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PÁLYÁZATI KIÍRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Szociális Bizottsága 2019/2020/ 2. 

félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51 / 2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és a KRE 

Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III. 2. sz. melléklet Hallgatói térítési és 

juttatási szabályzat II. B.-és B / 2) pontja alapján.  

 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020. FEBRUÁR 10-21. 16:00 ÓRA (PÉNTEK) 
 

FIGYELEM! A pályázati adatlap benyújtása kötelező, hiánya a pályázat érvénytelenségét és 

elutasítását vonja maga után. 

 

 

A pályázatok papír alapon adhatók le a Hallgatói Önkormányzat irodáiban, ügyfélszolgálati idő alatt 

SZEMÉLYESEN vagy -meghatalmazott személy által! 

 

Portán leadott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.  

 

Az ügyfélszolgálati idő a hirdetőtáblán megtalálható. 

A határidő után leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra! 

 

 

A LEADÁSI HATÁRIDŐN TÚL HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG! 

A Hallgatói Önkormányzat és a Szociális Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján fog eljárni a 

pályázatok elbírálása során. 

 

A Hallgatói Önkormányzat a pályázó által megadott személyes adatokat a hatályos jogszabályok 

alapján bizalmasan kezeli. 

 

 

 

1. Jogosultak köre: 

Rendszeres szociális támogatásra pályázatot csak magyar állami (rész) ösztöndíjas / államilag 

támogatott teljes idejű (nappali tagozatos), felsőoktatási szakképzésben, alap- és 

mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő 

hallgató adhat be. Pályázni csak kitöltött és a hallgató által aláírt adatlappal, illetve a hallgató szociális 

helyzetét igazoló dokumentumok, igazolások személyes benyújtásával lehet. Amennyiben a hallgató 

nem tartózkodik Magyarország területén írásba foglalt meghatalmazással más hallgatótársa is 

leadhatja a pályázatát. Jövedelemigazolást, munkáltatói igazolást, testvér iskolalátogatási igazolását 

eredeti példányban kell benyújtani. Házassági-, születési-, halotti anyakönyvi kivonatok, lakásbérleti 

szerződések, ambuláns lapok és lakcímkártya esetében másolatok elegendők. Amennyiben a 

pályázathoz eredeti dokumentumok kerülnek benyújtásra, azok visszaszolgáltatására nincsen 

lehetőség. 

 

2. Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogosult a hallgató:  

 

A kategória: 

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 

hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális 

ösztöndíjra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított 

féléves minimumponthatárt) és 

 

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 
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b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

c) családfenntartó, vagy 

d) nagycsaládos, vagy 

e) árva  

és ezt a megfelelő dokumentumokkal igazolja.  

 

B kategória: 

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 

hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális 

ösztöndíjra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított 

féléves minimumponthatárt) és 

 

a) hátrányos helyzetű, vagy 

b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 

c) félárva, vagy 

d) kétoldalú nemzetközi szerződés vagy a kedvezménytörvény alapján államilag 

támogatott képzésben részt vevő, nem a részképzés idejére adományozott miniszteri 

ösztöndíjban részesülő hallgató (magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő 

hallgatót kivéve) 

és ezt a megfelelő dokumentumokkal igazolja.  

 

Egyéb kategória: 

Amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis 

eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt) és 

ezt a megfelelő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B 

kategóriába.   

 

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor a Bizottság az alábbiakat veszi figyelembe: 

a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett 

vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét; 

b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,  

c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a társadalombiztosítás ellátásaira és 

a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

törvény1 szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,  

d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök 

beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi 

segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,  

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi 

állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,  

f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele 

együtt eltartott gyermekek számára,  

g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.  

 
 

 

 

                                                 
1 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény 
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CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: 

 

A PÁLYÁZATHOZ MINDEN BENNE SZEREPLŐ ADATRÓL IGAZOLÁST KELL MELLÉKELNI, MELYBE BELETARTOZNAK AZ 

INDOKOLÁST TARTALMAZÓ LEVÉLBEN MEGJELÖLT ADATOK IS! 

 

 az egy háztartásban élők lakcímet igazoló 

hatósági igazolványának (lakcímkártya) - 

fénymásolata (a pályázóé is) vagy 

jegyzői/hatósági igazolás a pályázó állandó 

lakcímére bejelentett személyekről (3 

hónapnál nem régebbi igazolás) 

 egy háztartásban élők kereseti igazolása (2 

hónapnál nem régebbi, a kiállítás dátumát 

megelőző 3 hónap nettó átlagjövedelmét 

tartalmazó kereseti igazolás) 

 munkanélküliségről szóló határozat, a 

Munkaügyi Központ 2 hónapnál nem 

régebbi igazolása, melyen fel van tüntetve 

az esetleges támogatás összege 

(amennyiben a munkanélküli nem 

bejelentett, a TB járulék befizetéséről szóló 

igazolás) 

 nyugdíjszelvény vagy éves nyugdíj igazolás 

fénymásolata 

 szociális járadékról és fogyatékosságról 

szóló igazolás 

 halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata 

 özvegyi nyugdíj szelvény fénymásolata 

 árvaellátási nyugdíj szelvény fénymásolata 

 házasságkötés esetén házassági anyakönyvi 

kivonat fénymásolata 

 születési anyakönyvi kivonat fénymásolata  

 GYES, GYED igazolás 

 családi pótlék igazolása 

 saját vállalkozás esetén NAV igazolás  

 egy háztartásban élő testvérek 

iskolalátogatási igazolása 

 kollégiumi igazolás másolata 

 albérleti szerződés másolata 

 rokkantságról szóló határozat 

 a házassági válást igazoló bírósági döntés 

rendelkező részének másolata 

 szülők külön élése esetén szülői 

nyilatkozatok, közjegyzővel hitelesítve 

 gyermektartási díj igazolására megállapodás 

vagy bírósági döntés fénymásolata 

 orvosi igazolások 

 amennyiben Budapest közigazgatási határán 

kívülről jár be bérlet illetve jegy 

fénymásolata 

 közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 

önfenntartásról (lásd. fogalmak) 

 minden olyan további dokumentum, amely 

alapján a pályázati űrlapon pont adható 

 külföldi állampolgárságú hallgatók esetén 

a benyújtott dokumentumokról hiteles 

fordítás  

 

Amennyiben a kérelmező eltartója rokkantnyugdíjas, vagy rendszeres orvosi kezelés alatt áll, kérjük az orvosi 

szakvélemény, rokkantságot igazoló határozat/igazolvány fénymásolatát. 

A bizottság csak a csatolt dokumentumokkal igazolt állításokra adhat pontot! 

 

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a 2005. évi CXXXIX. törvény, az 1997. évi LXXX. törvény alapján és az 1993. 

évi LXXIX. törvény alapján.  

A hallgató egy főre eső jövedelmének megállapításakor figyelembe kell venni: 

- a munkabért; 

- a közfoglalkoztatási munkabért; 

- az özvegyi nyugdíjat; 

- az öregségi nyugdíjat; 

- a rokkantsági járadékot (korábbi rokkantnyugdíjat); 

- az aktív korúak ellátását; 

- a munkanélküli segélyt; 

- az ápolási díjat; 

- a doktorandusz ösztöndíjat (saját jövedelemként feltüntetendő); 

- a vállalkozói jövedelmet; 

- minden egyéb juttatást, amely nem szerepel a figyelmen kívül hagyandó bevételek felsorolásánál. 

 

A hallgató egy főre eső jövedelmének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni: 

- a kizárólag tanulmányi alapon megállapított támogatást; 

- a rendszeres szociális támogatást; 

- a doktorandusz ösztöndíj kivételével minden további, egyetem által folyósított ösztöndíjat; 

- az árvaellátást; 
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- a csecsemőgondozási díjat; 

- a gyermekgondozási díjat; 

- a gyermekgondozási segélyt; 

- a gyermeknevelési támogatást; 

- a családi pótlékot; 

- a terhességi-gyermekágyi segélyt; 

- a diákhitel összegét; 

- a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét; 

- a fogyatékossági támogatást; 

- a tartásdíjat; 
- a rehabilitációs ellátást; 

 

Árvának /Félárvának minősül az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy/mindkét szülője elhunyt és nem fogadták 

örökbe, ebben az esetben csatolandó a halotti anyakönyvi kivonat másolata, vagy árvaellátást igazoló határozat. 

 

Családfenntartó az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, ebben az esetben születési anyakönyvi kivonat 

csatolása szükséges. 

 

Nagycsaládos az a hallgató,  

 akinek legalább két eltartott testvére, vagy három gyermeke van. Ebben az esetben az összes testvér 

iskolalátogatási igazolása szükséges. Amennyiben valamelyik testvér még nem tanköteles, születési 

anyakönyvi kivonat csatolása szükséges. Abban az esetben, ha valamely testvér munkanélküli lakcímkártya 

másolata és a munkaügyi központ által kiállított munkanélküliséget igazoló dokumentum csatolása szükséges, 

amely nem lehet régebbi két hónapnál.  

 eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri 

el a minimálbér összegét, vagy 

  legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 

 

Családi pótlék: Jogosult rá minden olyan család, ahol az eltartott gyermekek közül, legalább egy 18 év alatti. A 

jogosultak számára az igazolás csatolása kötelező. Ennek elmulasztása esetén, a bíráló bizottságnak kötelessége a 

Magyar Államkincstár által meghatározott összeget beleszámítani az egy főre jutó havi nettó jövedelembe.     

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 

szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 

nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 

településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy 

félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 

Hátrányos helyzetű bejegyzés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult az a hallgató, aki 

fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt 

rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét 

legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. 
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Az önfenntartó definíciója: 

Önfenntartó az a hallgató, aki szülőktől, korábbi eltartóktól, közeli hozzátartozóktól származó pénzbeli vagy 

természetbeni juttatás, támogatás nélkül, lakótárstól, élettárstól, házastárstól is önállóan, saját önálló keresetéből 

tartja fenn magát, Nem lehet önfenntartó, akinek a kiadásai meghaladják a bevételeit.  

Nem számít bevételnek:  

 diákhitel 

 szülői anyagi támogatás 

 a kizárólag tanulmányi alapon megállapított támogatás; 

 a rendszeres szociális támogatás; 

 a doktorandusz ösztöndíj kivételével minden további, egyetem által folyósított ösztöndíja; 

 az árvaellátás; 

 a csecsemőgondozási díja; 

 a gyermekgondozási díja; 

 a gyermekgondozási segély; 

 a gyermeknevelési támogatás; 

 a családi pótlék; 

 a terhességi-gyermekágyi segély; 

 a Bursa Hungarica ösztöndíj; 

 a fogyatékossági támogatás; 

 a tartásdíj; 

 egyéb ösztöndíjak. 

Az önfenntartó hallgató jövedelmének kiszámítása során az előző három havi bevétel átlaga kerül figyelembe véve, 

melyekhez a következő csatolandó dokumentumokra van szükség:  

 NAV-hoz benyújtott előző évi SZJA nyilatkozat, vagy 

 utolsó három havi jövedelem igazolása a munkáltatótól, vagy  

 három hónapnál kevesebb munkaviszony eseténmunkaszerződés, 

 közjegyzői igazolás minden esetben és saját lakcímkártya másolata 


