
 

 

 

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj 

Igazoláslista  

2022/23. tanév  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Szociális 

Bizottsága (a továbbiakban: ESZB) által meghirdetett 2022/23. tanévre vonatkozó Rendkívüli szociális 

ösztöndíj pályázat a Térítési és Juttatási Szabályzat 3.. számú mellékletében meghatározott pontrendszer 

szerinti elbíráláshoz a jelen dokumentum szerinti igazolások benyújtása szükséges. 

Az igazolásokkal kapcsolatos tudnivalók  

A pályázat során minden dokumentum esetén elegendő a másolat benyújtása. 

Benyújtandó dokumentumok 

 

1. Haláleset esetén: 

a. Halotti anyakönyvi kivonat másolata (a kivonatról az elhunyt személy nevén, az elhalálozás 

dátumán, és a hitelesítő aláíráson és pecséten kívüli személyes adatok kitakarandók). 

b. Ha az elhunyt a háztartás tagja volt, akkor ennek igazolása pl.: lakcímről szóló nyilatkozat 

vagy a település Önkormányzata, vagy Járási Hivatala által kiállított egy háztartásban élőkről 

szóló igazolás másolatával (az igazolásról a feltüntetett személyek nevén, születési idején és 

állandó lakcímén kívüli személyes adatok kitakarandók). 

c. Amennyiben jövedelemcsökkenés is bekövetkezett a halálesettel összefüggésben és a 

halálesetre adható ponton felül további pont megítélhető, abban az esetben az adott félévre 

vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatok leadásához 

szükséges igazolások listájában (továbbiakban: Rendszeres szociális ösztöndíj 

Igazoláslistája) meghatározott módon szükséges igazolni a jövedelmi helyzetet. 

d. Amennyiben a halálesettel összefüggésben megnövekedtek a kiadások is, és a halálesetre 

adható ponton felül további pont megítélhető, abban az esetben a Rendszeres szociális 

ösztöndíj Igazoláslistája alapján szükséges igazolni a jövedelmi helyzetet a haláleset 

bekövetkezését megelőző 3 hónapot lefedve. 

 

2. Gyermek születése esetén: 

a. Születési anyakönyvi kivonat másolata (a kivonatról a gyermek nevén, születési idején és a 

szülő nevén, hitelesítő aláíráson és pecséten kívüli személyes adatok kitakarandók) 



 

 

 

 

b. A település Önkormányzata vagy Járási Hivatala által kiállított igazolás az egy háztartásban 

élőkről (az igazolásról a feltüntetett személyek nevén, születési idején és állandó lakcímén 

kívüli személyes adatok kitakarandók). 

c. A gyermek születését megelőző 3 hónap kereseti körülményeinek igazolása a Rendszeres 

szociális ösztöndíj Igazoláslistája alapján. 

 

3. Jövedelemcsökkenés esetén a jövedelmi helyzet megváltozását megelőző 3 és követő minimum 2 hónap 

leigazolása szükséges az alábbiak szerint: 

a. Álláskeresési járadék megszűnése esetén a leigazolandó időszakot bankszámlakivonatok, 

ennek hiányában, vagy amennyiben a bankszámlán nem megállapítható a csökkenés, a Járási 

Hivatal által kiállított igazolás, melyen fel van tüntetve, hogy mikor szűnt meg az 

álláskeresési járadék folyósítása (az igazolásról az adott személy nevén, születési idején és 

állandó lakcímén kívüli személyes adatok kitakarandók). 

b. Munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnése esetén a 

leigazolandó időszakot lefedő bankszámlakivonatok, ennek hiányában, vagy amennyiben a 

bankszámlán nem megállapítható a csökkenés, a munkáltató által kiállított igazolás a 

munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnéséről, melyen fel 

van tüntetve az esetleges végkielégítés és a jutalom összege is (az igazolásról az adott 

személy nevén, születési idején és állandó lakcímén kívüli személyes adatok kitakarandók). 

c. Munkabér vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nyújtott pénzbeli juttatás 

csökkenése esetén az időszakot lefedő bankszámlakivonatok, ennek hiányában, vagy 

amennyiben a bankszámlán nem megállapítható a csökkenés, a munkáltató által kiállított 

igazolás a csökkenés mértékére vonatkozóan (az igazolásról az adott személy nevén, 

születési idején és állandó lakcímén kívüli személyes adatok kitakarandók).  

d. Egyéb, a pályázati jövedelembe beszámító jövedelem csökkenése, kiesése esetén az 

időszakot lefedő bankszámlakivonatok, ennek hiányában, vagy amennyiben a bankszámlán 

nem megállapítható a csökkenés, a kieső vagy csökkenő jövedelem juttatója által kiállított 

igazolás a jövedelem csökkenésének mértékére, kiesésére vonatkozóan (az igazolásról az 

adott személy nevén, születési idején és állandó lakcímén kívüli személyes adatok 

kitakarandók).  

e. A település Önkormányzata vagy Járási Hivatala által kiállított igazolás az egy háztartásban 

élőkről (az igazolásról a feltüntetett személyek nevén, születési idején és állandó lakcímén 

kívüli személyes adatok kitakarandók). 



 

 

 

 

f. A háztartás teljes körű kereseti körülményeinek igazolása a Rendszeres szociális ösztöndíj 

Igazoláslistájában meghatározott módon.  

Az a, b, c és d pontban feltüntetett bankszámla kivonat alatt a leigazolandó időszakot lefedő lakossági 

bankszámla bankszámlakivonata értendő, amelyen az ügyfél nevét, címét, és a jóváírásokat kell 

feltüntetni, a többi személyes adat és a terhelések kitakarhatók úgy, hogy megállapítható legyen a kitakart 

tételről, hogy valóban terhelés volt.  

4. Váratlan betegség vagy egészségügyi körülmények romlása esetén: 

a. A betegség miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi szolgáltatások, termékek, eszközök 

költségeinek igazolása, valamint a betegség felmerülése előtti 3 és azt követő minimum 2 

hónap jövedelmi helyzetének igazolása a Rendszeres szociális ösztöndíj Igazoláslistája 

alapján, illetve szükséges az egy háztartásban élőkről szóló igazolás. 

b. A betegség miatt fellépő jövedelemkiesés esetén, a jövedelemkiesés bekövetkezése előtti 3 

és követő minimum 2 hónap jövedelmi helyzetének igazolása a Rendszeres szociális 

ösztöndíj Igazoláslistája alapján, valamint szükséges az egy háztartásban élőkről szóló 

igazolás. 

c. A váratlanul bekövetkezett egészségügyi állapotromlás tényét igazoló nyilatkozat másolata, 

amely a személy háziorvosa/kezelőorvosa hitelesítő pecsétjével és aláírásával ellátott. 

 

5. A fenti kategóriákba nem sorolható szociális helyzet váratlan romlását eredményező egyéb esemény 

bekövetkezése esetén, az ESZB az egyéb körülmény igazolását kérheti a pályázótól.  

6. Az ESZB az egyértelműen el nem dönthető esetekben szóbeli indoklást vagy újabb igazolásokat kérhet 

a pályázótól. Amennyiben a pályázó nem jelenik meg az előre meghirdetett időpontban, s nem jelzi 

akadályoztatását, vagy ha a kérdéses körülményeket nem sikerül hitelt érdemlő módon igazolnia, akkor a 

pályázata elutasításra kerül.  

 

 

 

 


