
2. sz. melléklet 
 

Az Egyetem Egységes Szociális Támogatás Pontrendszere 

(1) A Szenátus állandó bizottságaként működő Szociális Bizottság javaslatára az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet a Térítési és Juttatási Szabályzat 13. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a hallgatók szociális helyzetének megítélésére az alábbi pontrendszert 

alkotja. 

(2) A háztartás egy főre jutó jövedelmét két módon számítjuk, pályázati- és ellenőrző egy főre 

jutó jövedelemként, a következők szerint: 

a) Az ellenőrző egy főre jutó jövedelembe minden a háztartásba befolyó jövedelem 

beleszámít.  

b) A pályázati egy főre jutó jövedelembe minden a háztartásba befolyó jövedelem 

beleszámít, kivéve  

i. öneltartó pályázó esetén a Diákhitel, a Bursa Hungarica ösztöndíj, 

doktorandusz ösztöndíj és minden BME intézményi ösztöndíj,  

ii. nem öneltartó pályázó esetén a háztartás tagjai számára folyósított a 

Diákhitel, Bursa Hungarica ösztöndíj, doktorandusz ösztöndíj és minden 

oktatási intézmény ösztöndíja, a családi pótlék, hátrányos helyzetű támogatás, 

fogyatékos támogatás, valamint a pályázó ápolási díjban részesülése esetén az 

ápolási díj összege. 

 

(3) A pályázó háztartásának pályázati egy főre jutó nettó havi jövedelme alapján a pályázó az 

alábbi pontokat kapja: 

Mettől (Ft) Meddig (Ft) pont 
 

Mettől (Ft) Meddig (Ft) pont 

0 40000 50 
 

60001 60800 24 

40001 40800 49 
 

60801 61600 23 

40801 41600 48 
 

61601 62400 22 

41601 42400 47 
 

62401 63200 21 

42401 43200 46 
 

63201 64000 20 

43201 44000 45 
 

64001 64800 19 

44001 44800 44 
 

64801 65600 18 

44801 45600 43 
 

65601 66400 17 

45601 46400 42 
 

66401 67200 16 

46401 47200 41 
 

67201 68000 15 

47201 48000 40 
 

68001 68800 14 

48001 48800 39 
 

68801 69600 13 

48801 49600 38 
 

69601 70400 12 

49601 50400 37 
 

70401 71200 11 

50401 51200 36 
 

71201 72000 10 

51201 52000 35 
 

72001 72800 9 



52001 52800 34 
 

72801 73600 8 

52801 53600 33 
 

73601 74400 7 

53601 54400 32 
 

74401 75200 6 

54401 55200 31 
 

75201 76000 5 

55201 56000 30 
 

76001 76800 4 

56001 56800 29 
 

76801 77600 3 

56801 57600 28 
 

77601 78400 2 

57601 58400 27 
 

78401 79200 1 

58401 59200 26 
 

79201 80000 0 

59201 60000 25 
 

80001 80001+n*800 n*(-1) 

 

(4) A pályázóval egy háztartásban élők jövedelmei alapján számított egy főre jutó havi nettó 

pályázati és ellenőrző jövedelem megállapításakor, a havonta rendszeresen mérhető 

jövedelmeknél az utolsó hat hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig a juttatás egy 

tizenkettedét kell figyelembe venni.  

(5) Az Egyetem lakhelyétől való távolsága alapján a pályázó az alábbi pontokat kapja: 

-tól -ig pont 

Budapest 0 

0 km 50 km 2 

50 km 100 km 3 
100 km 150 km 4 

150 km 200 km 5 

200 km 250 km 6 
250 km 300 km 7 

300 km felett 8 

 

(6) A pályázó tartózkodási helye alapján az alábbi pontokat kapja: 

a) állandó lakcím szerinti háztartás 0 pont; 

b) kollégiumi férőhely 3 pont; 

c) elutasított kollégiumi férőhely esetén más tartózkodási hely 7 pont; 

d) más tartózkodási hely 0 pont; 

(7) A pályázó a (6) bekezdés szerinti pontot kizárólag abban az esetben kaphatja meg, ha a 

pályázat által vizsgált időszakban már legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik 

felsőoktatási intézményben. Abban az esetben, ha az adott intézményben kollégiumi 

elhelyezésben részesült, a kollégiumi férőhelyre járó pontot kapja. Ellenkező esetben, ha az 

elbírálást megelőző félévben elutasított kollégiumi férőhely pályázattal rendelkezik az adott 

intézményben, és más intézmény kollégiumában, vagy diákotthonában, vagy albérletben 

lakik, a (6)c) szerinti pontot kapja. 

(8) A pályázó saját helyzete alapján az alábbi pontokat kapja: 

a) árva pályázó esetén 17 pont; 

b) félárva pályázó esetén, illetve ha a szülő ismeretlen 11 pont; 

c) súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel élő pályázó esetén 13 pont; 



d) a pályázó saját betegsége esetén, a betegség súlyossága és a betegség miatt rendszeresen 

felmerülő egészségügyi kiadások alapján 0-10 közötti pont (a pontszám pontos értékéről 

a Szociális Bizottság dönt); 

e) a pályázó saját rokkantsága esetén az egészségi állapot mértéke, valamint a rokkantság 

miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások alapján 0-13 közötti pont (a 

pontszám pontos értékéről a kiadások függvényében a Szociális Bizottság dönt). 

f) saját, vele egy háztartásban élő gyermek esetén 10 pont gyermekenként; 

g) öneltartó pályázó esetén 8 pont. 

(9) Az (5) és (8)g) bekezdések, a (8)a) és (8)g) bekezdések, és a (8)b) és (8)g) bekezdések szerinti 

pontok nem adhatók együtt. 

(10) A pályázó a vele egy háztartásban élő személyek helyzete alapján az alábbi pontokat kapja: 

a) árva személy esetén 5 pont; 

b) félárva személy esetén, illetve ha a szülő ismeretlen 3 pont; 

c) súlyos fogyatékos vagy tartós betegséggel élő személy után személyenként 9 pont; 

d) a pályázóval egy háztartásban élő személy krónikus betegsége esetén, a betegség 

súlyossága és a betegség miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások alapján 0-

7 közötti pont (a pontszám pontos értékéről a Szociális Bizottság dönt);  

e) rokkant személy esetén az egészségi állapot mértéke, valamint a rokkantság miatt 

rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások alapján 0-9 közötti pont (a pontszám 

pontos értékéről a Szociális Bizottság dönt); 

f) elvált, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 7 pont (abban az esetben is, ha a 

pályázó a szülő); 

g) még nem iskoláskorú, köz-, és felsőoktatásban, valamint nappali munkarendű OKJ 

képzésben részt vevő személyek után az alábbi táblázat szerinti pont (több képzésen 

való részvétel esetén csak a legmagasabb pontszámú jogviszonyra adható pont): 

 

Oktatási forma pont 

Még nem iskoláskorú 7 
Általános iskola 7 

Nappali munkarendű középiskola, középfokú 
szakképzés 7 

Felsőoktatás, nappali tagozat (kivéve doktorandusz) 7 

Felsőoktatás, esti tagozat 3 

Felsőoktatás, levelező tagozat (kivéve doktorandusz) 3 

Nappali munkarendű OKJ-s képzés 7 

Doktorandusz jogviszony 0 

 

Amennyiben a pályázón kívüli, még nem iskoláskorú, általános iskolás, nappali 

munkarendű középiskolás, középfokú szakképzésben vesz részt, felsőoktatás nappali 

tagozatos (kivéve doktorandusz) és nappali munkarendű OKJ képzésen résztvevő 

személyek száma háztartásban 2-nél több, minden további (tehát ezen felüli), a fenti 

felsorolás szerinti valamely oktatási formában tanuló személyek után személyenként -2 

pont (a kapott pontok mellett, tehát összesen 5 pont személyenként). 

 



(11) Amennyiben a pályázó szülője újraházasodott, vagy élettárssal él együtt, a (10)f) bekezdés 

szerinti pontszámra a pályázó nem jogosult. A (8)b)és (10)f) bekezdések szerinti pontok nem 

adhatók együtt. 

(12) A (8)c), (8)d) és (8)e), valamint a (10)c), (10)d), és (10)e)bekezdések esetében adható pontok 

alapján maximum 20 pont szerezhető. 

(13) A pályázó szociális rászorultsági pontszámát a (2) - (12) bekezdések alapján megállapított 

pontszámok összege adja. 

Budapest, 2015. január 8. 

 Daku Dávid 

 elnök 
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 Egyetemi Hallgatói Képviselet 


