
A Rendszeres szociális/Alaptámogatás ösztöndíj igénylőhöz csatolandó 
dokumentumok 

(nem teljes körű, tájékoztató jellegű) 
 

Az egy háztartásban élők számáról kérjen igazolást az illetékességi okmányirodától. Ahol 
csak a fők száma van megjelölve, ott igényelni kell az adatok engedélyezését, külön kérvényben, 
ahogyan az okmány iroda kéri, az új információ biztonsági előírások miatt!  A lakcímkártyák 
másolatát nem tudjuk elfogadni! 

 

 Ha az eltartó (szülő, testvér, nagyszülő, nevelőszülő stb.) dolgozik (munkavállaló), akkor 
3 hónapból számított, egy havi nettó jövedelemről igazolás (eredeti, 1 hónapnál nem régebbi, 
pecsételt igazolás) a munkáltatótól. Külföldi munkavégzés esetén átszámított köztes árfolyamon 
való kiszámítás és hiteles fordítás szükséges! 

 

Ha az eltartó egyéni vállalkozó, őstermelő, akkor a NAV-tól igazolás 2019. évi adóbevallás 
után elkészült éves jövedelemről szóló igazolás (eredeti, 1 hónapnál nem régebbi, kormány 
ablakon keresztül kikért is elfogadható – „elektronikusan ellenőrzött okirat”), ha őstermelő az 
őstermelői igazolvány másolata és a kis könyv bevételi oldalának másolata.  

 

Ha valamely eltartó nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, özvegyi nyugdíjas, akkor a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatójának másolata, ha "sima" nyugdíjas, akkor a nyugdíjas 
igazolvány másolata is, ha rokkant nyugdíjas, akkor az országos orvos szakértői vélemény 
másolata is, minden esetben a nyugdíjas szelvény (postai) vagy banki számlakivonat a folyósított 
nyugdíj összegéről.  

 

Ha a szülők (eltartók) külön élnek akkor a különélésről okmány másolata, vagy a bírósági 
határozat másolata.  

 

Mindenkiről, aki egy háztartásban élő testvér(ek) esetén - 7 éves kor alatt - születési 
anyakönyvi kivonat (másolat), 8-18 év között iskolalátogatási igazolás (eredeti), ha felsőoktatásba 
jár, akkor hallgatói jogviszony igazolás (eredeti), ha külföldön akkor is, csak hiteles fordítás is kell 
hozzá, ha munkanélküli akkor munkanélküliségről szóló igazolás a munkaügyi központtól 
(eredeti), ha fogyatékos akkor a fogyatékosságról szóló határozat (másolat).  

 

Ha az eltartó(k) elhalálozott(ak), akkor a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges.  
 
Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben/támogatásban részesül annak a 

határozatnak a másolata. (hogy meghatározható legyen, hogy a pályázó hátrányos helyzetű, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű) 

 

Természetesen, ha valamely eltartó munkanélküli, akkor arról is igazolás a munkaügyi 
központtól, hogy munkanélküli, vagy regisztrált munkanélküli (eredeti), ha közmunkás akkor 
igazolás az őt alkalmazótól (eredeti), ha büntetés végrehajtási intézetben tölti ítéletét akkor a BV-
től igazolás (eredeti).  

 

Utazási igazolás a lakóhely és az egyetemi kar közti távolságról. Csak jegy elfogadható 
bérlet nem. (busz, vonat, és vagy helyközi járat jegye). 

 
Ha a pályázó/fogyatékos hallgató akkor mekkora összeget kell fordítania különleges 

eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, 
illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére. Ezekhez tartozó igazolások, szerződések, számlák. 

 
Kérjük, semmit ne tűzön össze semmivel se, se tűzőkapocs, se gémkapocs! 

 
És természetesen egyéni esetekben még más egyéb dokumentumok! 


