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A SZOCIÁLIS HELYZET MEGHATÁROZÁSA 

 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

21. § (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni 

a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét; 

b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, 

c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, 

d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és 

fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács 

igénybevételére, 

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt 

rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, 

f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott 

gyermekek számára, 

g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. 

 

1. §  

A szociális helyzet meghatározása azon hallgatói pályázatok esetében, ahol a pályázó 

szociális körülményeit is figyelembe kell venni, a Rendelet 21.§ (1)-ben foglaltakon kívül az 

alábbi tényezők figyelembevételével történik:  

a) a hallgató saját jövedelme; 

b) a pályázati kiírás alapján igazolandó, a szociális helyzetet befolyásoló egyéb 

körülmények.  

2. §  

A hallgató helyben lakónak minősül, ha  

a) a bejelentette, állandó lakcíme Budapesten található; vagy  

b) önálló budapesti ingatlannal rendelkezik és ezt megfelelő módon igazolja.  

3. §   

(1) A szociális pályázatok pályázási rendjét és a pályázási kiírást a Hallgatói 

Követelményrendszer alapján az EHSZÖB illetékes kari albizottságai határozzák meg.  

(2) Az EHSZÖB illetékesei albizottságai jogosultak a szociális alapon biztosított és az 

általuk kiírt pályázati kiírásra beérkező pályázatok elbírálására. 
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 Egységes szerkezetben a módosításáról szóló CXIII/2020. (VI. 22.) Szen. sz. határozat rendelkezéseivel. 



Rendelet 21.§ (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni 

a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét; [...] 

(2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap 

átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató 

kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. 

4. §  

(1) Az eltartói közösségbe tartozó személyek egy főre eső jövedelmét jelen szabályzatban és 

a pályázati kiírásban meghatározott jövedelmek és juttatások valamint az eltartói 

közösség létszámának a hányadosa adja meg.  

(2) Azoknál a pályázatoknál, amelyeknél a hallgató szociális helyzetét figyelembe kell 

venni, az eltartói közösséghez tartozó személynek kell tekinteni mindenkit, aki a 

pályázóval azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen van bejelentve. 

(3) A hallgató egy főre eső jövedelmének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni:  

a) a kizárólag tanulmányi alapon megállapított támogatást;  

b) az árvaellátást;  

c) a gyermekgondozási segélyt;  

d) a gyermeknevelési támogatást;  

e) a családi pótlékot;  

f) a terhességi-gyermekágyi segélyt;  

g) a gyermekgondozási díjat;  

h) a diákhitel összegét; 

i) a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét; 

j) 2
a csecsemőgondozási díjat; 

k) 3a gyermekgondozást segítő ellátást; 

l) 4
a gyermekek otthongondozási díját; 

m) 5
a gyermekük otthoni ápolása miatti ápolási díjat; 

n) 6az örökbefogadói díjat. 

(4) A pályázó eltartói közösségét mindig a pályázati kiírásnak megfelelő módon kell 

igazolni.  

5. §  

(1) Amennyiben a hallgató rendszeres szociális támogatást kíván igényelni, köteles az 

EHSZÖB kari albizottsága által előírt formanyomtatványt, az adott tanulmányi (fél)évre 

megállapított pályázási határidő végéig, a szükséges mellékletekkel az illetékes kari 

albizottsághoz benyújtani.  

(2) A kérelmek felhasználásánál a felsőoktatási intézményekre vonatkozó adatvédelmi 

szabályok rendelkezéseit be kell tartani.  

(3) A hallgató szociális helyzetében beálló és a rendszeres szociális támogatás megvonását 

eredményező változásokról köteles az illetékes szervet 15 napon belül tájékoztatni.  

(4) A szociális helyzet igazolásakor a hallgató büntetőjogi és fegyelmi, az igazolásban 

érintett személyek pedig büntetőjogi felelősséggel tartoznak. 
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 Beiktatta a CXIII/2020. (VI. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2020. VI. 22. napjától. 
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 Beiktatta a CXIII/2020. (VI. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2020. VI. 22. napjától. 
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