
Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2006-2007. II. félév – Ponttáblázat és a csatolandó 
dokumentumok listája 

 
 
Minden hallgatónak csatolnia kell a pályázathoz: 
- a személyi igazolvány mindkét oldalának fénymásolatát 
- a lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolatát 
- a vele egy háztartásban élőkről szóló, helyi önkormányzat által kiadott 3 hónapnál nem régebbi 

igazolást, amennyiben a pályázó a rokoni kapcsolatok rovatban a szülőn, a házastárson, a 
testvéren és a gyermeken kívül más személyt is feltűntet 

-     A kérvényhez mellékelni kell az eltartók három hónapnál nem régebbi jövedelemigazolását, melyet 
a munkáltató állít ki a havi nettó jövedelemről (vállalkozók esetén APEH igazolást is kötelező beadni), 
azaz nem kell kitölteni keresetigazoló formanyomtatványt, viszont a munkáltató pecsétje szükséges 
az igazoláshoz. 12000Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén a környezettanulmányt/megélhetési 
források feltűntetését kérjük. 50.000 Ft feletti egy főre jutó jövedelemmel nem lehet szociális 
támogatást kapni! Az egy pályázóra jutó pont nem haladhatja meg a támogatásra jogosító 
legalacsonyabb pontszám kétszeresét. 

Lakhatási körülmények 
Albérlet – az albérleti szerződés fénymásoltat 4 pont 
ELTE Kollégium – A kollégiumi belépőkártya és a kollégiumi díj befizetését igazoló dokumentum 
fénymásolata – 4 pont 
Nem ELTE Kollégium – A kollégiumi belépőkártya és a kollégiumi díj befizetését igazoló 
dokumentum fénymásolata – 4 pont 
Saját lakás – 1 pont 
Szülők lakása – 1 pont 
Egyéb – 1 pont 
A pályázó naponta jár be Budapestre – bérlet fénymásolata – 1 pont 
 
A lakóhely távolsága Budapesttől 

100 km alatt 1 pont 
101-200 km 2 pont 

201 km felett 3 pont 
 
Jöveledelmek: Minden rubrikába a havi nettó összeget kell beírni! A GYES, a GYED, a családi pótlék, 
az árvaellátás, és az ösztöndíjjellegű juttatások nem számítanak bele az egy főre jutó átlagkeresetbe. 
 
Egy főre jutó jövedelem: 

15.000 Ft alatt 7 pont 
15.001-20.000 Ft 6 pont 
20.001-25.000 Ft 5 pont 
25.001-30.000 Ft 4 pont 
30.001-35.000 Ft 3 pont 
35.001-40.000 Ft 2 pont 
40.001-45.000 Ft 1 pont 

 
A családtagok speciális jellemzői: 
Munkanélküli – az illetékes munkaügyi központ által kiadott 1 hónapnál nem régebbi igazolás 
másolata – 3 pont /szülő 
Munkanélküli, aki munkanélküli segélyben nem részesül - az illetékes munkaügyi központ által 
kiadott 1 hónapnál nem régebbi igazolás másolata – 4 pont/szülő 
Gyermekét egyedül neveli, mert özvegy (félárva kérvényező) – az árvaellátás összegéről szóló 

igazolás és a halotti anyakönyvi kivonat másolata – 6 pont 
Gyermekét egyedül neveli, mert elvált – a bíróság ítéletének a házasság felbontásáról – 5 pont 
Gyermekét egyedül neveli, mert külön élnek – közjegyző előtt tett nyilatkozat másolata a 
különélésről és az egy háztartásban élőkről – 5 pont 
Rokkantnyugdíjas – nyugdíjszelvény és a rokkantnyugdíjas igazolás másolata – 67% vagy affeletti 
rokkantság esetén 6 pont/fő, az alatt 3 pont/fő 
Öregségi nyugdíjas – a nyugdíjszelvény másolata – 3 pont/fő 
Tartósan beteg – 3 hónapnál nem régebbi orvosi igazolás és a gyógyszerköltségekről készült számla 
másolata – 2 pont/fő 
Tanuló testvér – 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás (6 év alatti gyermekek esetében 
születési anyakönyvi kivonat másolata) – 2 pont/fő 
Munkanélküli testvér - az illetékes munkaügyi központ által kiadott 1 hónapnál nem régebbi igazolás 
másolata – 1 pont/fő 
Fogyatékos testvér - Fogyatékosság esetén a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, 
Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás szükséges 
– 2 pont/fő 
 
A kérvényező speciális jellemzői: 
Első évfolyamra beíratkozott hallgató – csak az első szemeszterben jár érte pont – 1 pont 
Testi fogyatékos - Fogyatékosság esetén a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, 
Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás szükséges 
– 3 pont 
Tartósan beteg - 3 hónapnál nem régebbi orvosi igazolás és a gyógyszerköltségekről készült számla 
másolata – 2 pont 
Gyermeket nevel – a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata – 3 pont/gyermek 
Gyermekét egyedül neveli – a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata és a házasság 
felbontásáról/különélésről szóló dokumentum másolata – 2 pont (az előző ponthoz hozzáadódik) 
Árva - az árvaellátás összegéről szóló igazolás és a halotti anyakönyvi kivonatok másolata – 20%-os 
kategoria (Árva az akinek mindkét szülője elhunyt!!!) 
Öneltartó – közjegyzői által hitelesített nyilakozat, hogy a pályázó öneltartó – 5 pont 
Egyéb – megfelelő igazolások, az előzőekben fel nem sorolt okok miatt – maximum 6 pont 
Azon hallgató, aki: 
a) árva, vagy 
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy 
c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy 
d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 
e) akinek mindkét szülõje, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától 

külön élt szülője elhunyt 
a hallgatói normatíva 20%-ának megfelelõ összegû havi rendszeres szociális 
támogatásbanrészesül, ha a megfelelő dokumentumokkal igazolja, hogy az a)-e) kategória 
valamelyikébe tartozik.  
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy (e szakasz vonatkozásában): az a tizennyolc 
évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67 
%-ban elvesztette, és ez az állapot egy éve tart, vagy elõreláthatólag legalább egy évig fennáll; 
A KÖZÖLT ADATOKAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSNAK MEGFELELŐEN KELL IGAZOLNI! 

HIÁNYOS VAGY A KIÍRÁSNAK NEM MEGFELELŐ KÉRVÉNNYEL A KAR NEM 
FOGLALKOZIK! 

REKLAMÁCIÓT CSAK PONTOZÁSI HIBA ESETÉN FOGADUNK EL! 
A személyi igazolvány és lakcímkártya másolata nélkül beadott pályázatokat a KÖB 

hiánypótlásra való felhívás nélkül elutasítja!!!! 
 

Kari Ösztöndíj Bizottsgág 
2007. február. 5.  


