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Fontos információk 

 Leadási határidő: 2020.08. 19.  később nincsen mód rá 

 Ügyintézés kérvények menüpont alatt férsz hozzá 

 A dokumentumok PDF/JPG formátumban lehetnek, egyenként 2 MB maximum. 

 A több oldalas dokumentum összes oldala kell, legutolsó oldalon a pecséttel, 

aláírással érvényes csak 

 IDÉNTŐL NINCSEN LEHETŐSÉG HIÁNYPÓTLÁSRA, A JAVÍTÓK NEM KÜLDHETIK 

VISSZA 

 Ha úgy érzed, valamit elrontottál, vagy valami hiányzik a hok.szocialis@semmelweis-

univ.hu e-mail címen jelezd (ne a PAK hallgatóinál), a NEPTUN kódod és a kar 

nevének feltüntetésével 

 A leadás és javítás után a rendszer Ügyintézés alatt feliratot fog mutatni, ettől 

függetlenül a kérvényed beérkezett  

 Leadás után mindenképpen ellenőrizd a leadott kérvények között 

 Kérünk titeket ne kérjetek tőlünk információt a saját pontjaitokról, a szociális 

ösztöndíjról hivatalos tájékoztatót kapnak a hallgatók a HÖK-től! 

 Idegen nyelvű dokumentumról hivatalos fordítást IS fel kell tölteni, pecséttel és 

aláírással  

 A dokumentumot csak a megfelelő helyen fogadhatjuk el! 

 Kollégiumi sorrend felállítása szükséges! 

 A géppel írt nyilatkozat esetén csak két tanú és saját aláírással fogadhatjuk el 

 A pályázó csak abban a kollégiumban kerülhet elhelyezésre, amelyet megjelöl, akár 

többet is, de ilyen esetben kell rangsor készítés 

Benyújtandó papírok 

1. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY:  

 3 hónapnál nem lehet régebbi 

 Amennyiben a személyek neve és születési ideje nem szerepel rajta, külön 

nyilatkozat szükséges az információkról, különben nem fogadhatjuk el 

 Amennyiben valaki be van jelentve a lakcímre, de nem lakik abban a háztartásban 

nyilatkoznia kell erről 

 Ugyan így, ha valaki ott lakik, de nem oda van bejelentve 

 Kérünk titeket, amennyiben valaki nem lakik ott, akkor azon személyt ne számoljátok 

bele! 
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2. ALBÉRLET/KOLLÉGIUM: 

 Csatolandó a szerződés, melyben fel van tüntetve a rezsi nélküli fizetendő összeg 

(amennyiben a szerződés ezt nem írja, nyilatkozat szükséges) 

 A kollégiumi díjat SOTE kollégium esetén is fel kell tüntetni a rublikába 

 SOTE kollégista esetén külön papír nem szükséges 

 Egyéb kollégium esetén vezetőségi nyilatkozat kell arról, hogy a hallgató azon 

kollégiumban van elszállásolva, illetve, hogy mennyit fizet 

 

3. KM-ek: 

 Közlekedési társaság által kiállított papír, ami igazolja a távolságot 

 Vagy menetjegyek, amin a km tisztán látszik 

 GOOGLE TÉRKÉP ÉS EGYÉB DOKUMENTUM NEM ELFOGADHATÓ 

 Csak Budapest határán kívül élőknél lehet elfogadni, de pesti bérletet ne csatoljatok! 

 

HALLGATÓRA ÉRTENDŐ: 

4. ÁRVA/FÉLÁRVA: 

 Idei dokumentumok kellenek a nyugdíjfolyósítótól (akkor is, ha megszűnt a 

folyósítás), illetve árvaellátásról 

 E mellé csatolandó a halotti anyakönyvi kivonat 

 

5. FOGYATÉKOSSÁG/EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT: 

 67% 

 Szakorvos, Tanulási képesség, Rehabilitációs és Szociális Bizottság (valamelyiktől kell 

papír) 

 

6. NAGYCSALÁDOS: 

 Itt csak pipálni kell 

 3 gyermek esetén VAGY az eltartón kívül 2 személyre igaz, hogy nem éri el a 

minimálbért 

 

7. Családfenttartó: 

 Legalább 1 gyermeke van a hallgatónak, anyakönyvi kivonattal igazolt 

 

8. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ: 

 Gyámhatóság által kiállított papír 

 

9. GYÁMSÁGA NAGYKORÚSÁG MIATT MEGSZŰNT: 

 Erről hivatalos dokumentum kell 



 

HÁZTARTÁSBAN EGYÜTT ÉLŐKRE IS ÉRTENDŐ: 

10. CSALÁDI PÓTLÉK: 

 Csak a Magyar Államkincstár által kiállított dokumentum fogadható el, amin fel van 

tüntetve az összeg 

 

11. EGYÉB JÖVEDELEM: 

 Csak olyat kell feltüntetni, ami máshova nem írható 

 Nem tartozik ide a temetési segély, ösztöndíj, egyszeri anyasági támogatás, 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás stb. 

 

12. RENDSZERES ORVOSI/GYÓGYSZERES ELLÁTÁS: 

 Orvos és gyógyszerész aláírása szükséges 

 Számla a gyógyszerész pecsétjével, aláírásával az összegről 

 

13. JÖVEDELEM: 

 Nem lehet a papír 1 hónapnál régebbi 

 Az utolsó 3 havi nettó kereset kell, hogy rajta legyen (ennek az átlagát írd be) 

 MINDEN SZEMÉLYNÉL KÖTELEZŐ A NYILATKOZAT A MÁSODÁLLÁSRÓL, 

AMENNYIBEN NINCS AKKOR IS, FELTÜNTVE, HOGY NINCS EGYÉB JÖVEDELME, 

HIÁNY ESETÉN -17 PONTOT KAPSZ! 

 

14. VÁLLALKOZÓ/ŐSTERMELŐ: 

 NAV által kiállított papír és őstermelői igazolvány 

 Amennyiben a NAV megtagadja, erről nyilatkozni kell 

 Nyilatkozat mindenképpen szükséges a tevékenységről és a jövedelemről (nettó) 

 KÖTELEZŐ A NYILATKOZAT A MÁSODÁLLÁSRÓL, AMENNYIBEN NINCS AKKOR IS, 

FELTÜNTVE, HOGY NINCS EGYÉB JÖVEDELME, HIÁNY ESETÉN -17 PONTOT KAPSZ! 

 

15. ÖREGSÉGI NYUGDÍJ/ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS: 

 Nyugdíjfolyósító által kiállított papír: évre folyósított ellátás havi összege 

(bankszámla kivonat nem elfogadható), csekk is elfogadható, ha látszik az összeg és 

a nyugdíjfolyósító 

 KÖTELEZŐ A NYILATKOZAT A MÁSODÁLLÁSRÓL, AMENNYIBEN NINCS AKKOR IS, 

FELTÜNTVE, HOGY NINCS EGYÉB JÖVEDELME, HIÁNY ESETÉN -17 PONTOT KAPSZ! 

 

16. REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐ: 

 Állami foglalkoztatási szerv, a dokumentumon rajta kell lennie, hogy milyen összeget 

folyósít, amennyiben nincs, erről a papír mellett nyilatkozni kell 



 Támogatás nélküli regisztrált álláskereső esetén az Állami foglalkoztatási szerv 

dokumentuma szükséges 

 KÖTELEZŐ A NYILATKOZAT A MÁSODÁLLÁSRÓL, AMENNYIBEN NINCS AKKOR IS, 

FELTÜNTVE, HOGY NINCS EGYÉB JÖVEDELME, HIÁNY ESETÉN -17 PONTOT KAPSZ! 

 

17. HÁZTARTÁSBELI: GYES, GYED, CSED, GYET: 

 Gyermeknevelés folyósított összege (nem bankszámlakivonat) 

 KÖTELEZŐ A NYILATKOZAT A MÁSODÁLLÁSRÓL, AMENNYIBEN NINCS AKKOR IS, 

FELTÜNTVE, HOGY NINCS EGYÉB JÖVEDELME, HIÁNY ESETÉN -17 PONTOT KAPSZ! 

 

18. TESTVÉR/ELLÁTOTT: 

 7 éves kor alatt születési anyakönyvi kivonat 

 7-25 év között iskolalátogatási igazolás/ hallgatói jogviszony igazolás mely nem lehet 

1 hónapnál régebbi 

 Amennyiben az igazolást nem adják ki a hallgatónak, előző félévi igazolás szükséges 

+ nyilatkozat, hogy folytatja tanulmányait 

 Amennyiben általános iskolás/ középiskolás diáknak nem állítják ki az igazolást 

törvényes képviselő nyilatkozata szükséges 

 

19. EGYEDÜL NEVELI A SZÜLŐ A GYERMEKÉT: (mindenhova 2 papír kell) 

 Külön élés esetén nyilatkozat, illetve nyilatkozat a folyósítás/ nem folyósításról 

 Özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat, illetve nyugdíjfolyósító papír/ 

megszüntetésről papír 

 Elvált esetén bírósági döntés/anyakönyvi kivonat, illetve nyilatkozat folyósítás/ nem 

folyósításról 

 

20. EGÉSZSÉGKÁROSODÁS/FOGYATÉKOSSÁG: 

 Szakorvos, Tanulási képesség, Rehabilitációs és Szociális Bizottság (valamelyiktől kell 

papír) 

 KÖTELEZŐ A NYILATKOZAT A MÁSODÁLLÁSRÓL, AMENNYIBEN NINCS AKKOR IS, 

FELTÜNTVE, HOGY NINCS EGYÉB JÖVEDELME, HIÁNY ESETÉN -17 PONTOT KAPSZ! 

 

21. ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT: 

 Határozat szükséges, illetve mellé az összegről feltöltetni a szelvényt (nem 

bankszámlakivonat) 

 KÖTELEZŐ A NYILATKOZAT A MÁSODÁLLÁSRÓL, AMENNYIBEN NINCS AKKOR IS, 

FELTÜNTVE, HOGY NINCS EGYÉB JÖVEDELME, HIÁNY ESETÉN -17 PONTOT KAPSZ! 

 

 

22. AMENNYIBEN A TANKÖTELES GYERMEK NEM TANULÓ/ NEM HALLGATÓ: 



 Nyilatkozat az önálló jövedelemről, illetve, ha nincs, akkor arról 

 

 


