Általános tudnivalók
A pályázat által vizsgált időszak: 2019. július 1 – 2019. december 31.
A dokumentumnak 2020. január 1. vagy az utáni keltezésűnek kell lennie a következők kivételével:
•
anyakönyvi kivonatok
•
határozatok, közjegyzői nyilatkozatok
•
2018. évi eredeti, szárazbélyegző-lenyomattal ellátott, vagy elektronikusan kiadott NAV jövedelemigazolás
•
általános és középiskolai iskolalátogatási igazolás (nem tanköteles tanuló esetén 2019. október 15. vagy az utáni keltezésű szükséges)
•
hallgatói jogviszony igazolás (2019. október 15. vagy az utáni keltezésű szükséges)
•
a vizsgált időszak utolsó napján (2019. december 31.) túli felülvizsgálati dátummal megállapított zárójelentések

E félévtől kezdve minden igazolásból elegendő a másolat benyújtása.
A dokumentumokból eredeti példányok beadása is lehetséges a hallgató kérésére, azonban visszaszolgáltatásra nincs lehetőség.
Az alábbi dokumentumokból azonban a személyes bemutatás során szükséges az eredeti példány bemutatása is: jegyző/közjegyző előtt tett nyilatkozatok (a
vizsgált időszak végéhez képest 2 évnél nem régebbi)
•
jegyző/közjegyző előtt tett nyilatkozatok (a vizsgált időszak utolsó napjához képest 2 évnél nem régebbi);
•
NAV igazolás/ NAV megtagadó igazolás, amennyiben szárazbélyegzővel ellátott;
•
őstermelői betétlapok;
•
szakorvosi igazolás;
•
rokkantságról szóló szakorvosi igazolás;
•
rokkantság fokáról szóló határozat;
•
fogyatékosságról szóló szakorvosi igazolás;
•
határozatok;
•
egy háztartásban élőkről szóló igazolás;
•
két tanú által hitelesített nyilatkozatok;
•
gyermekvédelmi szakszolgálat által kiállított igazolás a nevelésbe vett gyermek után járó juttatások összegével;
•
családi pótlékról arra jogosult szerv által kiállított igazolás;
•
gyermek után járó juttatásokról szóló igazolások (GYES, GYED, GYET, stb.);
•
munkáltatói igazolás;
•
rendszerben generált űrlapok;
•
járási hivatal által kiállított igazolás az álláskeresői nyilvántartásban való szereplésről, illetve az álláskeresési járadék összegéről/megszűnéséről;
•
önkormányzat által kiállított, az ápolási díjban való részesülés tényéről szóló igazolás;
•
iskolalátogatási igazolás;
•
hallgatói jogviszony igazolás.

A szükséges igazolások
1. Általános igazolások
Személyazonosság
igazolása
Lakcím

Háztartásban élők
Hátrányos helyzet és
halmozottan hátrányos
helyzet

•Fényképes igazolvány
•A személyes bírálás során csak bemutatni kell a dokumentumot

•A lakcímkártyáról kép feltöltése nem szükséges a felévtől kezdve. A lakcímről szóló nyilatkozatot szükséges helyette
feltölteni (az ESZR Letöltések fülén található sablon szerint).

•Önkormányzat vagy Járási Hivatal által kiállított igazolás az egy házban élőkről
•Ha nem szerepelnek rajta születési dátumok, szükséges a lakcímkártya fénymásolatának bemutatása, valamint az előző
pont szerinti lakcímről szóló nyilatkozat feltöltése az érintett háztartástagtól
•Ha olyan személy szerepel az igazoláson, aki nem a háztartás tagja, szükséges az erről szóló jegyző vagy közjegyző előtt tett
nyilatkozat

•Önkormányzat által kiállított határozat

Nevelésbe vett gyermekek

•Nevelésbe vétel tényéről szóló határozat
•A gyermekvédelmi szakszolgálat által kiállított igazolás a gyermekek után járó juttatások összegéről

Egészségügyi körülmények

•Ha a háztartás tagjai közül valaki betegségben szenved, szükséges ennek igazolása a 6. részben részletezett módon

Közüzemi költségek

•Havi 40 000 forint pályázati egy főre jutó jövedelem alatt szükséges
•3 hónap számláit kell bemutatni (október-november-december)
•Ha valamiről nincs meg a számla, a rendszerben generálható két tanús nyilatkozat szükséges
•Kötelező legalább annyi ellenőrző jövedelmet leigazolni a pályázatban, mint amennyi a kiadás

2. Háztartásban élő személyek körülményei
(pályázót is beleértve)
Eltartók

Eltartottak

Eltartó nélküli eltartott

•Eltartónak minősül az öneltartó, a családfenntartó személy és minden, a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.
•2018. évi NAV jövedelemigazolás
•Kereseti körülmények igazolása a 3. részben részletezett módon

•Tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig (2019. jjúlius 1.) még nem töltötte be
a 25. életévét, és: még nem iskoláskorú gyermek; nappali munkarendű köznevelésben vesz részt; felsőoktatásban, nappali
aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide) vagy nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt.
•Tanulmányi körülmények igazolása az 4. részben részletezett módon
•Nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, ápolási díjat folyósítanak
utána, vagy gyámság/gondnokság alatt áll.
•Egészségügyi körülmények igazolása a 6. részben részletezett módon

•Eltartó nélküli eltartottnak minősül az árva eltartott személy, akinek a háztartásában nem él az előző pontok szerinti
eltartó, valamint az állami gondozott hallgató
• az eltartó nélküli eltartott bevételeinek teljes körű igazolása (munkáltatótól kapott kereset, egyéb jövedelem, egyetemi
juttatások, diákhitel, saját jogú családi pótlék stb.).
• az eltartó nélküli eltartott hat havi bankszámlakivonatai.

Szüleitől eltérő eltartóval
élő eltartott, de nem árva
személy

•25 év alatt (vizsgált időszak első napjához képest)
•Szülők 2018. évi NAV jövedelemigazolása
•Szülők két évnél nem régebbi jegyző vagy közjegyző előtt nyilatkozata a külön élés okáról, kezdő időpontjáról és a szülői
támogatás összegéről
•A különélő személy saját bankszámlakivonatai a pályázat által vizsgált hat hónapról
•A háztartásban eltartónak számító személyek bankszámlakivonatai a pályázat által vizsgált hat hónapról
•25 év felett (vizsgált időszak első napjához képest)
•A különélő személy NAV jövedelemigazolása
•A különélő személy kereseti körülményeinek igazolása
•A különélő személy bankszámlakivonatai

Öneltartó

•25 év alatt (vizsgált időszak első napjához képest)
•Szülők 2018. évi NAV jövedelemigazolása
•Az öneltartó halglató 2018. évi NAV jövedelemigazolása
•Szülők két évnél nem régebbi jegyző vagy közjegyző előtt nyilatkozata a külön élés okáról, kezdő időpontjáról, és hogy a
szülők semmilyen formában nem támogatják
•A különélő személy saját bankszámlakivonatai a pályázat által vizsgált hat hónapról
•A háztartásban eltartónak számító személyek bankszámlakivonatai a pályázat által vizsgált hat hónapról
•Havi 50 000 forint ellenőrző egy főre jutó jövedelem leigazolása szükséges
•25 év felett (vizsgált időszak első napjához képest)
•Az öneltartó halglató NAV jövedelemigazolása
•Az öneltartó hallgató kereseti körülményeinek igazolása
•Az öneltartó hallgató bankszámlakivonatai

Családfenntartó
(szüleitől külön élő)

•Nappali munkarendű közoktatásban vesz részt, nappali aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy nappali munkarendű
OKJ-s képzésben vesz részt és 25 év alatti (vizsgál időszak első napjához képest)
•Szülők 2018. évi NAV jövedelemigazolása
•Szülők két évnél nem régebbi jegyző vagy közjegyző előtt nyilatkozata a külön élés okáról, kezdő időpontjárólés a szülői
támogatás összegéről
•A különélő személy saját bankszámlakivonatai a pályázat által vizsgált hat hónapról
•A háztartásban eltartónak számító személyek bankszámlakivonatai a pályázat által vizsgált hat hónapról
•Saját NAV jövedelem igazolás, valamint a kereseti körülmények a 3. pont szerint

3. Kereseti körülmények
Alkalmazott

•Munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a pályázat által vizsgált hat hónap nettó kereseteiről
•Külön szükséges feltüntetni a nem rendszeres jövedelem (pl. jutalom) nettó összegét, 0 forint esetén is

Vállalkozó vagy egyéb
gazdasági tevékenységben
érdekelt

•Vállalkozás és egyéb gazdasági tevékenység adatlap kitöltve és aláírva
•Lakossági folyószámla bankszámlakivonatok a pályázat által vizsgált hat hónapról

Őstermelő

•Őstermelői adatlap kitöltve és aláírva
•Őstermelői kártyáról másolat feltöltése és benyújtása már nem szükséges
•Őstermelői betétlapok a 2019. évről
•Lakossági folyószámla bankszámlakivonatok a pályázat által vizsgált hat hónapról

Álláskereső

• A Járási Hivatal által kiállított, az álláskeresés tényéről, illetve az álláskeresési járadék összegéről szóló igazolás
lefedve a vizsgált 6 hónapot
•Önkormányzat által kiállított igazolás a szociális juttatásokról már nem szükséges
•Nem regisztrált álláskereső esetén szükséges az azott személy minden lakossági bankámlájának kivonatai a
vizsgált 6 hónapról

Háztartásbeli

•A Járási Hivatal által kiállított, az álláskeresés tényéről, illetve az álláskeresési járadék összegéről szóló igazolás
lefedve a vizsgált 6 hónapot
•Önkormányzat által kiállított igazolás a szociális juttatásokról már nem szükséges
•A háztartástag bankszámlakivonatai a pályázat által vizsgált hat hónapról

Öregségi, rokkantsági
nyugdíj, rehabilitációs
ellátás

•Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2019. évre kiállított igazolás vagy bankszámlakivonat a pályázat által vizsgált
hat hónapról
•Rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs ellátás esetén az egészségügyi körülmények igazolása a 6. részben
részletezett módon

Gyermekek után járó
ellátások

Ápolási díjon lévő személy

Családi pótlék

Elkülönülten adózó
jövedelem

•Magyar Államkincstár vagy Járási Hivatal által kiállított igazolás vagy bankszámlakivonat

•Önkormányzat által kiállított igazolás az ápolási díj összegéről
•A további fennálló kereseti körülmény igazolása jelen részben részletezett módon

•Csak havi 40 000 forint pályázati egy főre jutó jövedelem alatt szükséges
•Magyar Államkincstár vagy Járási Hivatal által kiállított igazolás vagy bankszámlakivonat

•Elkülönülten adózó jövedelem űrlap kitöltve, az érintett háztartástag és két tanú által aláírásával, amelyen
felkell tüntetni, hogy vizsgált időszakban történ-e hasonló jellegű bevétel, illetve az rendszeres vagy nem
rendszeres volt
•Lakossági folyószámla bankszámlakivonatok a pályázat által vizsgált hat hónapról

4. Tanulmányi körülmények
Tanuló eltartottak

Még nem iskoláskorú
gyermek
Köznevelés,

nappali tagozat
Felsőoktatás, nappali
munkarend, aktív státusz
25 év alatt

•Születési anyakönyvi kivonat, vagy más személyazonosításra alkalmas okmány

•Iskolalátogatogatási igazolás (nem tanköteles személy esetén 2019. márciu 15. vagy az utáni keltezésű
szükséges) a 2019/20 tanévről
•NEK diákigazolvány már nem fogadható el
•Évvégi bizonyítvány nem fogadható el

•Hallgatói jogviszonyigazolás a 2019/20. tanév őszi félévről (2019. október 15. vagy az utáni keltezésű)

Felsőfokú szakképzés,
•Iskolalátogatási igazolás a 2019/20. tanévről

nappali munkarend
Tanuló, de nem eltartott

Köznevelés,
nem nappali tagozat
Felsőoktatás,
nem nappali munkarend
Felsőfokú szakképzés,
nem nappali munkarend
Felsőoktatás, nappali
munkarend, aktív státusz,
25 év felett

•Iskolalátogatási igazolás a 2019/20. tanévről
•2018. évi NAV jövedelemigazolás
•Kereseti körülmények igazolása a 3. részben részletezett módon

•Hallgatói jogviszonyigazolás a 2019/20. tanév őszi félévről
•2018. évi NAV jövedelemigazolás
•Kereseti körülmények igazolása a 3. részben részletezett módon

•Iskolalátogatási igazolás a 2019/20. tanévről
•2018. évi NAV jövedelemigazolás
•Kereseti körülmények igazolása a 3. részben részletezett módon

•Hallgatói jogviszonyigazolás a 2019/20. tanév őszi félévről
•2018. évi NAV jövedelemigazolás
•Kereseti körülmények igazolása a 3. részben részletezett módon
•Álláskeresés/munkanélküliség esetén csak az érintett háztartástag bankszámlakivonatai szükségesek a
pályázat által vizsgált hat hónapról a kereseti körülmények igazolására

Felsőoktatás passzív
státusz

•Hallgatói jogviszonyigazolás a 2019/20. tanév őszi félévről
•2018. évi NAV jövedelemigazolás
•Kereseti körülmények igazolása a 3. részben részletezett módon

Doktorandusz

•Hallgatói jogviszonyigazolás a 2019/20. tanév őszi félévről
•2018. évi NAV jövedelemigazolás
•Kereseti körülmények igazolása a 3. részben részletezett módon
•Bankszámlakivonatai a pályázat által vizsgált hat hónapról

6. Szülők körülményei

Külön élő szülők

Elvált szülők/
Újraházasodott szülők

•Különélés tényéről jegyző vagy közjegyző előtt tett nyilatkozat
•Ezt helyettesíti, ha az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson nem szerepel az adott személy
•Gyermektartás összegének igazolása az Elvált/Újraházasodott szülők résznél leírtak szerint

•A gyermektartás igazolására az alábbi dokumentumok valamelyikének benyújtása szükséges, de a
válásról szóló határozat benyújtása már nem kötelező minden esetben, valamint a jegyzőkönyv is
elfogadható a határozatok helyett
•Bírósági ítélet a házasság felbontásáról - ha tartalmazza a gyermektartás összegét-, amely 5 évnél nem
régebbi
•Bírósági ítélet gyermektartásról, amely 5 évnél nem régebbi
•Gyermektartás összegéről szóló nyilatkozat mindkét szülő által aláírva és két tanú által hitelesítve
•Gyermektartás összegéről szóló nyilatkozat egyik szülő által aláírva jegyző vagy közjegyző által
hitelesítve (2 évnél nem régebbi)

•Halotti anyakönyvi kivonat
•Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2019. évre kiállított igazolás az árvaellátás összegéről vagy
bankszámlakivonat a pályázat által vizsgált hat hónapról
•Félárvaság esetén az özvegyi nyugdíj összegének igazolása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított
igazolással bankszámlakivonat a pályázat által vizsgált hat hónapról

Elhunyt szülő

Ismeretlen szülő

•Születési anyakönyvi kivonat vagy a képzelt szülő megállapításáról szóló határozat

7. Egészségügyi körülmények
Krónikus betegség

Rokkantság

Fogyatékosság

•Szakorvosi igazolás a betegségről
•Betegséggel összefüggő kiadások igazolása

•Rokkantság fokáról szóló érvényes határozat
•Szakorvosi igazolás a rokkantássgal összefüggő betegségekről
•Betegséggel összefüggő kiadások igazolása
•Rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs ellátás összegének igazolása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2019. évre
kiállított igazolással vagy a pályázat által vizsgált hat hónap bankszámlakivonatai

•Szakorvosi igazolás a fogyatékosságról
•Fogyatékossági támogatás összegének igazolása
•Fogyatékosággal összefüggő kiadások igazolása

