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Segédlet romániai hallgatók részére 

 a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadásához 

 

1. Fontos tudnivalók 

1.1.  A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázathoz feltöltendő 

dokumentumokról, az azokon megjelenítendő, illetve kitakarandó adatokról az Egyetem 

Térítési és Juttatási Szabályzatának 3. számú mellékletében található Igazoláslista 

rendelkezik.  

1.2.  Az igényléshez feltöltendő egyes nyilatkozatokhoz találhatók sablonok az ESZB honlap, 

illetve Műeper oldal Dokumentumok menüjében, ezek használata ajánlott, mivel az ESZB 

által kerültek jóváhagyásra, és tartalmilag megfelelnek az Igazoláslistában szereplő 

feltételeknek. 

1.3.  A pályázási felületre feltöltött igazolások adatvédelmileg megfelelő kitakarása kötelező, 

enélkül nem kerülhetnek elfogadásra. 

2. Általános igazolások 

2.1. Pályázó lakcíméről szóló nyilatkozat feltöltése, melynek keltezése 2022. július 1. vagy az 

utáni. Személyes bemutatásra személyazonosságot igazoló arcképes igazolvány. 

Amennyiben a lakcím fel van tüntetve a kártya hátoldalán, úgy a lakcímet is igazolja, nem 

szükséges külön a lakcímkártya.  

2.2. Az Önkormányzat vagy Városi/Polgármesteri/Községháza Hivatal által kiállított, 2022. 

július 1. vagy az utáni keltezésű igazolás az egy háztartásban élőkről. Abban az esetben, 

ha a dokumentumon nem szerepel a háztartásban élők neve és/vagy születési dátuma, 

minden személy lakcím nyilatkozatát szükséges feltölteni és személyes bemutatás során 

eredeti példányban, a lakcímet igazoló okmány fénymásolatával bemutatni szükséges. 

3. Kereseti körülmények 2022. április 1. – június 30. közötti időszakban 

3.1. A kereseti körülményeket elsősorban bankszámla kivonattal kell igazolni. Abban az 

esetben, ha a kereset nem bankszámlára érkezik vagy nincs bankszámlája, bármely 

háztartásban élő eltartó személynek nyilatkoznia kell az adott tényről – „Általános” vagy 

„Nincs bankszámla” nyilatkozattal. Továbbá:  
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3.1.1.  amennyiben a bíráló kéri, a 2021. évi ANAF (Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală) által kiállított jövedelemigazolás. 

3.1.2.  a munkáltató által kiállított igazolás, melyen a 2022. április – június havi nettó 

kereset fel van tűntetve,  

3.1.3.  A Nyugdíj-, Munka-, Családügyi, Szociális Védelmi és Időskori Személyek 

Minisztériuma (Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale) által kiállított 

igazolások leadása a háztartásban fennálló körülmények függvényében. 

3.1.3.1. Álláskeresés esetén az álláskeresés ténye és a kapott járadék fel van tüntetve 

a 2022. április 1. – június 30. időszakot lefedve. 

3.1.3.2. Ápolási díjban részesülés esetén az ápolási díj összegének igazolása mellett, 

szükséges minden további fennálló kereseti körülmény igazolása is. 

3.1.3.3. Amennyiben a háztartás bármely tagja nyugdíjban részesül, szükséges az 

erről szóló igazolás a pályázat által vizsgált időszakot lefedve  

(2022. április 1 – június 30.) 

3.2. Minden esetben szükséges az „Egyéb és nem rendszeres jövedelem” nyilatkozat.  

3.3. Vállalkozás/őstermelés esetén szükséges a rendszerben generált űrlap kitöltése, aláírása és 

leadása, valamint az 1 éves lakossági bankszámlakivonat a 2021. július 1. -2022. június 

30. időszakról. 

3.4. További igazolások beszerzése a az Igazoláslista szerint szükséges. 

 

4. Egészségügyi körülmények 

4.1. Amennyiben van a pályázónak, illetve a vele egy háztartásban élő egészségi állapotának 

vagy ápolásával járó kiadása az „Egészségügyi kiadásokról szóló” nyilatkozat kitöltésével 

tudja igazolni. 

4.2.  Azon hallgatók, akik fogyatékossággal élnek, illetve egészségi állapotuk miatt rászorulók 

a „Fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult” házi orvos által 

hitelesített nyilatkozatot szükséges feltölteniük. 

 


