
Tájékoztató az igényjogosultság alátámasztásához szükséges nyilatkozatokról és 
igazolásokról 

 
1.    Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok 

a.    Esti és levelező szakos hallgatók. Benyújtandó dokumentum: bármilyen hivatalos intézményi 

irat másolata, amiből a képzési tagozat megállapítható 
2.    Társadalmilag sérülékeny csoportok  

a.    Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen a 

roma etnikai kisebbség tagjai. Benyújtandó dokumentum: a kiutazó saját eredeti aláírásával és két 

tanúval aláíratott nyilatkozata. Nyilatkozat sablon 
b.    A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. Benyújtandó 

dokumentum: a kiutazó saját eredeti aláírásával és két tanúval aláíratott nyilatkozata. Nyilatkozat 

sablon 

c.    A magyar állam által elismert menekültstátusszal rendelkező hallgatók. Benyújtandó 

dokumentum: a menekült státuszt igazoló határozat másolata. 
3.    Társadalmi akadályok 

a.    A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. 

Benyújtandó dokumentum: szülő legmagasabb iskolai végzettségét igazoló okmány és nyilatkozat. 
Nyilatkozat sablon 

b.    A pályázó szülő/gondviselő. Benyújtandó dokumentum: eltartott gyermek(ek) anyakönyvi 

kivonata és nyilatkozat. Nyilatkozat sablon 

c.    Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók: gyermekotthonban, 

lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban 

részesültek. Benyújtandó dokumentum: szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről 

szóló nyilatkozat. 

d.    Árva/félárva hallgatók. Benyújtandó dokumentum: elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, holttá 

illetve eltűntté nyilvánítás esetén: az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói 

döntés és nyilatkozat. Nyilatkozat sablon  

e.    Nagycsaládban élő hallgatók (2 vagy több, egy háztartásban élő testvér). Benyújtandó 

dokumentum: az eltartott gyermekekről szóló szülői nyilatkozat. Nyilatkozat sablon 

4.    Gazdasági nehézségek Az alábbi szempontokat (a-g) hivatalosan a támogatást nyújtó szervezet igazolja. 

Az igényléshez a vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum benyújtása szükséges. 

a.    A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott. 

b.    Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül. 

c.    Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül 

d.    HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója volt. 

e.     „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója 

f.     Roma szakkollégium tagja (volt). 

g.    Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban 

részesült. 

h.   Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató 

i.    A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén, pl. az eltartó halála, munkanélkülivé 

válása – pl.: a COVID-19 járvány ideje alatt – eltartó tartós betegsége, balesete. Benyújtandó 

dokumentum: keresőképtelenség igazolása, álláskeresési igazolás, halotti anyakönyvi kivonat 

(holttá illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító 

bírói döntést), tartós táppénz esetén: orvosi igazolás, a kiutazó nyilatkozata. Nyilatkozat sablon 

j.  Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt 

fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt. Benyújtandó dokumentum: 

munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban 

munkaviszonnyal rendelkezett. Rövidtávú hallgatói mobilitás megvalósításakor nem pályázható 

szempont! 

k. A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók. Benyújtandó dokumentum: 

intézményi irat, értesítő másolata 
5.    Földrajzi akadályok 

A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések 

egyikének állandó lakosa. Benyújtandó dokumentum: lakcímkártya másolata 
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