
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 

PÁLYÁZATÁHOZ SZÜKSÉGES 

 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA: 

 

A pályázó és a vele egy háztartásban élők a havi bevétel összegét, jövedelmet 

dokumentumokkal igazolni köteles. A részletes pályázati kiírás rögzíti, hogy a pályázat 

elbírálása során mi számít jövedelemnek.  

 

Az alább felsorolt dokumentumok közül a releváns csatolandó: 

 

- jövedelem – igazolás és/vagy 

- családi pótlék folyósítását igazoló dokumentum és/vagy 

- fizetett tartásdíj és/vagy 

- nyugdíj folyósítását igazoló dokumentum és/vagy 

- Munkanélküli Központ által kiállított határozat vagy hatósági bizonyítvány vagy  

- a fentieket igazoló bankszámla kivonat 

 

Az alacsony jövedelemre való hivatkozás igazolása mellett lehetőség van egyéb más 

szociális rászorultságot igazoló dokumentum benyújtására is (az alább nevezett 

igazolások példálózó jelleggel került feltüntetésre, benyújtásuk nem kötelező): 

eltartott testvér esetén:  

-18 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű  

aláírásával hitelesítve;  

-18 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett 

a testvér  iskolalátogatási igazolása nappali tagozatos tanulmányok folytatásáról. Ha a 

jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők 

nevei nem egyeznek meg, indokolni és igazolni kell, hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. A 

szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos, illetve 

nem aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér. 

 

elhunyt szülő esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.  

 

házastárs esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá  

- ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD hallgató, már befejezte nappali tagozatos 

tanulmányait, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): az "Alacsony jövedelemre való 

hivatkozás esetén" bekezdésekben említett igazolások;  



- ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a 

szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az 

esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók fentebb felsorolt igazolásait kell 

benyújtani.  

 

saját gyermek esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.  

 

eltartó, testvér vagy saját betegség esetén: zárójelentés vagy szakorvosi igazolás 

fénymásolata az eltartó, illetve a jelentkező sajátkezű aláírásával hitelesítve. 

 

 


