 

4. nagycsaládos: az a hallgató, akinek 
a) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 
b) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy 
havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy 
c) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 



 
 5. 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; 

 
6. hátrányos helyzetű az a hallgató, (25 éves korig!) 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban vagy kedvezményekben részesül. Csatolni kell az 
erről szóló határozatot vagy a jegyző igazolását a (a középiskolai tanulmányok alatti szociális 
alapon történő) védelembe vétel tényéről 
 

7. Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 
Volt állami gondozott hallgató. Szükséges igazolás: Utógondozottságot igazoló okirat vagy 
állami gondozottságról szóló igazolás vagy jegyzői határozat, amely igazolja az állami 
gondozottság tényét;  
 

6. félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe 
 
 
 
A 12. Pont értelmezése: Lakhatási támogatás 
 
A lakhatási támogatást csak az a hallgató igényelheti, aki kollégiumot igényelt, de férőhely 
hiányában lett elutasítva.  
 
A lakhatási támogatásra nem jogosult az a hallgató, aki  
- kollégiumi férőhelyéről önként lemondott 
- a kollégiumban lett elhelyezve 
- bejárós és kollégiumi férőhelyet nem igényelt 


