RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI
Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el,
melyek a következők lehetnek:
a) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását
előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
b) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
c) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
d) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem
általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító
minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus
okiratéval megegyezik;
Mindenki, akivel a pályázó egy háztartásban él (nem albérlet, nem kollégium), akik a pályázó eltartói által
vezetett háztartásban élnek, oda vannak bejelentve, vagy a pályázó nyilatkozatában szerepelnek, családtagnak
minősülnek.
A háztartásban élők minden jövedelméről kérjük a hivatalos, eredeti igazolást beadni.
Amennyiben a felsoroltak alapján környezettanulmányt kellene beadnia, kérem minél hamarabb (legkésőbb
2011. szeptember 16.) keressen meg minket e-mail üzenetben a seaokdjb@gmail.com címen, melyben
feltünteti, hogy melyik pont vonatkozik rá, és leírja a körülményeket, mivel a környezettanulmány beszerzése
hosszabb időt vesz igénybe.

Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén
NAV (volt APEH) által kiállított jövedelem igazolást kérünk, eredeti példányban.
A NAV igazolást a területi NAV-tól kell kérni, jelenleg a 2010-es év adóbevallása alapján.
Ha a jövedelem nulla forint volt vagy nem nyújtottak be adóbevallást, akkor arról kell kérni igazolást, hogy a
NAH megtagadja a jövedelemigazolás kiadását.
A rendszeres jövedelmekről munkáltató által kiállított jövedelemigazolást is kérünk, de csak nyomtatott
formában, pecséttel ellátva és eredeti példányban.
A munkáltatói igazolásnak az elmúlt három havi jövedelmének átlagát kell tartalmaznia, továbbá azt, hogy a
munkavállaló mióta áll a munkaadó foglalkoztatásában.

Vállalkozó családtag esetén
Nyilatkozatot kérünk arról, hogy milyen jellegű a vállalkozás, tehát mivel foglalkozik továbbá a vállalkozói
igazolvány fénymásolatát.
Környezettanulmányt kérünk, ha a vállalkozó jövedelme havonta nem éri el a minimálbér összegét.
Vállalkozó családtag esetén is kérünk jövedelemigazolást a NAV-tól, eredeti példányban (lásd a
jövedelemmel rendelkező családtagok esetét).

Őstermelő családtag esetén
Kérjük az előző évi őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap fénymásolatát az őstermelő saját kezű
aláírásával hitelesítve.
Környezettanulmányt kérünk abban az esetben, ha az őstermelő havi jövedelme nem éri el a minimálbér
összegét.
Őstermelő családtag esetén is kérünk jövedelemigazolást a NAV-tól, eredeti példányban (lásd a jövedelemmel
rendelkező családtagok esetét).

Nyugdíjas családtag esetén
Nyugdíjszelvény másolatát és a nyugdíj összegének megállapításáról szóló hivatalos dokumentum
másolata, banki átutalás esetén az összeget tartalmazó banki kivonat fénymásolatát.
A lényeg, hogy beazonosítható legyen! Amennyiben csak szám szerepel az adott szelvényen, akkor kérünk
valamilyen dokumentumot, amivel nyugdíjszelvény beazonosítható. Ha megváltozott a száma, akkor igazolás a
változásról.
Nyugdíjas családtag esetén is kérünk jövedelemigazolást a NAV-tól, eredeti példányban (lásd a jövedelemmel
rendelkező családtagok esetét).

Rokkantnyugdíjas családtag esetén
A rokkantnyugdíj megállapítását igazoló okirat fénymásolata és 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény
másolata csatolandó.
Rokkantnyugdíjas családtag esetében is kérünk jövedelemigazolást a NAV-tól, eredeti példányban (lásd a
jövedelemmel rendelkező családtagok esetét).

Háztartásbeli személy esetén
Közjegyző vagy a helyi önkormányzat által kiállított igazolás csatolandó.
Háztartásbeli személytől is kérünk jövedelemigazolást a NAV-tól, eredeti példányban (lásd a jövedelemmel
rendelkező családtagok esetét).

Ha a szülő vagy bármely családtag gyermekgondozási segélyben (gyes),
gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül
A megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása csatolandó postai szelvény vagy bankkivonat
másolata formájában.
Ebben az esetben is kérünk jövedelemigazolást a NAV-tól, eredeti példányban (lásd a jövedelemmel
rendelkező családtagok esetét).

Munkanélküli családtag esetén
A munkanélküliség meglétéről és az álláskeresési támogatás összegéről szóló, a Munkaügyi Központ által
kiadott igazolás, és 2010-es jövedelemigazolás a NAV-tól, eredeti példányban csatolandó.

Elvált vagy külön élő eltartók esetén

Elvált szülők esetén a válásról szóló bírósági végzés másolata és a gyermektartásról szóló okirat
fénymásolata csatolandó.
Külön élő szülők esetén mindkét szülő által aláírt közjegyzői nyilatkozatot kérünk a különélésről,
igazolást a gyerektartás összegéről (módját lásd alább) és igazolást a pályázó lakhelyén élő személyek
számáról és nevéről a helyi önkormányzattól.
Abban az esetben, ha a gyermektartás összegéről nincs hivatalos okirat, vagy annak összege megváltozott, banki
kivonattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell igazolni . Annak a szülőnek az ilyen
típusú nyilatkozatát mindenképpen kérjük csatolni, aki a gyermektartás fizetésére kötelezett.
Amennyiben a gyermektartás fizetésére kötelezett eltartó azt nem hajlandó fizetni, illetve erről nyilatkozatot
tenni, akkor a gyermektartás behajtásáról szóló okirat másolatát kérjük csatolni.
Környezettanulmányt kérünk minden olyan esetben, amikor
a) a szülők elváltak / külön élnek, de a fizetésre kötelezett szülő nem támogat, nem elérhető, nem hajlandó
nyilatkozatot tenni, vagy az eltartószülő nem indított behajtási eljárást a fizetésre kötelezett szülő ellen.
b) A szülők elváltak / külön élnek, de továbbra is egy háztartásban maradtak.
Amennyiben gyermektartás már nem jár a pályázó után, és ez nem derül ki egyértelműen a válási papírokból
vagy a gyermektartásról szóló okiratból, arról mindkét szülőnek írásban nyilatkozatot kell tenni teljes bizonyító
magánokirat formájában.
Az összes igazolás gyermekenként külön-külön értendő.

Eltartott testvér esetén
Amennyiben a testvér még egy háztartásban él a pályázóval iskolalátogatási igazolás csatolandó.
Ha a gyermek még nem jár iskolába, az anyakönyvi kivonatának fénymásolatát kell csatolni.

Dolgozó testvér esetén
Amennyiben a testvér még egy háztartásban él a pályázóval, NAVés munkáltató általi jövedelem igazolást
csatolni kell.

Özvegy eltartó esetén
A halotti bizonyítvány másolata és az özvegyi nyugdíjról szóló szelvény másolata, valamint a pályázó és
testvérei árvaellátását igazoló szelvény másolata csatolandó.
Amennyiben az eltartó részére már nem jár özvegyi nyugdíj, erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
hivatalos nyilatkozatot kérünk.

Árva pályázó esetén
Az árvaságot igazoló okirat fénymásolata és az árvaellátást (a pályázóval élő testvérei után járó árvaellátást
is) igazoló szelvény másolata csatolandó.

Ha a pályázót nem a vér szerinti szülei tartják el
A megfelelő jövedelem/nyugdíj igazolásán túl

szükséges egy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a szülőktől, amely tartalmazza, hogy nem
a szülők tartják el a pályázót, ennek okát, valamint azt, hogy a szülők mivel járulnak hozzá a pályázó
megélhetéséhez.
Továbbá a helyi népesség nyilvántartó irodáktól is igazolást kell kérni, hogy a szülők lakcímén kik vannak
bejelentve, illetve a pályázó adott lakcímére kik vannak bejelentve.
Ebben az esetben is kérünk a mind a szülők, mind a pályázó lakcímén feltüntetett személyek részéről az
eddigiekben felsoroltak szerinti megfelelő jövedelem és egyéb igazolásokat.
Környezettanulmányt kérünk abban az esetben amennyiben a szülő nem hajlandó a gyermeknek igazolást adni.

Ha a pályázó gyermeket nevel
A gyermekéről születési anyakönyvi kivonat fénymásolata.
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 másik szülője nem él a pályázóval együtt, akkor az elvált vagy külön élő eltartóknál leírtaknak
megfelelő dokumentumokat kérjük csatolni.

Házas pályázó esetén
Házassági anyakönyvi kivonat másolata csatolandó, valamint
amennyiben a pályázó házassága után új háztartásban korábbi eltartóitól anyagilag függetlenül él, mert
házastársa rendszeres jövedelemmel rendelkezik ebben az esetben elegendő az új háztartásban élőkről a
dokumentumokat beadni.
Amennyiben viszont az eltartásban részt vesznek a pályázó vagy házastársa szülei, ebben az esetben mindkét
oldalról kérjük a megfelelő dokumentumok csatolását.

Öneltartó pályázó esetén
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy öneltartónak csak a munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemmel
rendelkező hallgatók számítanak.
Csatolandó a pályázó szülei által írt, közjegyző által hitelesített nyilatkozat arról, hogy általuk a pályázó
semmilyen juttatásban nem részesül, továbbá a pályázónak igazolnia kell, milyen jövedelmekből tartja fenn
magát (2010-es NAV jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás), hol és hogyan él.
Ebben az esetben is kérünk a szülők részéről NAV által kiállított 2010-es jövedelemigazolást.
Amennyiben a pályázónak testvérei is vannak, őket is a megfelelő dokumentumokkal kérjük igazolni (pl. szül.
anyakönyvi kivonat, isk. látogatási ig.)

Kiskorú gyermek gyámsága esetén
A lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
másolata szükséges.

Ha a pályázó fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult

A pályázó fogyatékosságáról az Országos Orvosszakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolása szükséges.

Hátrányos helyzetű hallgatók esetében
Igazolás arról, hogy a hallgatót középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyző védelembe vette, illetve
ha a hallgató után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, akkor mindkét esetben a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
határozatának másolata csatolandó;
Ha a hallgató állami gondozott volt, vagy kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy gyámsága nagykorúsága miatt
szűnt meg: a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges;
A pályázó tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja. Kérjük, hogy az ápolás
időtartamát is tartalmazza az igazolás.

Halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók esetében
Ha a hallgató törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be, erről a munkáltató vagy a Munkaügyi Hivatal igazolása szükséges
Tartós nevelésbe vételről a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolását kérjük becsatolni.

Ha a háztartásban fogyatékos él
Kérjük az Országos Orvosszakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolását.

Ha a háztartásban tartós beteg él
A betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja.

Ápolási díjban részesülő eltartó esetén
Az ápolási díj összegét igazoló szelvény másolata, továbbá a NAV által kiállított jövedelemigazolást,
illetve, ha az eltartó az ápolási díjon kívül nem rendelkezett az adott évben más jövedelemmel, akkor a NAV-tól
egy megtagadó nyilatkozatot.

Rendszeres orvosi/gyógyszeres kezelés esetén
Igazolás szakorvostól.

Kollégisták esetén
Igazolás a kollégium vezetőségétől arról, hogy az illető az adott félévben a kollégiumban lakik és mekkora
összeget fizet.

Albérletben lakó pályázó esetén
Az albérleti szerződés másolatának csatolása szükséges, illetve az albérlet rezsijének igazolása számlákkal és
annak feltüntetése, abból a pályázó mekkora részt fizet.

Külföldi hallgatók esetén
Hivatalos fordítást kérünk a csatolt dokumentumokról.
A felsorolt hivatalos dokumentumok az ő országukban megfelelő változatát csatolják.

Mindenkitől kérünk
Egy-egy darab (3 hónapnál nem régebbi) víz, gáz, fűtés, illetve villanyszámla fénymásolata.

