Rendszeres szociális támogatás hiánypótlás
2022/23-as tanév, őszi félév
Kedves Hallgatók!
A 2022/23-as tanév őszi félévében a rendszeres szociális támogatás hiánypótlási leadási időszak:
2022. 09. 19. 08:00 – 2022. 09. 28. 23:59.
A hiánypótlás menete a Neptun felületén történik elektronikusan (Neptun->Ügyintézés-> Kérvények> Rendszeres szociális támogatás hiánypótlás).
Szeretném felhívni a figyelmet néhány fontos dologra:
● csak azok tudnak hiánypótlást leadni, akik a rendszeres szociális támogatást leadták (2022.
09. 01. 08:00 – 2022. 09. 18. 23:59 között) és kérvényük azért lett elutasítva, mert valamilyen
dokumentum hiányzott. Tehát, aki a rendes leadási időszakban nem adta le a kérvényt, most
nem adhatja le.
● Az elutasítást igazoló Neptun üzenetet csatolni szükséges, e nélkül nem tudjuk elfogadni a
hiánypótlást.
● Továbbá szükséges csatolni a rendes leadási időszakban leadott kérvényt, az akkor csatolt
dokumentumokat, valamint a hiánypótlást is.
● Az összes dokumentumot PDF formátumban kérjük csatolni, ennek hiányában automatikusan
elutasításra kerül a kérvény.
● Akik a rendszeres szociális támogatás rendes leadási időszakában (2022. 09. 01. 08:00 – 2022.
09. 18. 23:59 között) adtak le kérvényt és kaptak rá pontot, azok most nem adhatják le újra a
kérvényt.
Segítségképpen lentebb láthatjátok a rendszeres szociális támogatás kitöltését támogató tájékoztató
dokumentumot.
Köszönjük az együttműködést!
Kérdés esetén bátran forduljatok hozzánk az alábbi elérhetőségeken:
GTK: Nyakas Lili (nyakas.lili@hok.uni-neumann.hu)
KVK: Németh Tamara (nemeth.tamara@hok.uni-neumann.hu)
GAMF: Kókai Zsófia (kokai.zsofia@hok.uni-neumann.hu)
GAMF: Csatlós Bernadett (csatlos.bernadett@hok.uni-neumann.hu)
Üdvözlettel:
Csatlós Bernadett
NJE HÖK Diákjóléti Bizottság Elnök
2022. 09. 15.

Rendszeres szociális támogatás 2022/23 őszi félév
Szociális támogatást 2 féle jogcímen lehet igényelni:
1.) Szociális alapon: Elért pontszámtól függően változó összegek
2.) Kategória alapján (20%-os kategóriák: Nagycsaládos, Árva, Halmozottan hátrányos helyzet,
Fogyatékosság, Családfenntartó, 10%-os kategóriák: Félárva, Hátrányos helyzet, Gyámsága nagykorúság
miatt megszűnt, Külföldi/Miniszteri ösztöndíjas).
Mindkét lehetőség (szociális alapon, kategória alapján) esetében minimum 20 pontot kell elérni, hogy
szociális támogatásban részesüljön az adott személy.
Csak azok az első féléves hallgatók jogosultak igényelni alaptámogatást is, akik kategória alapján nyerik
el a szociális támogatást (ez egy egyszeri juttatás, tehát máskor már nem igényelhető meg).
1.) Azok a hallgatók, akik szociális alapon igényelik a támogatást a pályázatukhoz az alábbi
dokumentumokat csatolják:
•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a szülők/nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos
összeggel a Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni
szükséges. Más esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat
keltezése nem lehet a kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér

(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.
•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
• munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
• álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
• 16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő
hozzátartozó esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.

•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek. Az arról szóló igazolást, hogy a gyermek(ek) után jelenleg is folyósítják a családi
pótlékot, nem fogadjuk el.

•

A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek
elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).

2.) Azok a hallgatók, akik kategória alapján igénylik a támogatást a pályázatukhoz az alábbi
dokumentumokat csatolják:
Nagycsaládos:

a.
•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a szülők/nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos
összeggel a Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni
szükséges. Más esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat
keltezése nem lehet a kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
• munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
• álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
• 16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő
hozzátartozó esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.
16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek.

•

•

A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek
elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).

•

Testvér(ek)/gyermek(ek)/további eltartott(ak) születési anyakönyvi kivonatának másolata.

b. Árva:
•

Halotti anyakönyvi kivonatok fénymásolata

•

A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
• munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
• álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
• 16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő
hozzátartozó esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói

jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.
•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek.

•

Amennyiben a nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos összeggel a
Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni szükséges. Más
esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat keltezése nem lehet a
kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.

•

Gyermekét egyedül nevelő nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési része
vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek elválva,
de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges mindkét
fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).

c. Halmozottan hátrányos helyzet:
•

A halmozottan hátrányos helyzetet megállapító önkormányzat (jegyző) által kibocsátott
nyomtatvány fénymásolata

•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a szülők/nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos
összeggel a Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni
szükséges. Más esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat
keltezése nem lehet a kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
• munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
• álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
• 16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő
hozzátartozó esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.

•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek.

•

A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek

elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).
•

Továbbá – az előzőeken túlmenően – akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes
felügyeletét ellátó szülője, – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezett, vagy akit tartós nevelésbe vettek, az ezeket igazoló dokumentumok
másolata.

d. Fogyatékosság:
•
•
•

A fogyatékosságot megállapító egészségpénztár általi határozat, mely kimondja, hogy a hallgató
legalább 76%-ban le van százalékolva, vagy az egészségi állapotát igazoló orvosi zárójelentés.
A jelenleg érvényes törvények és rendeletek szerint az alábbi személyek számítanak
fogyatékosnak:
A fogyatékos ember/személy:

Mozgássérültség/mozgáskorlátozottság
•
•
•
•
•

agykárosodás utáni rendellenességek
petyhüdt bénulások
ortopédiai elváltozások
amputáció
végtaghiányos fejlődési rendellenességek

Látássérültség
Látássérültnek számít az az egyén, akinek a jobbik szemén maximális korrekcióval mért látásteljesítménye
az ép látás 0-30%-a, és/vagy látótérszűkülete 20°-os, vagy annál nagyobb
•
•
•

vakok (akiknek nincs látásmaradványa)
aliglátók (a fényt érzékelik; foltokat, nagy tárgyakat látnak)
gyengénlátók (vízusuk 0,1 és 0,3 között van)

Funkcionális megközelítésben az a személy számít látássérültnek, aki szembetegség vagy a központi
idegrendszer látásfunkciókat érintő betegsége miatt akadályozott az alábbi területek bármelyikén:
•
•
•
•
•
•

Közlekedés-tájékozódás
Mindennapi élet (önellátás, házi munka, ügyintézés stb.)
Információ és kommunikáció (számítógép, írás-olvasás stb.)
Pszicho-szociális működés (látássérülésből fakadó krízis, kapcsolatteremtési nehézségek,
izoláció, szociális kom8petenciában való hiányosságok stb.)
Tanulmányok végzése
Pályaválasztás, munkavállalás

Hallássérültség
•
•
•
•
•

Mozgás- és látószerveik épek
Gyalogosan és a tömegközlekedési eszközzel korlátozás nélkül tudnak közlekedni
A kommunikációhoz gyakran segédeszközt, vagy személyi segítőt, jelnyelvi tolmácsot vesznek
igénybe.
Ha a beszédfrekvencia erőssége mindkét fülön legalább 30 decibel, akkor nagyothallásról
Ha mindkét fülön legalább 90 decibel, akkor siketségről beszélünk.

Beszédfogyatékosság
•
•
•
•
•
•

Beszédfejlődési elmaradások: megkésett beszédfejlődés, fejlődési diszfázia, SLI
Artikulációs zavarok (pöszeség, orrhangzós beszéd)
Parciális teljesítményzavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
Beszédritmuszavarok (hadarás, dadogás)
Centrális zavarok (diszartria, afázia)
Hangképzési zavarok

Siketvakság
Értelmi fogyatékosság
Az értelmi fogyatékosság esetén az egyén döntéshozatali lehetősége a belátási képességének függvényében
változik, így lehet cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen.
Az értelmi fogyatékosság - idegen szóval oligofrénia - olyan állapotot takar, amelyben az értelmi
képességek jelentősen az átlagos szint alatt maradnak. Az orvosi szemlélet szerint akkor beszélhetünk
intelligenciacsökkenésről, ha az IQ mutató nem éri el a 70 pontot. Az IQ mutató alapján hagyományosan
három súlyossági fokot különböztetünk meg: enyhe, középsúlyos és súlyos.
Autizmus spektrum zavar
A fejlődési zavar következtében kialakuló, gyakran súlyos és sajátos szociális és kommunikációs
nehézségek különböző mértékben érinthetik a személyt, azonban minden formájában jelentősen és egy
életen keresztül akadályozzák az érintettek és családjaik illeszkedését szűkebb és tágabb környezetükbe.
Az autizmus egy olyan idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű szociális kapcsolatokban és
kommunikációs képességekben, illetve abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban mutatkozik
meg.
Többszörös fogyatékosság
Többszörös fogyatékosság esetében több fogyatékosság együttes jelenlétéről van szó, amelyek lehetnek
függetlenek, vagy egymás következményei. Abban az esetben, ha a fogyatékosságok egymástól
függetlenek, halmozott fogyatékosságról beszélünk, míg, ha az egyik a másik következménye,
megkülönböztetjük az elsődleges és a másodlagos fogyatékosságot.
Pszichoszociális fogyatékosság
Pszichoszociális fogyatékossággal élő személy = minden olyan személy, aki hosszan tartó mentális
károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és
másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.
Az alábbi dokumentumok szükségesek:
•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint

átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.
•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
•
•
•

munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő hozzátartozó
esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.

•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek.
A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek
elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).

e. Családfenntartó:
•

Gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata vagy,

•

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra
jogosultságot igazoló határozat másolata.

•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a szülők/nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos
összeggel a Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni
szükséges. Más esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat
keltezése nem lehet a kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
• munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
• álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
• 16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő hozzátartozó
esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.

•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek

•

A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek
elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).

f. Félárva:
•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.
Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

•

Amennyiben a szülők/nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos
összeggel a Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni
szükséges. Más esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat
keltezése nem lehet a kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
•
•
•

munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő
hozzátartozó esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.

•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek.

•

A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek
elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).

•

Halotti anyakönyvi kivonat másolata

•

Abban az esetben, ha a szülő újraházasodott vagy együtt él valakivel ezen tény igazolása
KÖTELEZŐ!

g. Hátrányos helyzet:

•

A hátrányos helyzetet megállapító önkormányzat (jegyző) által kibocsátott nyomtatvány
fénymásolata

•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a szülők/nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos
összeggel a Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni
szükséges. Más esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat
keltezése nem lehet a kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
• munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
• álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
• 16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő
hozzátartozó esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.

•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek.

•

A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek
elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).

h. Gyámsága nagykorúság miatt megszűnt:
•

A gyámrendelésről szóló határozat másolata

•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a szülők/nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos
összeggel a Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni
szükséges. Más esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat
keltezése nem lehet a kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami

igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.
•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
•
•
•

munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő hozzátartozó esetén az
alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.

•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok
szükségesek.

•

A Hallgató és a vele egy lakcímen élők önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez
illetékköteles, úgy az okmányirodákból ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK
ideiglenes lakcím igazolása céljából fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy
okmányiroda által kiállított egy lakcímre bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek
elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából)

i. Külföldi (miniszteri ösztöndíjas):
•

Adományozott miniszteri ösztöndíj határozat másolata

•

Érvényes kollégiumi bentlakási szerződés (amennyiben a kollégiumban lakik)

•

Érvényes albérleti szerződés (amennyiben albérletben lakik a Hallgató)

•

Dátummal, pecséttel, aláírással ellátott 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
(szülőtől és 16. életévét betöltött oktatásban nem résztvevő testvértől egyaránt): munkáltatótól
kért utolsó 3 havi NETTÓ keresetről, őstermelőknek/egyéni vállalkozóknak könyvelő általi
igazolás. Itt felhívnám a figyelmet, hogy NAV által kiállított jövedelemigazolást NEM áll
módunkban elfogadni. Munkabérjegyzéket nem fogadunk el.

•

Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata (utolsó 3 hónapra
visszamenőleg, dátummal ellátva), vagy az utolsó 3 havi banki átutalást igazoló nyomtatvány
másolata. Az adott év elején kiküldött, januári összesítő igazolást nem fogadjuk el.

•

Amennyiben más pénznemben kapja a család bármely tagja a fizetését, úgy kérem feltüntetni az
aktuális forint-más pénznem árfolyamot, dátummal ellátva, majd a jövedelmet aszerint
átváltani forintra, és a forintban meghatározott összeget beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a szülők/nagyszülők/egyéb hozzátartozók havonta támogatják egy bizonyos
összeggel a Hallgatót, úgy arról dátummal ellátva és 2 tanú által hitelesítve nyilatkozni
szükséges. Más esetben nem kerül elfogadásra a nyilatkozat. (megjegyzés: a nyilatkozat
keltezése nem lehet a kérvény leadásától számított 3 hónapnál régebbi)

•

A Hallgató a duális munkavégzéséből származó jövedelmet köteles bevallani. Ugyanez
vonatkozik a Hallgatóval egy lakcímen élő, Duális jogviszonnyal rendelkező személy(ek)re is.
Ennek igazolásához nem szükséges sem szerződés, sem pedig munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás/ banki átutalás másolata. Munkáltatói igazolás viszont szükséges, ami
igazolja, hogy a Hallgató jelenleg is rendelkezik jogviszonnyal az adott cégnél. A jelenleg
érvényben lévő szabályozások alapján a Duális Hallgató jövedelme a jelenlegi minimálbér
(200 000 Ft) minimum 65%-a, vagyis legalább nettó 130 000 Ft. Duális Hallgatók esetén ezt a
nettó 130 000 Ft-os összeget kérjük beírni a táblázatba.

•

Amennyiben a Hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi
módok valamelyikével ezt igazolni köteles:
• munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ)
• álláskeresést vagy pályakezdést igazoló papír
• 16. életévét betöltött, még oktatásban részt vevő
hozzátartozó esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

•

16. életévét betöltött, oktatásban még részt vevő tanuló esetén 3 hónapnál nem régebbi kiállítási
dátumú, adott félévre szóló aktív jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás (tanulói
jogviszony igazolás) szükséges. Diákigazolvány matricát nem áll módunkban elfogadni. Leendő
elsős (tehát most felvett) Hallgatók esetén az intézménybe történő felvételi hivatalos lap/levél is
elegendő. A Hallgatónak saját magáról nem kell bizonyítania, hogy jogviszonyban áll az
Egyetemmel.

•

16. életévét még nem betöltött (tehát tanköteles), oktatásban még részt vevő tanuló esetén az
utolsó 3 havi családi pótlékot igazoló csekk másolata/az erre vonatkozó bankszámlakivonatok

szükségesek.
•

Amennyiben a Hallgató nem a kollégiumban lakik: A Hallgató és a vele egy lakcímen élők
önkormányzat által kiállított listája, amennyiben ez illetékköteles, úgy az okmányirodákból
ingyenesen kikérhető. Lakcímkártya másolatot CSAK ideiglenes lakcím igazolása céljából
fogadunk el, minden más esetben önkormányzat vagy okmányiroda által kiállított egy lakcímre
bejelentettek listája szükséges!

•

A kecskeméti tartózkodási hellyel/ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek érvényes albérleti
szerződés vagy lakcímkártya másolat szükséges.

•

Gyermekét egyedül nevelő szülő/nagyszülő/egyéb hozzátartozó esetén válási papír rendelkezési
része vagy elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Ha nincsenek
elválva, de nem élnek közös háztartásban, különélést igazoló kézzel írott nyilatkozat szükséges
mindkét fél által aláírva (ekkor is szükséges a 2 tanú, hitelesítés céljából).

A kérvény formaiságára vonatkozó egyéb fontos információk:
A dokumentum nélkül beküldött ESZTP kérvények automatikusan elutasításra kerülnek nem
megfelelő tartalmi okok miatt.
• Csak dátummal, pecséttel, aláírással ellátott dokumentumokat fogadunk el! (kivéve saját kezű
nyilatkozat, ekkor értelemszerűen elég a dátum, a saját kezű aláírás, valamint a 2 hitelesítő
személy (tanú)).
Továbbá szeretném kiemelni az okmányok, dokumentumok 3 hónapnál NEM régebbi keltezésének
fontosságát! Az előbb említett 3 hónapot a kérvény leadásának napjától számítjuk.
Értelemszerűen egy válási papírt, vagy egy albérleti szerződést nem lehet 3 havonta megújítani, de pl. a
jövedelemigazolásoknál, és a többi ebbe a kategóriába tartozó dokumentumoknál kérünk mindenkit, hogy
figyeljenek oda, ugyanis ennek elmulasztása esetén elutasításra kerül az ESZTP kérvény.
•

A kérvény eredményesebb feldolgozása érdekében kérünk mindenkit, hogy az 1. A hallgató jövedelemi
helyzete pontnál a táblázatba a személyek teljes nevét írjátok be, valamint a nevük mellett a korukat is
tüntessétek fel, az alábbi minta szerint: Minta Béla (25).
Fontos!
A kérvény legvégén pontosan be kell pipálni, milyen dokumentumok lettek csatolva, ennek
hiányában nem fogadható el a leadott kérvény. Az érintett Hallgatóktól a kategória (pl. nagycsaládos)
helyes megjelölését is szeretnénk kérni! Az alábbi képen egy példa látható a csatolt dokumentumok
megjelölésére (a képen a csatolandó dokumentumok egy régebbi listája látható):

Társadalmi ellátásból származó jövedelemnek számít: családi pótlék, nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, ápolási
díj, táppénz, GYES, GYED stb.

Azok a Hallgatók, akik NEM kategória alapján, hanem szociális alapon pályázzák meg az ösztöndíjat,
kérem, hogy ne felejtsék el a rájuk vonatkozó „részt” is bepipálni, hiszen enélkül szintén nem fogadhatjuk
el a beérkező kérvényt:
Nincs lehetőségünk javításra visszaküldeni a rosszul leadott kérvényeket, így azok egyből el lesznek
utasítva, ilyenkor egy új- már hiba nélkül- kitöltött kérvényt kell leadni, dokumentumokkal együtt.

