
Kedves Hallgatók! 

 

Indul a szociális támogatás, alaptámogatás és rendkívüli szociális támogatás 

megpályázása! 

Minden szükséges dolgot leírunk itt, szóval körültekintően olvassátok el. Amennyiben 

nem világos valami kérdezzetek bátran és segítünk.  

A pályázási határidő 2022. október 20 - október 28-ig tart! 

A jelentkezés feltétele a SZOCIÁLIS ÉS ALAPTÁMOGATÁS esetében ez a 4 oldalas 

google kérdőív kitöltése az alapadatokkal (név, lakcím, szak stb.) Ha ez nincs meg, 

akkor elutasításra kerül a jelentkezés. Ezenkívűl a jelentkezési lap kitöltése is 

elengedhetetlen, viszont ez csak a szociális és közéleti pályázat esetében! Ha 

KOLLÉGISTA vagy, akkor ezt jelöld be a google kérdőívben és nincs több dolgod, de a 

biztonság kedvéért olvasd végig! 

Link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUEuzxeAh5eQtNkoxbQeldWjpp4_5mi3FwlisasvX

h01dMBA/viewform   

 

Az itt lévő pdf-et ki kell nyomtatni kitölteni és aláírni. Ez inkább a szociális részre 

fókuszál. 

Még nem vagy kész, ugyanis kellenek igazolások hozzá, ezeket most itt 

felsoroljuk: 

1. Egy háztartásban élők, lakók igazolása (ezt az ügyfélkapunál tudod kikérni 

lakcímkártyával és személyivel)  

2. Igazolás azokról, akik egy háztartásban élnek veled: testvéreknek/diákoknak 

iskolalátogatási igazolás 

3. Szülőknek, eltartóknak jövedelemigazolás 3 hónapra visszamenőleg 

(Illetve, ha valakinek nincsen keresete, akkor munkanélküli igazolás (ez majd az 

egy főre jutó jövedelemhez kell)  

4. Ha van utazási költséged pl.: vonatjegy 

5. Ha a HH vagy a HHH kategóriában, vagy (a felsoroltak közül legalább kettő 

passzol rád)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUEuzxeAh5eQtNkoxbQeldWjpp4_5mi3FwlisasvXh01dMBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUEuzxeAh5eQtNkoxbQeldWjpp4_5mi3FwlisasvXh01dMBA/viewform


6. Ha valamelyik illik rád az "egyéb szociális és családi körülményekből", azt 

igazolnod kell 

7. BNO kódok igazolása, recept is jó, ha csak az van 

8. Egyéb bevételek CSAK akkor, ha az az egyetlen jövedelem 

9. Ha valamiről nincs hivatalos dokumentumod, akkor csak abban az esetben 

fogadjuk el, hogy ha írsz egy két tanús nyilatkozatot, személyi számokkal ellátva. 

10. Ha kollégista vagy és valamilyen változás következett be, a változásra vonatkozó 

igazolást kell behoznod. 

  

Ezt követve bedobod a HÖK iroda mellett található postaládába! 

 

Leghamarabb október 29- én tájékoztatást kapsz e-mailben arról, hogy ha pótlásra 

szorulnak a dokumentumaid.  

Pótlási időszak: 2022. November 02 - 04 között 

Itt már NEM adhatsz le új jelentkezést. Csak és kizárólag az emailben elküldött 

hiányosságok pótolhatóak. Kérjük, hogy ezekre írjátok rá, hogy pótlás! 

 

A rendkívüli szociális támogatásra szintén ezzek a beadandó papírok vonatkoznak. Itt is 

van egy külön jelentkezési lap, ami szintén itt található. 

  

Ha valamilyen okból nem tudod leadni a megadott intervallumon belül az igazolásokat 

és/vagy egyéb kérdéseid aggályaid vannak jelezd az alábbi fórumokon: 

mke@gmail.com 

hok@mke.hu 

Instagram és facebook 

 

Üdvözlettel a Diákjóléti Bizottság 
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