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6. SZÁMÚ MELLÉKLET

A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások
244
2. §
(1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó:
a) önadózó: a területileg illetékes NAV adóigazgatóság jövedelemigazolása az előző évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV adóigazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem
adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban
nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást, és az önadózó előző évi SZJA bevallásának aláírással ellátott fénymásolata;
b) egyetlen munkaviszonnyal rendelkezik, ezért a munkáltató készíti az adóbevallását: az önadózótól kért igazolások, vagy az előző évi jövedelemadó-megállapítás
(M29/20... jelzetű nyomtatvány) fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és
aláírással hitelesítve; ennek hiányában munkáltatói igazolás az előző évi személyi jövedelemadó bevalláshoz (M30/20... jelzetű nyomtatvány) fénymásolata a
munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve, továbbá nyilatkozat az előző évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához
(NY29/20…) nyomtatvány fénymásolata arról, hogy a munkáltató készítette el
az eltartó adóbevallását, amelynek tartalma megegyezik az M30/20... nyomtat-
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vány tartalmával elfogadható az eredeti nyomtatvány és a fénymásolat együttes
bemutatása a kérvény leadásakor;
mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel
foglalkozik): az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért igazolás(ok), valamint
az előző évi őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve;
nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (rokkantnyugdíjas,
rendszeres szociális járadékos): a nyugdíjas igazolvány és az utolsó nyugdíjszelvény, vagy a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az
utolsó bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve, mindezek mellett a területileg illetékes NAV adóigazgatóság határozata
arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó
SZJA bevallást nem nyújtott be;
nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a
nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV adóigazgatóság
határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki,
mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be;
245
nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: a nyugdíjas igazolvány és az utolsó nyugdíjszelvény, vagy a nyugdíj
bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó sajátkezű aláírásával hitelesítve, mindezek mellett az önadózótól kért igazolások;
munkanélküli:
ga) járadékos: a munkaügyi központ egy hónapnál nem régebbi igazolása a
munkanélküli járadék összegére vonatkozóan,
gb) ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ erre vonatkozó igazolása,
továbbá az illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy részesül-e jövedelempótló támogatásban;
gc) ha a kérelem leadásának időpontjában újra munkaviszonyban van: a munkaügyi központ igazolása a munkanélküliség időtartamáról; és a NAV által
kibocsátott jövedelemigazolás az előző évi személyi jövedelemről; ennek hiányában a területileg illetékes NAV adóigazgatóság határozata arról, hogy az
előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be ; továbbá igazolás az előző évben a munkaügyi központ és/vagy az illetékes önkormányzat által folyósított járadékok/segélyek
összegéről;
huzamosabb ideig táppénzen van: az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért
igazolás(ok) és a kezelő orvos igazolása a táppénz (várható) időtartamáról;
gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: az igénybejelentés a segélyre és
az igényelbíráló szerv záradéka a segély megállapításáról szóló kitöltött nyomtatványok fénymásolata az igénylő saját kezű aláírásával hitelesítve;
háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza a háztartásbeli eltartotti státuszt.
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Eltartott testvér esetén:
a) 18 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a
szülő saját kezű aláírásával hitelesítve;
b) 18 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett a testvér iskolalátogatási igazolása nappali tagozatos tanulmányok folytatatásáról a kollégiumi felvételi időpontjában. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek
meg, indokolni kell, hogy miért tartoznak egy háztartáshoz.
c) A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali
tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér.

(3) Elvált szülők esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt is.
(4) Elvált szülők új házassága, élettársi kapcsolata esetén: ekkor az új házastárs/élettárs
is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata.
(5) Elhunyt szülő esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.
(6) Házastárs esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá
a) ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD-hallgató, már befejezte nappali tagozatos tanulmányait, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): a 2. § (1)
bekezdésében leírtak alapján szükséges igazolások;
b) ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók 2. § (1) bekezdésben felsorolt igazolásait kell benyújtani.
(7) Saját gyermek esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
(8) Eltartó, testvér vagy saját betegsége esetén: zárójelentés fénymásolata az eltartó,
illetve a jelentkező saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha a zárójelentés egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás a
betegség fennállásáról a kollégiumi felvételi időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul
olvasható vagy latin nyelvű, akkor magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni.
Rokkantság esetén csatolni kell a rokkantságot megállapító orvosszakértői bizottság
igazolását is.
(9) Hátrányos helyzet esetén:
a) ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes
jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás;
b) ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről;
246
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c) ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg:
az illetékes gyámhatóság határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás.
(10) Halmozottan hátrányos helyzet esetén: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá
a) amennyiben törvényes felügyeletet ellátó szülő(k), eltartó(k) legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezték be sikeresen: a szülő(k),
eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek);
b) ha a pályázót tartós nevelésbe vették: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a
közigazgatási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) által kiállított igazolás.
(11) Fogyatékosság esetén:
a) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a
jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt,
és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására.
aa) érzékszervi fogyatékosság esetén
 hallássérült – Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
 látássérült – Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
ab) testi fogyatékosság esetén
 mozgássérült – Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
ac) beszédfogyatékosság esetén: Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
ad) autizmus esetén:
 fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy
 Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy
 Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy
 Budapesti Korai Fejlesztő Központ
ae) megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és
megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
b) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.
c) Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el, amelyben
ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a
fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyaté-
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kosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell
továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság
igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával,
amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült.
(12) Külföldi állampolgár jelentkezése esetén: az (1)-(11) bekezdésekben felsorolt, Magyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályázó külföldön kiállított, idegen
nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvű fordítással együtt fogadhatók el.
(13) Ha a súlyos szociális helyzet/állapot az (1)-(11) bekezdésekben említett igazolásokkal egyértelműen nem dokumentálható (más az eltartó, rossz családi viszonyok,
öneltartó, háztartásbeli eltartó, stb.), akkor az illetékes polgármesteri hivatal által kiállított környezettanulmányt és/vagy igazolást is figyelembe lehet venni.

4. §
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