Rendszeres szociális támogatás pályázatához csatolandó dokumentumok
Röviden:
- a hallgatóval egy háztartásban/egy lakcímre bejelentett személyekről szóló igazolása. Ezt a helyi
önkormányzattól/kormányhivataltól kell igényelni. (Rajta kell lennie minden személynek, akivel egy háztartásban
élsz, név, születési dátum stb.) Ezek alapján a személyek alapján kell mindenkinek a státuszát/keresetét
igazolnod.
- Az egy háztartásban élők státuszigazolása: Dolgozó: 3 hónapnál nem régebbi NAV éves bruttó jövedelem
igazolás, (munkáltatói igazolás NEM elfogadható), Tanuló: jogviszony igazolás, iskolalátogatási papír,
Munkanélküli: munkanélküliséget igazoló dokumentum, Nyugdíjas: 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény,
nyugdíjas igazolvánnyal fénymásolat és/vagy bankszámla kivonat, illetve NAV éves bruttó jövedelemigazolás
(amennyiben a nyugdíj mellett a nyugdíjas más jövedelemmel nem rendelkezik a NAV “megtagadom” papírt fog
kiállítani, ezt is be kell nyújtani.)
- Speciális szociális helyzetet igazoló dokumentumok:

Részletesen:
Szociális helyzetet igazoló dokumentum
● Árva - 25 éves korig! (Akinek mindkét szülője; illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált
vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.)
o Csatolni: Halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy
bankszámlakivonat, amely az árvaellátás összegét tartalmazza
● Félárva: 25 éves korig! Akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe
o Csatolni: Halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy
bankszámlakivonat, amely az árvaellátás összegét tartalmazza
● Nagycsaládos: legalább 2 eltartott testvére vagy három gyermeke van; vagy eltartóin (eltartóján) kívül
legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér
összegét, vagy legalább 2 kiskorú gyermek gyámja
o Csatolni
▪ Tanuló testvérnél: iskolalátogatási/hallgatói igazolás
▪ Még nem iskolás kistestvér: születési anyakönyvi kivonat
▪ Munkanélküli testvér: 25 éves korig! Önkormányzati igazolás a kérvényezővel egy
háztartásban élő személyekről és a munkaügyi központ igazolása vagy a testvér
közjegyző által hitelesített nyilatkozata.
● Elvált szülők: válási határozat csatolása.
● Hátrányos helyzetű: 25 éves korig!
o Csatolni: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményekről szóló határozat
vagy a jegyző igazolása a (a középiskolai tanulmányok alatti szociális alapon történő) védelembe
vétel tényéről.
● Kisgyermekek esetén: születési anyakönyvi kivonat
● Öneltartó esetén:
o Csatolni: - a közjegyző, vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett – 2 évnél nem régebbi –
nyilatkozat arról,hogy öneltartó.
- amennyiben a pályázó árvaság miatt lett öneltartó, szükséges a szülők halotti
anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
- Szükséges a pályázó saját bevételeinek teljes körű igazolása (munkáltatótól kapott
kereset, egyéb jövedelem, egyetemi juttatások, diákhitel, saját jogú családi pótlék, 3 hónapnál
nem régebbi NAV igazolás stb.). A pályázó köteles a pályázat által vizsgált időszakra minimum
havi 45.000 Ft bevételt leigazolni.
- Amennyiben a pályázó a pályázati időszak alatt részesült egyetemi juttatásokban, úgy
azokat igazolnia kell egy, a Neptun rendszerből kinyomtatott összesítő igazolással.
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- Amennyiben a pályázó az előző szociális pályázat leadásakor még nem volt öneltartó,
úgy esetében az érvényes pályázathoz szükséges a vele korábban egy háztartást alkotott
személyekkel kapcsolatos igazolások leadása is.
- Amennyiben a pályázó a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig (2017. október 10.)
még nem töltötte be a 25. életévét, szükséges a szülőktől NAV jövedelemigazolás.
Jövedelemigazolások
● Saját, házas, élettárs, illetve szülők esetében: 3 hónapnál nem régebbi NAV (APEH)
jövedelemigazolás
● Öregségi nyugdíjas: 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény, nyugdíjas igazolvánnyal fénymásolat
és/vagy bankszámla kivonat
● Rokkantnyugdíjas: rokkantsági igazolás
● Munkanélküli: munkaügyi központ igazolása
● Tanuló testvér esetén: tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása
● Még nem tanuló testvér esetében: születési anyakönyvi kivonat
● Minden olyan dokumentum, ami a hallgató egyéb megjelölt kiadásait/bevételeit bizonyítja, illetve a
pályázat benyújtásakor feltüntetett okok igazolására szolgáló irat.

A pontrendszer az szfe.hu oldalon, a HÖK menüpontnál található.
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