
A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások 

és a pontrendszer (amennyiben az adott eset fennáll). 
 
Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! 

 
Kötelező igazolások - minden pályázathoz csatolni kell: 
A személyi igazolvány fényképes oldalát, illetve a lakcímet igazoló oldalt (új típus esetén a 
lakcímigazolvány lakcímet tartalmazó oldala) és önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy 

háztartásban élő személyekről. Ezek bármelyikének hiányában a pályázat érvénytelen! 

 
Egy főre jutó jövedelem – két hónapnál nem régebbi, az utolsó három/hat hónap átlagkeresetét 

kimutató  kereseti  igazolás,  vállalkozásról  minden  esetben  olyan  APEH/könyvelői  igazolást 

kérünk, ami a 2012. évre szól. 
 

 

20.000Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén környezettanulmányt/a megélhetési források 

feltűntetését és igazolását kérjük. 
 

A pontrendszer: 
 

Jövedelem szerinti osztályozás: 
Egy főre jutó jövedelem: 
0 -20000 25 pont 

20001-25000  21 pont 

25001- 30000 18 pont 

30001- 35000 15 pont 

35001- 40000 12 pont 

40001- 45000 10 pont 

45001- 50000 8 pont 

50001- 55000 6 pont 

55001- 60000 4 pont 

60001- 65000 3 pont 

65001- 72000 2 pont 

72001- 100000 0 pont 

 

 
 

100001- 110000 -2 pont 

110001- 120000 -4 pont 

120001- 130000 -6 pont 

130001- 140000 -8 pont 

140001- 150000 -10 pont 

150001- 160000 -12 pont 

160001- 170000 -14 pont 

170001- 180000 -16 pont 

180001- 190000 -18 pont 

190001- 200000 -20 pont 

 

Lakáshelyzet szerinti osztályozás: 
Lakóhely és az egyetem távolsága szerint légvonalban számolva 
(igazolja: a kötelező igazolások közt említett önkormányzati igazolás és a lakcímkártya) 

1 -50 1 pont 
51  -100 2 pont 

101 -150 3 pont 

151 -200 4 pont 

201 - 250 5 pont 

251 - 300 6 pont 

301- 8 pont 
 
Budapestre naponta bejárók: 

Havi bérlet ára (igazolja: a vidéki település és Budapest közötti jelen pályázási időszakban érvényes 

bérlettel – városhatáron belül érvényes BKV bérlet nem jogosít erre a körülményre) 

3500 Ft alatt van 1 pont 
3501 Ft felett van 2 pont 



Lakáskörülmények: 

Albérlet 3 pont 
ELTE kollégium 5 pont 

Nem ELTE kollégium 4 pont 

 
(Igazolja: 

Albérlet: Albérleti szerződés. 
ELTE kollégium: A pályázat leadásával azonos havi kollégiumi befizetést igazoló számla, vagy a 

Gazdasági Hivatal igazolása a bentlakás tényéről, vagy őszi félévben a beköltözési nyilatkozat. 

Nem ELTE kollégium: Bentlakásról, vagy befizetésről szóló 1 hónapnál nem régebbi igazolás.) 

 
Kérvényezőre vonatkozó igazolások: 

 

Öneltartó 3 pont 
Szülők és saját közjegyző által hitelesített nyilatkozat, amely két évnél nem régebbi, illetve 

megélhetési források igazolása 

 
Házas, hallgató házastárssal 8 pont 
Házassági anyakönyvi kivonat, és a pályázat leadásával azonos félévre szóló hallgatói jogviszony 

igazolás. 

 
Házas, munkanélküli házastárssal 7 pont 
Házassági anyakönyvi kivonat, és a munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása a 

munkanélküliség tényéről. („A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel” jellegű 

igazolásokat nem áll módunkban elfogadni) 

 
Élettárs, hallgató élettárssal 4 pont 
Közjegyző által hitelesített nyilatkozat, és a pályázat leadásával azonos félévre szóló hallgatói 

jogviszony igazolás. 

 
Élettárs, munkanélküli élettárssal 3 pont 
Közjegyző által hitelesített nyilatkozat, és a munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása a 

munkanélküliség tényéről. 

 
Árva 25 év alatt 15 pont 
halotti anyakönyvi kivonatok, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító 

által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű, vagy bankszámlakivonat) 

 
Árva 25 év felett 18 pont 
halotti anyakönyvi kivonatok. 

 
Félárva 25 év alatt 7 pont 
halotti anyakönyvi kivonat, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító által 

év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű, vagy bankszámlakivonat) 

 
Félárva 25 év felett 9 pont 
halotti anyakönyvi kivonat 

 
Rokkant hallgató      13 pont 
Rokkantsági határozat - vagy a Kari Tanulmányi Osztály igazolása arról, hogy a pályázó speciális 

szükségletű  hallgatóként  regisztrált  (csak  a  legalább  III.  csoportba  illetve  legalább  50%-os 

rokkantságot fogadjuk el) valamint nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld 

színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy 

bankszámlakivonat) 



 

Fogyatékkal élő 13 pont 
A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői 

és  Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a 

területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása - vagy a Kari Tanulmányi 

Osztály igazolása arról, hogy a pályázó speciális szükségletű hallgatóként regisztrált 

 
Hátrányos helyzetű 6  pont 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat, vagy a jegyző 

igazolása a (korábbi tanulmányok alatti) védelembe vétel tényéről. 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű 13 pont 

   A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat vagy a 

jegyző  igazolása  a  (korábbi  tanulmányok  alatti)  védelembe  vétel  tényéről,  és  a  szülők 

(eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános 

iskola 8. osztályán fejezték be. 

   Tartós nevelésbe vett: A tartós nevelésbe vétel tényéről vagy a tartós nevelésbe vétel 

megszűnéséről szóló határozat vagy gyámügyi igazolás. 

 
Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 7 pont 
A gyámság megszűnéséről szóló határozat. 

 
Tartós beteg 1 pont 
Kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap, vagy a betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, 

mely tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját valamint kezelőorvostól fél évnél nem régebbi 

igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekről 

 
Saját gyermek 12 pont 
Születési anyakönyvi kivonat 

 
 
Eltartóra és családtagokra vonatkozó igazolások: 

 

Munkanélküli, támogatással (eltartó) 4 pont 
Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása, mely tartalmazza az ellátás összegét. 

 
Munkanélküli támogatás nélkül (eltartó) 6 pont 
Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása. („A nyilvántartásunkban álláskeresőként 

nem szerepel” jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni) 

 
Öregségi nyugdíjas szülő 4 pont 
Nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű 

vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat) 

 
Rokkantnyugdíjas/rehabilitációs járadékban részesülő szülő 5 pont 
Rokkantsági határozat valamint nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű 

„Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat) 

 
Öregségi nyugdíjas eltartó (szülőtől különböző) 2 pont 
ld öregségi nyugdíjas szülő 

 
Rokkantnyugdíjas/rehabilitációs járadékban részesülő eltartó (szülőtől különböző) 3 pont 
ld rokkantnyugdíjas/rehabilitációs járadékban részesülő szülő 

 
Elvált 3 pont 
válási határozat 



Özvegy 6 pont 
Halotti anyakönyvi kivonat, valamint özvegyi nyugdíj összegének igazolása (ld nyugdíjas szülő) 

 
Különélő 3 pont 
Közjegyző által hitelesített vagy az önkormányzattól származó nyilatkozat/igazolás, lakcímbejelentő 

kártyák. 

 
Hajadon 4 pont 
Közjegyző által hitelesített nyilatkozat. 

 
Házartásbeli 4 pont 
Közjegyző által hitelesített nyilatkozat- GYES/GYED/GYET igazolása erre nem jogosít 

 
Tartósan beteg 1 pont 
Kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap, vagy a betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, 

mely tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját valamint kezelőorvostól fél évnél nem régebbi 

igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekről 

 
Tanuló testvér (25 év alatti tanuló testvér esetén) 5 pont 
Adott tanévre szóló iskolalátogatási igazolás, vagy a pályázat leadásával azonos félévre szóló 

hallgatói jogviszony igazolás. 

 
Testvér (6 évnél fiatalabb, még nem tanuló) 5 pont 
Születési anyakönyvi kivonat 

 
Munkanélküli testvér 4 pont 
Munkaügyi központ igazolása a munkanélküliség tényéről. („A nyilvántartásunkban álláskeresőként 

nem szerepel” jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni). 

 
A testvér fogyatékkal él/rokkant 8 pont 

   A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, 

Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, vagy a területileg illetékes 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott 

igazolás szükséges. 

   Rokkantsági határozat  valamint  nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején 

kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas 
igazolvány vagy bankszámlakivonat) 

 

 

 
Egyéb a pályázóval egy háztartásban élő személy 0 pont 

 

 
 
 

Az „A” kategóriát a következőkkel tudod igazolni. 
(Nem csak ezeket az igazolásokat kell feltölteni!) 

 

1. Fogyatékossággal élő hallgató: 
A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői 

és  Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 



Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a 

területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása - vagy a Kari Tanulmányi 

Osztály igazolása arról, hogy a pályázó speciális szükségletű hallgatóként regisztrált 

 
2. Rokkant hallgató: 
Rokkantsági határozat - vagy a Kari Tanulmányi Osztály igazolása arról, hogy a pályázó speciális 

szükségletű  hallgatóként  regisztrált  (csak  a  legalább  III.  csoportba  illetve  legalább  50%-os 

rokkantságot fogadjuk el) valamint nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld 

színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy 

bankszámlakivonat) 

 
3. Családfenntartó: 

   Gyermekenként: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, 

önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről. 

   Hozzátartozója után ápolási díjra jogosult hallgató: ápolási díj megállapításáról szóló 

határozat. 

 
4. Nagycsaládos: (legalább két eltartott testvére van, vagy három gyermeke van; legalább 

két kiskorú gyermek gyámja) 
Igazolástípus:  kiskorú  testvér:  gyermekenként  születési  anyakönyvi  kivonat;gyámság  esetén  a 

gyámság  alá vétel igazolása; tanuló testvér esetén iskolalátogatási igazolás/hallgatói jogviszony 

igazolás  (csak  nappali  tagozatos,  aktív  hallgatói  jogviszonyú testvér  számít),  munkanélküli 

testvérről a munkaügyi központ igazolása, vagy a testvér közjegyző által hitelesített nyilatkozata és 

önkormányzati  igazolás  a  kérelmezővel  egy  háztartásban  élő  személyekről);  Fontos:  Ebben  a 

kategóriában az a testvér számít munkanélkülinek, aki nem részesül munkanélküli ellátásban vagy 
segélyben, és regisztrált munkanélküli. . („A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel” 

jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni) 

 
5. Árva: 25 éves korig! 
halotti anyakönyvi kivonatok, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító 
által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű, vagy bankszámlakivonat) 

 
6. Kérvényezőnek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy 

házastársától külön élt szülője elhunyt: 
halotti anyakönyvi kivonat, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító által 

év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű, vagy bankszámlakivonat) 
valamint a hajadonság, nőtlenség, válás, különélés igazolása(ld fentebb). 

 
7. Halmozottan hátrányos helyzetű (hátrányos helyzetű és legfeljebb 8 osztályt végzett 

szülők; vagy tartós nevelésbe vétel) 

   A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat vagy a 
jegyző  igazolása  a  (korábbi  tanulmányok  alatti)  védelembe  vétel  tényéről,  és  a  szülők 

(eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános 

iskola 8. osztályán fejezték be. 

   Tartós nevelésbe vett: A tartós nevelésbe vétel tényéről vagy a tartós nevelésbe vétel 

megszűnéséről szóló határozat vagy gyámügyi igazolás. 

 

A „B” kategóriát a következőkkel lehet igazolni. 

(Nem csak ezeket az igazolásokat kell feltölteni!) 
 
1. Hátrányos helyzetű -25 éves korig!: 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat, vagy a jegyző 

igazolása a (korábbi tanulmányok alatti) védelembe vétel tényéről. 



2. Félárva- 25 éves korig!: 
halotti anyakönyvi kivonat, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító által 
év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű, vagy bankszámlakivonat) 

 
3. Gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg: 
A gyámság megszűntetéséről szóló jegyzői igazolás, vagy a gyámság/ átmeneti nevelés 

megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat; 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tóth Róza 
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Budapest, 2013. Február 12. 


