
A pályázat i k iírás m inden kérdésre választ  ad, am ennyiben kérdésed 
t ám ad a kar i szociális t iszt ségvisel?t ?l kérhet sz segít séget .

Ki pályázhat ?

- alapképzéses
- mesterképzéses 
- osztatlan képzéses
- doktori képzéses
- nappali képzéses
- aktív státuszú
- államilag 

támogatott !

hallgatók.

Mit  jelent enek  ezek  a 
kat egór iák?

A kategóriák  minimum elnyerhet? összegeket jelölnek. Ha a pályázó 
A-kategóriaba esik, minimum 23.800 forintra jogosult, ha 
B-kategóriába, minimum 11.900 forint, a C-kategória pedig 5.950 
forint. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kapott összeg felett még 
járnak ezek az összegek is. A-kategória esetén amennyiben a pályázó 
nem ér el annyi pontot, amennyivel erre a minimum összegre jogosult 
lenne, akkor automatikusan ezt az összeget kapja meg.

Kérdés eset én keresd a kar i szociális t iszt ségvisel?det !

szocialis@ajkhok.elte.hu                             
szocialis@barczihok.elte.hu
szocialis@btkhok.elte.hu 
hjb@ikhok.elte.hu 
 szocialis@ppkhok.elte.hu 
szocialis@tokhok.elte.hu 
szocialis@tatkhok.elte.hu 
osztondij@ttkhok.elte.hu 

2018. tavasz

A-kategória:

- fogyatékossággal él?
- egészségi állapota 

miatt rászorult 
- halmozottan 

hátrányos helyzet? 
- családfenntartó
- nagycsaládos 
- 25 éves kor alatti árva

B-kategória:

- hátrányos helyzet?
- gyámsága 

nagykorúsága miatt 
sz?nt meg

- 25 éves kor alatti 
félárva

C-kategória:

akkor is pályázhatsz, ha a 
fentiek közül egyik sem igaz 
rád!

Nept un -  
ügyintézés - 
kér vények

Így add le a Szoctámod! 

KI? HOL? MIKOR? HOGYAN? 

KATEGÓRIÁK 

Gyakran ismételt  kérdések



A kérvényedet  add le a pályázat i id?szak  
végéig! A kérvény akkor  szám ít  leadot t nak , ha 
a Nept un ? Ügyint ézés m enü ? Kérvények  
m enüpont  ? Leadot t  kérvények  fü l alat t  
szerepel. Ha m ég nincsenek m eg az igazolásaid, 
akkor  is t ölt sd fel a Hat ósági bizonyít ványt  és 
add le a kérvényt .

Csak  az egyes m ez?k m ellet t  t alálhat ó 
Csat olm ány gom b használat ával felt ölt öt t  
igazolások  vehet ?k  f igyelem be venni. Figyelj rá, 
ha Dokum ent um t árból t ölt esz fel 
dokum ent um okat , m indig a m egfelel?t  válaszd 
k i.

A hat ósági bizonyít ványon szerepl? összes 
szem élyt  külön-külön fel kell t ünt et ni a 
pályázat ban - ezt  az ?r lap végén t alálhat ó Új 
szem ély felvét ele gom bbal t ehet ed m eg. A 
szem ély st át uszát  pedig a m egfelel? 
dokum ent um okkal igazolni kell. Ha a hat ósági 
bizonyít ványon szerepl? egyik  szem ély 

st át usza a 
hiánypót lás ut án 
sincs m egfelel?en 
igazolva, az egy f?re 
jut ó jövedelem re nem  
adhat ó m eg a 
pont szám .

 FIgyelj rá, hogy csak  
PDF, JPG és PNG 
form át um ú 
dokum ent um okat  

t udunk  elfogadni.

Az aláírással és pecsét t el 
érvényesít et t  
dokum ent um ok csak  
akkor  fogadhat óak  el, 
ha a hit elességet  igazoló 
aláírás és pecsét  

szerepel a 
dokum ent um on, és az 

elek t ronikus dokum ent um on 
ez egyér t elm ?en lát szódik  és olvashat ó. A 
t öbboldalas dokum ent um ok csak  az összes 
oldal felt ölt ésével érvényesek . 

 Nyilat kozat  eset én nem  fogadhat ó el a két  

t anú ált al h it elesít et t  nyilat kozat , csak  a 
t elepülés jegyz?je vagy közjegyz? ált al 
h it elesít et t  közok irat . 

A nem  m agyar  nyelv? dokum ent um oknál 
szükséges azok  m ellé a(z akár ) saját  fordít ás 
felt ölt ése is. 

Hiánypót lásra csak is egyszer  - akár  m ár  a 
Pályázat ok  benyújt ásának vége el?t t  (de csak  a 
Hiánypót lás vége id?pont ig) van lehet ?séged! 
Miel?t t  visszaküldöd hiánypót lásra a kérvényt , 
m inden dokum ent um ot  ellen?r iz.

A hiánypót lásra visszaküldöt t  kérvények  
javít ását  a Nept un ? Ügyint ézés m enü ? 
Kérvények  m enüpont  ? Leadot t  kérvények  
fü lnél a pályázat  m ellet t i  + jelre kat t int va, a 
Javít ás paranccsal t udod m egt enni. Ha az ím él 
üzenet ben csak  egy pont ot  lát sz, i t t  t udod 
m egnézni azt  is, hogy m i volt  a gond a 
kérvényeddel.

hasznos 
tanácsok



A leggyakoribb státuszok 

és igazolási formák

alkalmazott: az elmúlt 3 hónap nettó 
átlagjövedelemr?l szóló igazolás 
(október-november-december vagy 
november-december-január hónapokról), mely két 
hónapnál nem lehet régebbi.

alkalmazott, aki családi vállalkozásban dolgozik: az 
elmúlt 3 hónap nettó átlagjövedelemr?l szóló 
igazolás mellett fel kell tölteni (!) a NAV igazolását 
is. Amennyiben ez elmarad, a státusz érvénytelen.

vállalkozó: a 2016-os adóévr?l szóló NAV igazolás

regiisztrált álláskeres? támogatással /  támogatás 
nélkül: a Munkaügyi Központ 2 hónapnál nem 
régebbi igazolása, melyen szerepelnie kell a 
támogatás összegének.

háztartásbeli: az elmúlt 3 hónap TB befizetését 
igazoló csekk / átutalási igazolása. Semmilyen 
kéttanús nyilatkozat nem fogadható el, csak a 
csekkek igazolják megfelel?en a státuszt.

nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év 
elején kiküldött zöld szín? dokumentum a nyugdíj 
összegér?l. 

16 év alatti eltartott: születési anyakönyvi kivonat 
vagy iskolalátogatási igazolás szükséges

16 év feletti eltartott: iskolalátogatási igazolás vagy 
jogviszony-igazolás, melynek mindig a tavaszi 
félévre szólónak kell lennie. Amennyiben a 
hallgatói jogviszonyigazolást még nem tudják 
kiállítania pályázati id?szak végéig, akkor Neptun 
print screen és a TO igazolása szükséges a ki nem 
állítás tényér?l.

tartós beteg: 3 hónapnál nem régebbi keltezés? 
szakorvosi igazolás, melyen szerepel a betegség 

BNO kódja és következ? felülvizsgálati id?pontja. 
Amennyiben a betegség végleges, akkor nem 
számít a három hónapos határid?.

fogyatékossággal él?: aPedagógiai Szakszolgálatok 
(korábban a fogyatékosság típusa szerint illetékes 
bizottságok), vagy megyei kormányhivatalok által 
kiadott igazolás ? ezen szerepeljen a betegség 
BNO kódja és, ha nem végleges a következ? 
felülvizsgálat dátuma.

hátrányos helyzet?: csakis jegyz? által kiállított 
igazolás fogadható el, a rendszeres 
gyermekvédelmi segélyr?l szóló igazolás nem elég. 

pályázót egyedül neveli, mert? : ez a státusz 
kizárólag akkor jelölhet? meg, ha nem él a 
háztartásban egy másik eltartó is. Tehát ha van új 
élettárs vagy a nagyszül?k is a háztartásban élnek, 
akkor nem fogadható el az egyedül nevelés ténye.

öneltartó: amennyiben a hallgató az egyetlen 
személy a hatósági igazoláson és állandó 
bejelentett munkahellyel és keresettel rendelkezik, 
pályázhat öneltartóként. Esetében a pályázati 
kiírás mellékletében szerepl? táblázatot kell 
figyelembe venni. Egy f?re jutó jövedelemnek a 
kiadások összegét számítjuk. 

Kizáró tényez?k:

Csak ösztöndíjakból magát eltartó pályázót nem 
tudjuk elfogadni öneltartóként.

Ha már mással közös háztartást vezet a pályázó, 
akinek szintén van jövedelme, már nem számít 
öneltartónak - ebben az esetben a pályázati 
kiírásban olvasható nyilatkozatok feltöltésére van 
szükség. Mind a másik személynek, mind a 
pályázónak nyilatkozatot kell tennie jegyz? el?tt, 
hogy a másik ott él? személy vagy személyek ?t 
semmilyen módon nem támogatja vagy 
támogatják.

A határid? be nem tartása 
jogveszt? hatályú. 

Csak a pályázatok benyújtásának 
id?szakában véglegesített 
pályázat esetében van lehet?ség 
hiánypótlásra.

Ne felejtsd el!

Minden esetben töltsd fel a kér vényedhez a hatósági bizonyítványt!

Mi is ez? Az önkormányzat vagy a kormányhivatal által kiadott igazolás, 
mely az az adott lakcímen él?, a hallgatóval egy háztartást alkotó 
személyek számát, illetve azok nevét és születési évét tartalmazza; a 
hivatal nem kérhet pénzt az igazolás nem gyorsított kiadásáért.


