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Indoklás: 

SSz:  

Pontszám:  

Kategória  

Kar:  Név:  

Neptun-kód:  OM azonosító:  

Évfolyam:  Szak:  Képzés kód:  

Kategória: X-szel jelölendő Árva  Nagycsaládos  

Fogyatékossággal élő  Félárva  Családfenntartó  

Hátrányos helyzetű  Halmozottan hátrányos helyzetű  Önfenntartó  

NYILATKOZAT 

Tudomásul veszem, hogy az eljárásban a leadási határidőn túl hiánypótlásra nincs lehetőség és, hogy 

a kari Hallgatói Önkormányzat valamint az Egyetemi Szociális Bizottság a rendelkezésre álló iratok 

alapján fog eljárni a pályázat elbírálása során. Nyilatkozom, hogy a rendszeres szociális támogatás 

és az alaptámogatás igénylésére vonatkozó pályázati kiírást megismertem. 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam feltüntetett adatok és 

benyújtott igazolások a valóságnak megfelelnek és valamennyi olyan körülményt tartalmaznak, 

amelyek befolyásolhatják pályázatom elbírálását. Valótlan adatok közlése a támogatás megvonását 

és eljárás megindítását vonja maga után! 

Továbbá kijelentem, hogy a  -hatályos adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alapján hozzájárulok 

ahhoz, hogy a kari Hallgatói Önkormányzat valamint az Egyetemi Szociális Bizottság személyes 

adataimat (-beleértve az elbíráláshoz szükséges különleges adatokat is) ezen pályázat céljából 

kezelje. 

Kelt: …………………………………. ………………………………. 

 Aláírás 

Segítséget az alábbi e-mail címeken 

kérhetsz, illetve személyesen a  

HÖK irodákban 

(ajkhok.szb@kre.hu 

btkhok.szb@kre.hu 

htkhok.szb@krehu 

szekhok.szb@kre.hu 

tfkhok.szb@kre.hu) 

Az adatlap árnyékolt részeit kérjük 

NEM kitölteni! 

Az adatlapon minden pályázóra 

vonatkozó mezőt kötelező kitölteni, 

ennek hiányában a pályázat 

érvénytelennek minősül. 

Átvevő:  

Ideje: 

mailto:ajkhok.szb@kre.hu
mailto:btkhok.szb@kre.hu
mailto:htkhok.szb@krehu
mailto:szekhok.szb@kre.hu
mailto:tfkhok.szb@kre.hu


 

PONTTÁBLÁZAT (A Szociális Bizottság tölti ki!) 

A pályázóra vonatkozó körülmények:   

 Fogyatékossággal élő  (Nyugdíj Folyósítótól kért igazolás, fogyatékosság mértéke és a gyógyszerek, eszközök értékétől függően)* 5-25  

 Tartós betegnél (orvosi igazolás, gyógyszerek, eszközök értékétől függően) 
o BNO-kód alapján 5-15 pont 
o gyógyszerköltség alapján: 1-5 pont 

max. 20 pont 
 

 Családfenntartó (hallgatói jogviszonyigazolás vagy iskolalátogatási igazolás vagy ha még nem iskolás születési anyakönyvi 
kivonat, ápolási díjra való jogosultságot igazoló határozat) (1. és 2. gyermek: 10-10 pont; 
3. és 4. gyermek: 8-8 pont; további gyermek: 6-6 pont 

 
 

 A pályázó saját gyermekét egyedül neveli (jegyző igazolása vagy -bírósági döntés) 5  

 Árva (halotti anyakönyvi kivonat) 20  

 Félárva (halotti anyakönyvi kivonat) 15  

 Hátrányos helyzetű (Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról)  10  

 Halmozottan hátrányos helyzetű (Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról)  15  

 Gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt (A gyámság megszűnéséről szóló határozat vagy jegyzői igazolás) 5  

 Önfenntartó (lásd: fogalomtár) 15  

A pályázóval egy háztartásban élőkre vonatkozó körülmények* 

 munkanélküli (Munkaügyi Központ 2 hónapnál nem régebbi igazolás) 15  

 rehabilitációs ellátásban részesül (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása) 10  

 Háztartásbeli (Elmúlt 3 hónap TB befizetést igazoló szelvény vagy annak átutalásáról szóló igazolás)  5  

 Pályázót egyedül neveli, mert özvegy (Halotti anyakönyvi kivonat, nem jelölhető meg egyszerre az árva kategóriával, illetve 
ha egy másik eltartó is velük él) 

 Pályázót egyedül neveli, mert elvált (bírósági döntés, nem jelölhető meg egyszerre félárva kategóriával, illetve ha egy másik 
eltartó is velük él) 

 Pályázót egyedül neveli, mert hajadon (Jegyző által kiállított igazolás, nem jelölhető meg egyszerre félárva kategóriával, 
illetve ha egy másik eltartó is velük él) 

10 

 
 

 Öregségi nyugdíjas / Rokkantsági nyugdíjas (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött dokumentum a nyugdíj 
összegéről) 
10 pont személyenként 

  

 Fogyatékossággal élő (Pedagógiai Szakszolgálat, vagy megyei kormányhivatalok, megyeszékhely szerinti járási hivatalok által 
kiadott igazolás, Nyugdíj Folyósítótól igazolás)  

 Tartós beteg (zárójelentés, ambuláns lap, szakorvosi igazolás) 

5-25  

 Testvér (hallgatói jogviszonyigazolás vagy iskolalátogatási igazolás vagy ha még nem iskolás születési anyakönyvi kivonat)  
(1. és 2. testvér: 10-10 pont; 3. és 4. testvér: 8-8 pont; További testvérek: 6-6 pont) 

  

A kérelmező családjában 1 főre jutó havi nettó jövedelem * 

 38.000  Ft alatt van 50  

 38.000 – 40.000 Ft között van 49  

 40.001 – 49.000 Ft között van 45  

 49.001 – 45.000 Ft között van 40  

 45.001 – 50.000 Ft között van 35  

 50.001 – 55.000 Ftközött van 30  

 55.001 – 60.000 Ft között van 25  

 60.001 – 65.000 Ft között van 20  

 65.001 – 70.000 Ft között van 15  

 70.001 – 75.000 Ft között van 10  

 75.001 – 80.000 Ft között van 8  

 80.001 – 85.000 Ft között van 5  

 85.001 – 90.000 Ft között van 2  

 90.001 – 95.000 Ft között van 1  

 95.000 Ft felett van 0  

A kérelmező albérletben lakik * 7  

A kérelmező eltartójának állandó lakhelye bérlemény (kivéve szívességi lakáshasználat)  5  

A kérelmező kollégista * 3  

A kérelmező rendszeres tartózkodási helyének távolsága Bp. közigazgatási határától 

 50 km alatt 0  

 50 km felett 1  

 100 km felett 3  

 150 km felett 6  

 200 km felett 9  

 250 km felett 12  

 300 km felett 15  

A kérelmező naponta jár be (Bp. határán túlról)** (igazolással) 

Budapest közigazgatási határain kívüli bérlet árából számítandó, minden megkezdett 1000 Ft után 1 pont 
  

Kérelmező napi beutazásának időtartama az intézményig  

1 óra felett minden megkezdett óráért 1 pont 
  

Hitel (diákhitel)  5  

Hitel (egyéb hitel) 10  
 

Pontozta:  Pontok összesen  

Ellenőrizte:  Dátum  
 


