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ד"בס  

 

Tájékoztató a rendszeres szociális támogatásról 

 

 

1.1. Jogosultság 
 

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosí-

tott, havonta folyósított juttatás, amely a szociális juttatásokra jogosult hallgatók számára juttatható. 

Szociális juttatásra jogosult hallgató a 2011. évi CCIV. törvény értelmében: az a teljes idejű felső-

fokú szakképzésben, alap - és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint 

doktori képzésben részt vevő hallgató, aki: 

 

a) államilag támogatott/ állami ösztöndíjas képzési formában, vagy magyar állami ösztöndíjas-

ként vesz részt, vagy 

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szak-

képzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzés-

ben való részvételre az Nftv. 47. §-a szerint.  

 

1.2. A pályázat leadásának menete 
 

Pályázati időszak: 

A Rendszeres szociális támogatás igénylőlapot az OR-ZSE EHÖK irodájában, ügyfélszolgálati idő 

alatt személyesen vagy meghatalmazott személy által lehet leadni.  

 

Beadás formája:  
A kitöltött igénylő lapot, és a csatolt dokumentumokat, igazolásokat zárt A4-es borítékban kell le-

adni. A borítékra rá kell írni a pályázó nevét, szakját és a dátumot. 

 

A leadási határidőn túl hiánypótlásra nincsen lehetőség, a Szociális és tanulmányi bizottság a ren-

delkezésre álló iratok alapján fog eljárni a pályázatok elbírálása során. Amennyiben téves, hibás, 

lejárt igazolás kerül beadásra, az a kategória nem fog számítani a végleges pontszámban, nulla pont-

ként lesz elszámolva. 

 

Bírálati időszak: 

A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen tájékoztatónak 

megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján ke-

rülnek elbírálásra. 

A kérvényező csak arra kaphat pontot, amely státuszt vagy körülményt az űrlapon megjelölt és a 

jelen összefoglalónak megfelelően igazolt is. 

Pontszámítás az or-zse.hu-n megtekinthető a „Tájékoztató a Rendszeres szociális támogatáshoz 

használt pontrendszerről” dokumentumban. 

 

A Szociális és Tanulmányi Bizottság a pályázó által megadott személyes adatokat a hatályos jog-

szabályok alapján bizalmasan kezeli. 
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1.3. Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogo-

sult a hallgató: 
 

A kategória: 

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hall-

gatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösz-

töndíjra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves 

minimumponthatárt) és 

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

c) családfenntartó, vagy 

d) nagycsaládos, vagy 

e) árva 

f) és ezt a megfelelő dokumentumokkal igazolja. 

 

B kategória: 

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hall-

gatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösz-

töndíjra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított  féléves 

minimumponthatárt) és 

a) hátrányos helyzetű, vagy 

b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 

c) félárva, vagy 

d) kétoldalú nemzetközi szerződés vagy a kedvezménytörvény alapján államilag támogatott 

képzésben részt vevő, nem a részképzés idejére adományozott miniszteri ösztöndíjban része-

sülő hallgató (magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve) és 

ezt a megfelelő dokumentumokkal igazolja.  

 

Egyéb kategória: 

Amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis 

eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt) és ezt a 

megfelelő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B kategóriába. 
 

 

2. Benyújtott igazolások formája: 
 

1. Minden pályázathoz csatolni kell az önkormányzat igazolását a kérelmezővel egy lakcímre 

bejelentett személyekről, jövedelemigazolást, munkáltatóiigazolást és a testvér iskolalátoga-

tási igazolását eredeti példányban kell benyújtani. -. Házassági, születési, halotti anyakönyvi 

kivonatok, lakásbérleti szerződések, ambuláns lapok és lakcímkártya esetében másolatok 

elegendőek. Amennyiben a pályázathoz eredeti dokumentumok kerülnek benyújtásra, azok 

visszaszolgáltatására nincsen lehetőség. 

 

2.1. A Rendszeres szociális támogatásnál figyelembe vett szociális helyzetek és azok igazolá-

sának módja: 

 

1. Lakhatási adatok: 
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A hatósági bizonyítvány az egy háztartásban élőkről, az 51/2007-es kormányrendelet által 

meghatározott, az önkormányzat szerint egy lakcímre bejelentett személyek kormányhivatalnál ki-

kérhető igazolása.  

 

Albérlet: Bérleti szerződés fénymásolata (géppel írt, két tanúval hitelesített), amin a pályázónak 

szerepelnie kell, mint bérlő vagy társbérlő. 6 hónapnál régebbi esetén a pályázást megelőző 2 hónap 

közüzemi számláit is be kell adni 
 

Kollégium: Bentlakásról vagy befizetésről szóló 1 hónapnál nem régebbi igazolás.  

 

Szívességi lakáshasználat: Nyomtatott, két tanúval ellátott haszonkölcsön szerződés, mely kizáró-

lag meghatározott idejű lehet. A szerződés időtartama az adott félévre vonatkozó kell, hogy legyen. 
 

Bejáró: Bérlet fénymásolat, csak a Budapest közigazgatási határán túli, kitöltött bérletek beszámí-

tandók, tehát a BKK bérlet nem. 
 

2. Jövedelemigazolás:  

 

Amennyiben téves, hibás, nem megfelelő időszakra vonatkozó jövedelemigazolás kerül feltöltésre, 

a hallgató kérvénye elutasításra kerül. 

 

A mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege (jelenleg 28.500 Ft) alatti egy főre jutó jöve-

delem: Szükséges egyéb bevételek feltüntetése (például családi pótlék, segélyek, állami támogatá-

sok, ösztöndíjak). Az egy főre jutó jövedelem az egyéb bevételekkel nem változik meg, de az egyéb 

bevételek a megélhetés lehetőségét igazolják. Amennyiben az előzőekkel együtt sem éri el az egy 

főre jutó jövedelem a 28.500 Ft-ot, a Bizottság környezettanulmány lefolytatását kérheti az illetékes 

kormányhivataltól vagy önkormányzattól 

 

Saját, házas, élettárs, illetve szülők esetében: A leadási időszaktól számított utolsó három 

hónap nettó jövedelmének igazolása a munkáltató által. 

 

Vállalkozók, őstermelők esetében: NAV igazolás. Őstermelői igazolvány.  

- Egy havi kereset számítása: Az igazoláson feltüntetett éves jövedelemből levonjuk az 

SZJA-t, majd ezt osztjuk el 12-vel. 
-  

Öregségi nyugdíjas: két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvénye, nyugdíjas igazolvánnyal. 
 

Rokkantnyugdíjas (50%, vagy ennél nagyobb leszázalékolás esetében): leszázalékolási határo-

zat, nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény. 
 

Munkanélküli: Munkaügyi Központ igazolása, illetve az összegről igazolás, amennyiben nem ré-

szesül támogatásban a Munkaügyi Központ igazolása. 
 

 
 

3. A pályázóra vonatkozó körülmények 

 

Fogyatékossággal élő: az a hallgató, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási za-

varral) küzd.)  
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a) Fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fo-

gyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szol-

gáltatásra szorul, vagy 

b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségká-

rosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig 

fennáll; 
 

Igazolása: Pedagógiai Szakszolgálatok (korábban a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos 

Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló, Fővárosi vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok) vagy a megyei kormányhivatalok megyeszékhely szerinti 

járási hivatalainak, tanulási zavar esetén pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatal Rehabilitációs Szakszolgálati Szervei és ezek jogelődjei (pl. NRSZH, ORSZI, stb.) által ki-

adott igazolás. 

 

Hozzátartozója után ápolási díjra jogosult: az a hallgató, aki a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult. 

Igazolása: Ápolási díjra való jogosultságot igazoló határozat 
 

Családfenntartó: az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van.  

Igazolása: Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata és önkormányzati igazolás a kérelmezővel 

egy háztartásban élő személyekről;  
 

Nagycsaládos hallgató:  

a) legalább két, vele egy háztartásban élő eltartott (még nem iskoláskorú vagy nappali tagoza-

tos aktív tanuló vagy munkanélküli) testvére van 
 

Igazolása: 

- Iskoláskornál fiatalabb: születési anyakönyvi kivonat,  

- 6-16 éves: születési anyakönyvi kivonat vagy adott félévre szóló iskolalátogatási iga-

zolás,  

- 16 éven felüli: adott félévre szóló iskolalátogatási igazolás vagy adott félévre szóló 

hallgatói jogviszony-igazolás 

- regisztrált álláskereső/pályakezdő: munkaügyi központ 2 hónapnál nem régebbi iga-

zolása 

 

b) legalább három gyermeke van  

Igazolása: 

- Gyermekek születési anyakönyvi kivonata  
 

c) szülein (eltartóin) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jöve-

delme nem éri el a minimálbért  

Igazolása: 

- 2 hónapnál nem régebbi, az utolsó 3 hónap nettó jövedelmét kimutató kereseti igazo-

lás 

 

A saját gyermekét egyedül neveli:  

Igazolása: Jegyző igazolása vagy válási határozat. 
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Árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt ha-

jadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe (25 év fe-

letti árva hallgató nem jogosult. 

Igazolása: Halotti anyakönyvi kivonatok, illetve árvaellátást igazoló dokumentum. 

 

Félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe (25 év 

feletti félárva hallgató nem jogosult)  

Igazolása: Halotti anyakönyvi kivonat, illetve árvaellátást igazoló dokumentum. 
 

Hátrányos helyzetű: az a hallgató, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény VIII. fejezet 67/A. § (1) bekezdése értelmében hátrányos helyzetűnek mi-

nősül  

Igazolása: Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról (rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt igazoló dokumentum nem elfogadható) Külföldi hallgató esetén a törvény által rögzí-

tett kritériumoknak való megfelelést kell igazolni. 
 

Halmozottan hátrányos helyzetű: az a hallgató, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-

gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VIII. fejezet 67/A. § (2) bekezdése értelmében halmozottan 

hátrányos helyzetűnek minősül  

Igazolása: Jegyző igazolása a halmozottan hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményt igazoló dokumentum nem elfogadható) Külföldi hallgató esetén a 

törvény által rögzített kritériumoknak való megfelelést kell igazolni. 
 

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: 

Igazolása: A gyámság megszűnéséről szóló határozat vagy jegyzői igazolás. 
 

Tartós beteg: 

Igazolása: Kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap vagy a betegség típusa szerinti szakorvos 

igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját vagy a betegség véglegességét ÉS 

a betegség BNO kódját. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogyatékosság BNO kódját. Kizárólag a 

magasabb összegű családi pótlékra jogosító 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében talál-

ható táblázatban szereplő BNO kódos betegségekre adható pont. 

 

Képzelt apával anyakönyvezett: Képzelt apaságról határozat 

 

A tartásra kötelezett személytől anyagi támogatást nem kap: Amennyiben a kérvényező tartá-

sára kötelezett személyek nem nyújtanak anyagi támogatást, nem a 

kérvényezővel élnek egy háztartásban (példának okáért a kérvényezőt a nagyszülője neveli, támo-

gatja anyagilag). 

 

Felmerülő gyógyszerköltségek/ speciális diéta 

A rendszeres terheknél feltüntetett összegnek meg kell egyeznie, az igazoláson szereplő összeggel. 

a) A felmerülő gyógyszerköltségek igazolására: fél évnél nem régebbi orvosi igazolás (egy 

hónapra vonatkozóan) 

b) Speciális diéta esetén orvosi igazolás szükséges az előírt diétáról és számla az orvos által 

előírt élelmiszerek áráról (egy hónapra vonatkozóan) 
 

Önellátó: az a hallgató, aki saját önálló keresetéből ÉS/VAGY ösztöndíjából tartja fenn magát, fi-

nanszírozza kiadásait. Nem lehet öneltartó, akinek a kiadásai meghaladják a bevételeit Amennyiben 
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a hatósági bizonyítványon több ember szerepel: Két tanúval és a pályázó által hitelesített nyilatko-

zata, amely egy évnél nem régebbi. Emellett minden esetben szükséges a pályázónak jövedelmét 

igazolnia. Az or-zse.hu-n elérhető, fejléces önellátói nyilatkozat és szülői nyilatkozat kitöltése, két 

tanúval hitelesítése. 


