Szükséges igazolások
Minden pályázathoz csatolni kell:
─ a lakcímkártya másolata + igazolás Sopron és a lakóhely közötti távolságról (buszjegy,
vonatjegy vagy hivatalos igazolás)
─ egy főre jutó jövedelem (két hónapnál nem régebbi, az utolsó három vagy hat hónap átlagkeresetét
kimutató kereseti igazolás)
─ 7000 Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén környezettanulmányt/ a megélhetési források
feltüntetését kérjük
– Helyi népesség-nyilvántartó iroda vagy a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított és
két évnél nem régebbi igazolása arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve.
Ha a szülő:
─ munkavállaló: munkáltatói jövedelemigazolás;
─ vállalkozó: NAV jövedelemigazolás;
─ egyéni vállalkozó: NAV jövedelemigazolás és vállalkozói igazolvány másolat;
─ őstermelő: NAV jövedelemigazolás és a jelen évi bevétel kimutatás;
─ nyugdíjas: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolás (összegének és pontos jogcímének igazolása);
─ rokkantnyugdíjas: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolás (összegének igazolása);
─ munkanélküli: Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküliség tényétől és a munkaügyi központ
vagy az önkormányzat igazolása az általuk folyósított támogatásról vagy annak hiányáról;
─ háztartásbeli: önkormányzati igazolás;
─ tartósan beteg: kórházi zárójelentés részleges másolata, kontroll papír;
─ elvált szülők: bírósági végzés részleges másolata.
Ha a testvér:
─ általános iskolás kornál fiatalabb eltartott: születési anyakönyvi kivonat részleges másolata;
─ tanuló: iskolalátogatási igazolás;
─ munkanélküli: Munkaügyi Központ igazolása;
─ tartósan beteg: kórházi zárójelentés részleges másolata, kontroll papír
.
Ha a kérelmező:
─ öneltartó: közjegyzői igazolás; jövedelemigazolás
─ árva: halotti anyakönyvi kivonatok másolata;
─ félárva: halotti anyakönyvi kivonatok másolata;
─ tartósan beteg: kórházi zárójelentés, kontroll papír;
─ a kérelmezőnek gyereke van: születési anyakönyvi kivonat részleges másolata;
─ a kérelmező várandós: nőgyógyászati igazolás.
CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK LISTÁJA a kiemelten rászorult hallgatók I. és II.
Kategóriájához
1. Nagycsaládos hallgatók esetében:
– Családi pótlék összegéről igazolás.
Ha a hallgató családjában rajta kívül még legalább két eltartott testvér van:
─ Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges;
─ Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges;
─ Az egy háztartásban élő testvér munkanélkülisége esetén a Munkaügyi Központ által kiállított
igazolás, amely tartalmazza, hogy az illető regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, mióta nem
rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék összegét.

Ha a hallgató eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy
havi jövedelme nem éri el a minimálbért összegét:
─ Az eltartó(k) és a háztartásban élő két személy jövedelmét a következő igazolásokkal kell
alátámasztani:
NAV által kiállított, jelen. évről szóló jövedelemigazolás;
Utolsó 3 havi nettó jövedelemről szóló munkáltató által kiállított igazolás, amely tartalmazza továbbá,
hogy az érintett személy mióta dolgozik az adott munkahelyen.
Legalább két kiskorú gyermek gyámsága esetén:
─ A lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása, valamint
─ a gyermekek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
2. Családfenntartó hallgatók esetében:
– NAV jövedelemigazolás
Ha a hallgatónak legalább egy gyermeke van:
─ A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata szükséges.
Ha a hallgató ápolási díjra jogosult:
─ A lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, illetve annak jegyzője által kiállított határozat
fénymásolata szükséges.
3. Félárva vagy árva hallgatók esetében:
Az elhunyt szülő(k) halotti anyakönyvi kivonat(ainak) fénymásolata.
4. Ha a pályázó fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult:
A pályázó fogyatékosságáról az Országos Orvos szakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolása szükséges.
5. Gyermekvédelmi Kedvezményben / Támogatásban részesülő hallgatók esetében:
Arról, hogy a hallgatót középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyző védelembe vette, illetve arról, hogy a hallgató után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzőjének határozatának másolata csatolandó;
6. Ha a hallgató gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg:
Arról, hogy a hallgató állami gondozott volt, vagy kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy gyámsága
nagykorúsága miatt szűnt meg: a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges;
7. Ha a hallgató Szülei legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezték be:
Arról, hogy a hallgató törvényes felügyeletét ellátó szülője, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be, közjegyzői határozat szükséges!
Amennyiben kérdésetek van a leadandó igazolásokkal kapcsolatban, személyesen a HÖK
irodában ügyfélfogadási időben, illetve a altgazdhokalelnok@bpk.nyme.hu címen kérhető
tájékoztatás.

