GY. I. K.
KRE TFK Szociális támogatás megpályázásához

1. Hogyan, milyen feltételekkel részesülhetek alaptámogatásban?


Az alaptámogatás olyan pénzbeli juttatás, mely a rendszeres szociális ösztöndíj
mellett kerülhet folyósításra, ha a hallgató az alábbi feltételeknek megfelel:
o első alkalommal létesített államilag támogatott teljes idejű felsőfokú
szakképzésben vagy alapképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben, vagy
mesterképzésben hallgatói jogviszonyt, amelyre első alkalommal jelentkezett
be;
o megfelel bármely előnyben részesítési kategóriának, és;
o pályázott rendszeres szociális ösztöndíjra, és annak a ponthatárát el is érte.

2. Milyen előnyben részesítési kategóriák vannak?


fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult;



halmozottan hátrányos helyzetű;



családfenntartó;



nagycsaládos;



árva;



hátrányos helyzetű;



félárva.

3. Mit jelentenek ezek a kategóriák?
-

Ki minősül fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorultnak?
- Az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre,
gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi
és

technikai

segítségnyújtásra

és

szolgáltatásra

szorul,

vagy

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.

-

Ki minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek?
Az alábbi igazolások közül egy megléte szükséges, kivéve az utolsó pont, ahol az
első igazoláshoz további kettőre van szükség.
- A hallgató rendelkezik jegyzői igazolással, melyben kifejezetten szerepel,
hogy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
- Rendelkezik igazolással nevelésbe vett fiatal felnőttről, vagy
- Igazolással utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttről, vagy
- Rendelkezik bármilyen eljárásra jogosult szerv (pl. Oktatási Hivatal) által
kiállított dokumentummal (pl. felvételi határozat), amelyben hitelt érdemlő
módon fel van tüntetve, hogy ezen körülményt a felsőoktatási felvételi
jelentkezéskor elfogadták és többletpontszámként értékelték, vagy
- Rendelkezik jegyzői igazolással a jegyzői védelembe vételről, vagy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósításáról, és az alábbi
igazolások közül kettővel:
-

a fiatal felnőttet együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül
nevelő szülő vagy családba-fogadó gyám önkéntes nyilatkozata
legfeljebb alapfokú iskolai végzettségről;

-

a Munkaügyi Központ igazolása a fiatal felnőttet nevelő szülő, a
gyermeket egyedül nevelő szülő vagy családbafogadó gyám
álláskeresőként történő nyilvántartásáról,

-

a

fiatal

felnőtt

elégtelen

lakókörnyezetét

alátámasztó

környezettanulmány.

-

Ki minősül családfenntartónak?
- Az a hallgató
-

akinek legalább egy gyermeke van;

-

aki ápolási díjra jogosult.

- Családfenntartó hallgató kaphat pontot az önfenntartóság tényére, az
egyedül nevelő szülőre (a hallgató maga az egyedül nevelő szülő), illetve a
saját házastársra is.
- A családfenntartó hallgató egyben önfenntartó is.
- A családfenntartó hallgatónak szükséges igazolnia házastársa jövedelmét is.

-

Ki minősül nagycsaládosnak?
- Az a hallgató, akinek
-

legalább két 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 két kiskorú gyermeknek a gyámja (eltartója).

Ki minősül árvának?
- 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.

-

Ki minősül hátrányos helyzetűnek?
Az alábbi igazolások közül egy megléte szükséges. Kivétel a második pont, ahol az
igazoláshoz még egy igazolás megléte szükséges.
- A hallgató rendelkezik jegyzői igazolással, melyben kifejezetten szerepel,
hogy hátrányos helyzetű, vagy
- Rendelkezik jegyzői igazolással 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 családbafogadó gyám
álláskeresőként történő nyilvántartásáról,

-

a

fiatal

felnőtt

elégtelen

lakókörnyezetét

alátámasztó

környezettanulmány;
- Rendelkezik bármilyen eljárásra jogosult szerv (pl. Oktatási Hivatal) által
kiállított dokumentummal (pl. felvételi határozat), amelyben hitelt érdemlő
módon fel van tüntetve, hogy ezen körülményt a felsőoktatási felvételi
jelentkezéskor elfogadták és többletpontszámként értékelték.

-

Ki minősül félárvának?
- Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt, és nem
fogadták örökbe.

4. Ki minősül önfenntartónak?
-

Az a hallgató minősül önfenntartónak, aki saját jövedelemmel rendelkezik, az
eltartójától (szülőktől) semmilyen anyagi támogatásban nem részesül, tehát saját
jövedelemből tartja el magát, és az eltartóktól (szülőktől) életvitelszerűen külön
háztartásban él.

-

Az árva és a családfenntartó hallgató ez alól kivételt képez.

5. Hogyan igazolhatom, hogy önfenntartó vagyok?
-

Szükséges a lakcímigazolás (vagy albérleti szerződés nem bejelentett lakcím
esetén) mely igazolja, hogy a hallgató életvitelszerűen eltartóitól külön él.

-

Szükséges az önfenntartó hallgató keresetének igazolása, vagy ennek hiányában
(nem állandó munka esetén) közjegyző előtt tett és közjegyző által hitelesített
nyilatkozat az önfenntartó havi keresetéről.

6. Hogyan igazolom, hogy rendszeres orvosi kezelés alatt állok?
-

A rendszeres orvosi kezelés alatt álló hallgató a betegsége tényét hiteles (pecséttel
és

aláírással

ellátott)

orvosi

igazolással

bizonyíthatja.

Ezenfelül

ha

gyógyszerköltségei is vannak, azt is igazolja.
7. Akkor is eltartóként kell jelölnöm mindkét szülőm, ha csak az egyikőjük rendelkezik
keresettel?


Igen. A szülő akkor is „eltartó”, ha nem rendelkezik keresettel. Egy szülő csak akkor
lehet „eltartott”, ha másik szülő gyámsága alá vette.

8. Hogyan igazolom az eltartóim jövedelmét?
-

Munkavállaló esetén: hiteles jövedelemigazolás, melyen szerepel a kiállítást
megelőző három hónap havi nettó átlagbére, a megfelelő dátum valamint a
munkáltató aláírása és pecsétje.

-

Vállalkozó és őstermelő esetén: NAV által kiállított jövedelemigazolás, mely az
előző 12 hónap jövedelmét tartalmazza.

9. Hogyan lehet kiszámolni a családom egy főre jutó jövedelmét?
-

Az egy főre jutó jövedelem az eltartók jövedelme, elosztva az egy háztartásban élők
számával. Az eltartókból maximum kettő van.

10. Hogyan igazolom a munkanélküliség tényét?
Fontos feltüntetni a pályázatban, ha a munkanélküli személy jövedelempótló támogatásban
vagy munkanélküli segélyben részesül, mert azért plusz pont jár. Azt is igazolni kell, ha
nem részesül semmilyen juttatásban.
-

Regisztrált munkanélküli esetén: Munkanélküliség tényét igazoló határozat.

-

Nem regisztrált munkanélküli esetén: A TB járulék befizetéséről szóló igazolás.

11. Hogyan igazolom a velem egy háztartásban élő eltartottakat? (pl.: testvér, nagyszülő
stb.)
-

Munkanélküli lsd.:7.

-

Tanuló / diák:
- iskolalátogatási igazolás (közép és általános iskola esetén)
- jogviszony igazolás (főiskola és egyetem esetén)

-

Nyugdíjas / rokkantnyugdíjas: NYUFIG által kiállított igazolás a nyugdíjjárulék
kifizetéséről.

12. Szükséges igazolnom a velem nem egyháztartásban élő testvéremet?
-

Nem szükséges olyan személyeket igazolni, akik nem élnek a pályázóval egy
háztartásban (gazdaságilag).

13. A velem egy háztartásban élő eltartóm (szülőm) elvált, de azóta újraházasodott. Jár
nekem pont az „elvált, gyermekét egyedül neveli” kategóriánál?
-

Nem jár pont, mivel a szülő újraházasodott, és így már nem egyedül nevelő. Az új
házastárs jövedelmét és személyét ugyanúgy kell igazolni, mint bármely más
eltartót.

14. A velem egy háztartásban élő eltartóm egyedül nevel, mert özvegy. Hogyan igazolom?
-

Ez esetben az elhunyt eltartó halotti anyakönyvi kivonata szükséges.

15. Hogyan igazolom budapesti lakhatásom?
-

Kollégista esetén: Igazolás a kollégiumi lakhaltásról.

-

Albérlet esetén: A bérleti szerződés másolata.

-

Szívességi lakáshasználat: A tulajdonos két tanús nyilatkozata a lakáshasználat
engedélyéről.

-

Saját lakás: Lakcímkártya.

16. Hogyan igazolom, hogy napi szinten járok be (Budapest határán túlról)?
-

A bejárás tényét bérlettel, illetve menetjeggyel tudja igazolni a hallgató. A bejárás
maximum 50 km távolságú településről történhet.

17. Szükséges igazolnom, ha a családomat vagy engem bármilyen hitel terhel?
-

Igen, hiszen a hitelre ilettve kölcsönre a pályázati rendszer szerint plusz pont jár.
Ebbe a diákhitel is beletartozik.

