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1–19. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 

Átsorolás a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges képzés között 

22. § 

(1) A DRHE az alábbi szociális, rászorultsági alapon adható juttatásokat adja, illetve folyósítja: 

a) alaptámogatás, 
b) rendszeres szociális ösztöndíj, 
c) rendkívüli szociális ösztöndíj, 
d) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, 
e) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja. 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott támogatásokra fordítható keret 
megállapításának módját a 16. § (3)–(4) bekezdései rögzítik. 

(3) Szociális rászorultsági alapon adható juttatásokat a DRHE csak azon hallgatónak adhat, aki jelen 
szabályzat 4. § (1) bekezdés f) pontja értelmében szociális juttatásra jogosult. 

(4) A hallgató egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat szociális alapú támogatást. 
Ha a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, akkor 
abban a felsőoktatási intézményben részesülhet a szociális jellegű támogatásokban, amellyel 
elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató 
(katekéta), illetve hittanár (hittanár-nevelő) – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami 
felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. 

(5) Szociális rászorultsági alapon adható juttatás hallgatói kérelemre adható. 

(6) A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – 
tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten, a (4) bekezdés szerinti kérelmezői körben a DJB 
egységesen vizsgálja, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a 
kollégiumi férőhely iránti pályázat, mind az egyéb rászorultsági alapú juttatás elbírálásához. 

(7) 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 fogyatékossággal élő 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. 



 

 

(8) A jövedelemszámításkor a NAV által kiadott előző évi jövedelemigazolást kell kérni, valamint a 
munkáltató által kiállított utolsó három havi bérjegyzéket vagy az utolsó három havi jövedelemről 
kiállított igazolást.  Amennyiben az előző évi jövedelemigazolás már a beadás pillanatában nem 
releváns, ezt hiteles dokumentumokkal kell igazolni. 

(9) 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. 

(10) Az a hallgató, aki fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy jelen szabályzat alapján 
beadott pályázatában valótlan adatot, tényt közöl, az Nftv. 55. §-a alapján fegyelmi felelősségre 
vonható. 

(11) A határozatok kézbesítése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 24. § (2) bekezdése alapján az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül 
történik. Kézbesítettnek minősül a határozat azon a napon, amikor a küldemény a pályázó számára 
az elektronikus tanulmányi rendszer felületén keresztül elérhetővé vált. 
 


