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Igazoláslista kivonat 
 

Általános tudnivalók 
 

A pályázat által vizsgált időszak: 2021. október 1. – 2021. december 31. 

A dokumentumoknak 2022. január 1. vagy az utáni keltezésűnek kell lennie a következők kivételével: 

• anyakönyvi kivonatok; 

• határozatok; 

• szerződések; 

• jegyző/közjegyző előtt tett nyilatkozatok (őszi félév esetén az adott év június 30., tavaszi félév esetén az előző év december 31. napjához képest 2 

évnél nem régebbi); 

• szárazbélyegző-lenyomattal ellátott, vagy elektronikusan kiállított NAV jövedelemigazolás a legkésőbbi évről; 

• általános és középiskolai iskolalátogatási igazolás (nem tanköteles tanuló esetén az őszi félévben az adott év március 15. utáni, tavaszi félév esetén a 

megelőző év október 15. utáni keltezésű szükséges); 

• hallgatói jogviszony igazolás (őszi félév esetén az adott év március 15. utáni, tavaszi félév esetén a megelőző év október 15. utáni keltezésű 

szükséges). 

• bankszámla kivonatok 

• közüzemi számlák 

• Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves nyugdíjösszesítő, amennyiben feltöltendő (a 2021. évről szóló összesítő szükséges) 

 

A dokumentumokat elektronikusan a MŰEPER-ben szükséges leadni. 

 

Az alábbi dokumentumokból a személyes bemutatás során szükséges az eredeti példány bemutatása: 

• jegyző/közjegyző előtt tett nyilatkozatok 

• NAV igazolás/ NAV megtagadó igazolás, amennyiben szárazbélyegzővel ellátott; 

• határozatok; 

• születési anyakönyvi kivonat (saját gyermek esetén) 

• egy háztartásban élőkről szóló igazolás; 

• két tanú előtt tett nyilatkozatok; 

• családi pótlékról az arra jogosult szerv által kiállított igazolás; 

• gyermek után járó juttatásokról szóló igazolások (GYES, GYED, GYET); 

• a munkáltató által kiállított igazolás; 

• az Egyetemi Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESZB) által kért, további kitöltendő és aláírandó űrlapok (elkülönülten adózó jövedelemről 

 szóló űrlap, Vállalkozás és egyéb gazdasági érdekeltség űrlap, az őstermelői tevékenységről szóló űrlap, közüzemi számlák hiányának igazolására 

szolgáló űrlap); 

• járási hivatal által kiállított igazolás az álláskeresői nyilvántartásban való szereplésről, illetve az álláskeresési járadék összegéről/megszűnéséről; 

• önkormányzat által kiállított, az ápolási díjban való részesülés tényéről szóló igazolás; 

• iskolalátogatási igazolás; 

• hallgatói jogviszony igazolás; 

• albérleti szerződés. 

 

A személyes bemutatás során a dokumentumokat nem szükséges benyújtani. Személyes bemutatáson csak a fentebb felsorolt eredeti igazolások 

bemutatása szükséges, valamint elektronikusan kiállított igazolások bemutatása nem szükséges. Az eredeti dokumentum másolatának bemutatása csak 

a halotti anyakönyvi kivonat, valamint, ha szükséges, a háztartásban élő többi személy lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldala esetében szükséges. 

Az elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumok személyes bemutatása során az eredeti .pdf formátumú fájlt be kell tudni mutatni (pendrive/ saját 

telefon/ e-mailen keresztül). 

 

Az igazolásokról alapvetően ki kell takarni minden olyan személyes adatot, amely a pályázat elbírálásához nem szükséges. Az igazolások legtöbbjén csak 

az alábbi személyes adatok szerepelhetnek: személy neve, születési dátuma, állandó lakcíme, és a dokumentummal igazolni kívánt tény (pl. jövedelem, 

jogviszony státusza, munkarendje, hátrányos helyzet fennállása, stb.). Fontos az igazolások megfelelő kitakarása, ugyanis enélkül nem fogadható el az adott 

dokumentum! 

 

Előző félévhez képest történt fontosabb változások: 

• Az első részorultsági csoportba tartozó fogyatékos, vagy egészségi állapota alapján rászoruló körülményre 8 helyett 10 pont jár 

• Az egészségügyi kiadásokra járó pontszám a háztartás egészére kerül megállapításra, nem személyenként szükséges elérni a minimum arányt 

• Az pályázati egy főre jutó jövedelemre járó pontszám esetén nem 120.000 Ft, hanem 130.000 Ft után jár mínusz pont 

• Bankszámla kivonaton szereplő személyes adatok (számlaszám, ügyfél azonosító, terhelések adatai) kötelezően kitakarandók 

• Őstermelés, vállalkozás vagy egyéb gazdasági tevékenység esetén az egy évi lakossági bankszámla kivonat feltöltése kötelező, tehát őszi félév esetén 

a megelőző év július 1. – adott év június 30. közötti, tavaszi félév esetén a megelőző év január 1. – december 31. közötti kivonat 

• a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányának behozatala most már nem szükséges, elég a másolat belőle  
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A szükséges igazolások 
 

 

 

1. Általános igazolások és lakhatás

• Fényképes igazolvány

• Csak a személyes bemutatás során kell bemutatni a dokumentumot

Személyazonosság igazolása

• Lakcímről szóló nyilatkozat (az ESZB honlap Dokumentumok fülén található sablon szerint)

• Személyes bemutatás során a lakcímkártya bemutatása

• Más intézményi kollégium, vagy elutasított kollégiumi férőhely miatti más tartózkodási hely esetén szükséges ennek igazolása 
albérleti szerződéssel/intézményi igazolással

Lakcím

• Önkormányzat vagy Járási Hivatal által kiállított igazolás az egy házban élőkről

• Ha nem szerepelnek rajta a háztartásbeliek születési dátuma, szükséges az előző pont szerinti lakcímről szóló nyilatkozat 
feltöltése az érintett háztartástagtól

• Ha olyan személy szerepel az igazoláson, aki nem a háztartás tagja, szükséges az erről szóló jegyző vagy közjegyző előtt tett
nyilatkozat

Háztartásban élők

• Havi 40 000 forint pályázati egy főre jutó jövedelem alatt szükséges

• 3 hónap számláit kell feltölteni (október, november, december)

• Ha valamiről nincs meg a számla, a MŰEPER-ből generálható két tanús nyilatkozat kitöltése szükséges

• az egy főre jutó jövedelembe be nem számító jövedelmek leigazolása is szükséges

• igazolandó kiadások: víz, csatorna, gáz, fűtés, áram, mobiltelefon, vezetékes telefon, TV, internet, szemétszállítási díj, közös
költség, egyéb közözemi költségek

Közüzemi költségek
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2. Az első rászorultsági csoporthoz tartozó körülmények 
(a pályázóra vonatkozik)

• halotti anyakönyvi kivonat(ok)

• személyes bemutatás során a másolat bemutatása szükséges

Árva

• az a hallgató, akinek
•legalább két eltartott testvére van,

•három gyermeke van,

•a háztartásában az eltartóin kívül legalább két személynek a jövedelme nem éri el a minimálbér összegét,

•legalább két kiskorúl gyámja.

• nem kell külön igazolást feltölteni, a pályázatba felvezetett háztartás igazolja a körülményt

Nagycsaládos

• az a hallgató, akinek saját gyermeke van, vagy ápolási díjra jogosult.

• saját gyermek esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• a születési anyakönyvi kivonat eredeti példányának bemutatása szükséges 

Családfenntartó

• Önkormányzat által kiállított határozat a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról

Halmozottan hátrányos helyzetű

• a fogyatékosságot, vagy egészségi állapotot igazoló, háziorvos által aláírt nyilatkozat

• a szükséges nyilatkozat minta megtalálható a MŰEPER Dokumentumok fülében

Fogyatékos vagy egészségi állapota miatt rászoruló

3. A második rászorultsági csoporthoz tartozó 
körülmények (a pályázóra vonatkozik)

• halotti anyakönyvi kivonat

• személyes bemutatás során a másolat bemutatása szükséges

Félárva

• Önkormányzat által kiállított határozat a hátrányos helyzetről

Hátrányos helyzetű

• a Gyámhatóság által kiállított igazolás a gyámság megszűnéséről

• abban az esetben számít, ha a gyámság megszűnése őszi félév esetén április 1-ig, tavaszi félév esetén a megelőző év október 
1-ig megtörtént

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
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4. A háztartás eltartó-eltartott körülményeinek igazolása

• nem szükséges semmilyen plusz dokumentum ennek igazolására

• amennyiben a pályázó 25 év feletti, szükséges a saját bankszámla kivonata a 2021. október 1. - december 31. időszakról

Szüleivel élő

• minden esetben: a személy saját bankszámla kivonata a 2021. október 1. - december 31. időszakról 

• 25 év alatt: közjegyző/önkormányzati jegyző által hitelesített nyilatkozat a különélésről (amennyiben nem árva), és a 
támogatás összegéről + a háztartás eltartóinak a bankszámla kivonata a 2021. október 1. - december 31. időszakról

• 25 év felett: a személy saját kereseti körülményeinek igazolása

Szüleitől eltérő eltartóval élő

• minden esetben: a személy saját bankszámla kivonata a 2021. október 1. - december 31. időszakról

• 25 év alatt: közjegyző/önkormányzati jegyző által hitelesített nyilatkozat a különélésről, és a támogatás nemlétéről

• 25 év felett: a személy saját kereseti körülményeinek igazolása 

Öneltartó

• minden esetben: a személy saját bankszámla kivonata a 2021. október 1. - december 31. időszakról 

• saját gyermek esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• 25 év alatt: közjegyző/önkormányzati jegyző által hitelesített nyilatkozat a különélésről (amennyiben nem árva), és a 
támogatás összegéről + a háztartás eltartóinak a bankszámla kivonata a 2021. október 1. - december 31. időszakról

Szüleitől eltérő eltartóval élő családfenntartó

• minden esetben: a személy saját bankszámla kivonata a 2021. október 1. - december 31. időszakról + a személy saját kereseti 
körülményeinek igazolása

• csak olyan esetben lehet ebben a formában pályázni, ha az illető árva személy, akinek háztartásában nem él eltartó, valamint 
ha állami gondozott személy 

Eltartó nélküli eltartott

• az öneltartó, családfenntartó személy, és minden, a háztartásban élő személy, aki nem eltartott

• minden eltartó kereseti körülményeinek igazolása szükséges

Eltartó

• Eltartott, ezen belül tanuló eltartott az a személy, aki a vizsgált időszak kezdetéig még nem töltötte be a 25. életévét, és
•még nem iskoláskorú

•nappali munkarendű köznevelésben

•felsőoktatásban, nappali, aktív státuszban (a doktorandusz jogviszony kivételével)

•nappali munkarendő OKJ képzésben, vagy Szakképesítésben tanul.

• Eltartott, ezen belül nem tanuló eltartott az a személy, aki súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy ápolási díjat 
folyósítanak utána, vagy gyámság/gondnokság alatt áll.

Eltartott

• az a személy, aki gazdaságilag önálló háztartást képez. Sem rokonai, sem ismerősei nem támogatják őt semmilyen formában, 
ideértve az utazási, lakhatási , étkezési költségeket is.

Öneltartó
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5. Tanulmányi körülmények

• nem szükséges semmilyen plusz dokumentum, elég ha a személy az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson szerepel

Még nem iskoláskorú

• iskolalátogatási igazolás a 2021/22. tanévről

• nem tanköteles tanuló esetén 2021. október 15. vagy utáni keltezésű kell

• NEK diákigazolvány, bizonyítvány nem fogadható el!

• 25 év feletti személynél a tanulmányi körülményére pont nem jár, a kereseti körülmények igazolása szükséges (az álláskeresői 
igazolás kivételével)

Köznevelés, nappali munkarend

• hallgatói jogviszony igazolás a 2021/22. tanév őszi félévéről

• minden esetben 2021. október 15. vagy utáni keltezésű szükséges!

• 25 év feletti személynél a tanulmányi körülményére pont nem jár, a kereseti körülmények igazolása szükséges (az álláskeresői 
igazolás kivételével) 

Felsőoktatás, nappali munkarend, aktív státusz

• iskolalátogatási igazolás a 2021/22. tanévről

• nem tanköteles tanuló esetén 2021. október 15. vagy utáni keltezésű kell

• 25 év feletti személynél a tanulmányi körülményére pont nem jár, a kereseti körülmények igazolása szükséges (az álláskeresői 
igazolás kivételével) 

OKJ képzés, Szakképesítés, nappali munkarend

• doktorandusz jogviszony igazolása a 2021/22. tanév őszi féléves hallgatói jogviszony igazolással

• a személy kereseti körülményeinek igazolása

• doktorandusz ösztöndíj igazolása a személy bankszámla kivonataival a 2021. október 1. - december 31. időszakról

Doktorandusz

• pl. esti, levelező képzés

• a személy nem számít tanuló eltartottnak, és a tanulmányi körülményre nem adható pont, kereseti körülmények igazolása 
szükséges

Nem nappali munkarendű tanulmányok

• passzív státusz

• a személy nem nem számít tanuló eltartottnak, és a tanulmányi körülményre nem adható pont, kereseti körülmények 
igazolása szükséges

Nem aktív státuszú felsőoktatási tanulmányok

• a személy nem nem számít tanuló eltartottnak, és a tanulmányi körülményre nem adható pont, kereseti körülmények 
igazolása szükséges (az álláskeresői igazolás kivételével)

25 év feletti tanulók
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6. Kereseti körülmények

• október, november, december havi munkabér igazolása a 2021. október 1. - december 31. időszakot lefedő lakossági 
bankszámla kivonattal

• amennyiben nincs bankszámla, vagy nem arra érkezik a munkabér: ennek a ténynek az igazolása kéttanús nyilatkozattal + a 
munkáltató által kiállított igazolás a bérről

Alkalmazott

• a MŰEPER felületéről generálható vállalkozói nyilatkozat a 2021. október 1. - december 31. közötti rendszeres, 2021. január 1. 
- december 31. közötti nem rendszeres bevételről

• lakossági bankszámla kivonat a 2021. január 1. - december 31. időszakot lefedve

Vállalkozás, gazdasági érdekeltség

• a MŰEPER felületéről generálható őstermelői nyilatkozat a 2021. október 1. - december 31. közötti rendszeres, 2021. január 
1. - december 31. közötti nem rendszeres bevételről

• lakossági bankszámla kivonat a 2021. január 1. - december 31. időszakot lefedve

Őstermelés

• lakossági bankszámla kivonat a 2021. október 1. - december 31. időszakot lefedve

• amennyiben nincs bankszámla, vagy az álláskeresési járadék nem arra érkezik, ennek igazolás kéttanús nyilatkozattal + a Járási 
Hivatal által kiállított igazolás az álláskeresési járadék összegéről

• nappali munkarendű köznevelésben, nappali, aktív státuszú felsőoktatásban tanuló, 25 év feletti személynél az álláskeresés 
tényét nem szükséges igazolni

Álláskereső, háztartásbeli

• október, november, december havi ellátás igazolása a 2021. október 1. - december 31. időszakot lefedő bankszámla kivonattal

• amennyiben nincs bankszámla, vagy nem arra érkezik az ellátás, ennek a ténynek az igazolása kéttanús nyilatkozattal + a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított 2021. évi összesítő

Öregségi, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás

• október, november, december havi ellátás igazolása a 2021. október 1. - december 31. időszakot lefedő bankszámla kivonattal

• amennyiben nincs bankszámla, vagy nem erre érkezik az ápolási díj, ennek a ténynek az igazolása kéttanús nyilatkozattal + az 
Önkormányzat által kiállított igazolás az ápolási díjban való részesülésről

• kereseti körülmények további igazolása 

Ápolási díj

• minden esetben szükséges az egyéb jövedelmek igazolása, rendszeres jövedelmekre vonatkozóan a 2021. október 1. -
december 31., nem rendszeres jövedelmekre vonatkozóan a 2021. január 1. - december 31. időszakról

• a MŰEPER Dokumentumok fülében található nyilatkozat sablon hozzá

• abban az esetben is kell nyilatkozni, ha 0 Ft volt

• a pályázatban valahol már feltüntetett jövedelmeket nem kell újból bevezetni egyéb jövedelemként (pl. a munkabért, amely 
az alkalmazotti résznél szerepel)

Nem rendszeres jövedelem

• amennyiben érkezik, akkor az ellátás igazolása a 2021. október 1. - december 31. időszakot lefedő bankszámla kivonattal

• ha nincs bankszámla, vagy nem arra érkezik az összeg, az Önkormányzat által kiállított igazolás szükséges

• a családi pótlék leigazolása nem szükséges ennél a mezőnél!

Gyermekek után járó ellátások (GYES, GYED, CSED, stb.)
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• amennyiben érkezik, akkor az összeg igazolása a 2021. október 1. - december 31. időszakot lefedő bankszámla kivonattal

• ha nincs bankszámla, vagy nem arra érkezik az összeg, akkor mindkét szülő által aláírt, kéttanús nyilatkozat, vagy az egyik 
szülő által alírt, közjegyző/önkormányzati jegyző hitelesítésével ellátott nyilatkozat kell a gyermektartás összegéről

• amennyiben nem érkezik gyermektartás, de elvált/külön él az egyik szülő, erről a tényről szükséges nyilatkozni

Gyermektartás

• amennyiben érkezik, az összeg igazolása a MŰEPER felületéről generálható nyilatkozattal

Elkülönülten adózó jövedelem

• az adószám kétféle lehet: adóazonosító jel, vagy adószám. Az adószám a vállalkozói tevékenységet, vagy bármilyen gazdasági 
érdekeltséget folytató, vagy azt tervező személynek kerül kiadásra. Könnyen felismerhető kötőjeles formájáról: xxxxxxxx-y-zz

• amennyiben adószámmal rendelkezik a háztartás valamely eltartója, szükséges igazolni az ahhoz tartozó vállalkozói 
tevékenységét, gazdasági érdekeltségét a Vállalkozás rész kitöltésével

• ha a tevékenységből nincs bevétel, szünetel, vagy megszűnt, akkor ezt szükséges igazolni a Vállalkozás rész kitöltésénél

Adóazonosító szám

• ha egy személy jövedelme nem jelenik meg sem a bankszámla kivonatokon, sem más igazoláson, akkor a NAV jövedelem 
igazolás feltöltése is szükséges a 2020-as évről

• ha nem volt adóköteles jövedelme a személynek, akkor a NAV megtagadó határozata szükséges a 2020-as évről

NAV jövedelem igazolás

• a családi pótlék igazolása csak abban az esetben szükséges, ha a pályázati egy főre jutó jövedelem havi összegét meghaladja a
közüzemi költségeknél igazolt kiadások és a KSH által meghatározott átlagos élelmiszerkiadások összege

• ebben az esetben a 2021. október 1. - december 31. időszakot lefedő bankszámla kivonattal, vagy az Önkormányzat által 
kiállított igazolással kell igazolni

Családi pótlék

• amennyiben ismert jövőbeli jövedelemváltozás a háztartásban, annak figyelembe vételét lehet kérni

• ebben az esetben a kari szociális referens felkeresése szükséges

• a beszerzendő igazolásokról, valamint a kapható pontszámról a jövedelem változás és az egy főre jutó arányának figyelembe 
vételével az ESZB dönt minden egyedi esetben

Jövőbeli jövedelemváltozás figyelembe vétele



8 
 

 

7. Egészségügyi körülmények

• az egészségügyi állapot kapcsán felmerülő kiadások összegének igazolása lehetsége

• a MŰEPER felületén a Dokumentumok fülben található nyilatkozat minta hozzá

• külön igazolás szükséges a pályázó, illetve a háztartásban élő további személy esetében

• a kiadások egy főre jutó havi átlaga, és a pályázati egy főre jutó jövedelem aránya szerint kerül pontszám megállapításra

Egészségügyi kiadások

Jó ha tudod!

• az ESZB további igazolások feltöltését kérheti az adott körülmény egyedisége/bonyolultsága függvényében, annak 
érdekében, hogy a szociális pontszám egyértelműen megállapítható legyen (pl. nem ismert jövedelem igazolása kéttanús 
nyilatkozattal)

További igazolások

• amennyiben a pályázón kívül álló probléma merül fel egy igazolás beszerzése közben, a kari szociális referenst szükséges 
felkeresni

• a referens továbbításával az ESZB határozhat úgy, hogy az adott igazolás más dokumentummal helyettesíthető legyen, és 
erről az érintett pályázót értesíti a döntést követően 

• nem vonatkozik ez az eset arra, amikor a pályázó későn kezdeményezi egy igazolás beszerzését

Probléma az igazolások beszerzésével

• kérdés felmerülése esetén ajánlott először az Igazoláslista, valamint az Igazoláslista kivonat részletes átolvasás

• az ESZB honlapján található Pályázatok//Gyakran Ismételt Kérdések fül átolvasása érdemes 

• továbbra is fennálló kérdés esetén a kari szociális referens, valamint a pályázatokat bíráló személyek írásos vagy szóbeli 
megkeresése érdemes

• a kari szociális referensek elérhetőségei megtalálhatók a MŰEPER//Elérhetőségek fülben

Kérdések az igazolások beszerzésével kapcsolatban


