
 

 

 

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj 

Igazoláslista  

 2019/20. tanév  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Szociális Bizottsága (ESZB) által 

meghirdetett 2019/20. tanévre vonatkozó Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat TJSZ 3. számú 

mellékletének 4. § paragrafusában 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 a pályázati adatlap kivételével. 

Benyújtandó dokumentumok 

1. Elektronikusan kitöltött pályázati adatlap 

2. Haláleset esetén: 

a. Halotti anyakönyvi kivonat másolata. 

b. Ha az elhunyt a háztartás tagja volt, akkor ennek igazolása pl.: lakcímkártyával vagy egy 

háztartásban élőkről szóló igazolás másolatával. 

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. 

 

3. Gyermek születése esetén: 

a. Születési anyakönyvi kivonat másolata. 

b. Egy háztartásban élőkről szóló igazolás. 

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

szociális ösztöndíj Igazoláslistája alapján. 

 

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

leigazolása szükséges az alábbiak szerint: 

a. Álláskeresési járadék megszűnése esetén a Járási Hivatal által kiállított igazolás, melyen fel 

van tüntetve, hogy mikor szűnt meg az álláskeresési járadék folyósítása. 

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



 

 

 

 

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

csökkenése esetén a munkáltató által kiállított igazolás a csökkenés mértékére vonatkozóan.  

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

vagy csökkenő jövedelem juttatója által kiállított igazolás a jövedelem csökkenésének 

mértékére, kiesésére vonatkozóan.  

e. Egy háztartásban élőkről szóló igazolás. 

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

Igazoláslistájában meghatározott módon.  

 

5. Váratlan betegség vagy egészségügyi körülmények romlása esetén: 

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

listája és ezek 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 betegség esetében a betegségről, fogyatékosságról, 

rokkantságról szóló szakorvosi igazolás másolata benyújtandó. 

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

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

7. 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.  

 

 

 

 


