A jövőbeli szociális támogatás rendszere, (és a jogosultság igazolásához
szükséges igazolások)
A szociális pontszám az alábbi részpontokból áll össze:
• családszerkezet
• egy főre jutó éves nettó jövedelem
• saját vagy családtag betegsége
• állandó lakóhely távolsága a képzés székhelyétől
I. Kérvényezőre vonatkozó jellemzők
20%:
1. Fogyatékossággal élő
• Fogyatékkal élő hallgató igazolása: a fogyatékosság típusa szerint területileg illetékes
Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által
kiadott igazolás
2. Egészségi állapota miatt rászorult (67%-ban rokkant)
• Rokkant hallgató igazolása: rokkantsági határozat, amely két hónapnál nem régebbi
járadék szelvény vagy bankszámlakivonat, mely tartalmazza a járadék összegét
3. Halmozottan hátrányos helyzet igazolása
4. Családfenntartó
• Saját gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonat(ai), házassági anyakönyvi kivonat
vagy különélésről /válásról igazolás
5. Nagycsaládos
• Min. 2 testvér esetén nagycsaládos a hallgató
• Kiskorú testvér esetén: gyerekenként születési anyakönyvi kivonat
• Tanuló testvér esetén: iskolalátogatási igazolás vagy hallgatói jogviszonyról igazolás
6. Árva
• Halotti anyakönyvi kivonatok másolata
• Az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza
az árvaellátás összegét (Az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16.§ (2) e) pontjában
meghatározott kedvezmény csak a 25 évnél fiatalabb árva pályázókra vonatkozik!)

10%:
1. Hátrányos helyzet igazolása
• Rendszeres gyermekvédelmi támogatás- vagy kedvezmény megállapításáról
határozat vagy jegyzői igazolás a védelembe vételről
2. Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
• Nevelésbe vételről vagy a tartós nevelésbe vétel megszüntetéséről igazolás vagy
gyámügyi határozat vagy utógondozott ellátásról igazolás
3. Félárva
• Halotti anyakönyvi kivonat másolata
• Az árvaellátás összegéről szóló igazolás ( Az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
16.§ (3) c) pontjában meghatározott kedvezmény csak a 25 évnél fiatalabb félárva
pályázókra vonatkozik!)
• Házassági bontóper fénymásolata:
+ Gyermek elhelyezése
Egyéb:
1. Nem félárva, de szülője egyedül neveli
2. Nagyszülő, testvér, vagy más rokon az eltartója
• A lakóhely szerint illetékes önkormányzat által készített lakcímigazolás arról, hogy
az adott címen kik laknak
+ Közjegyző által hitelesített nyilatkozat
3. A pályázó önfenntartó
• Jegyző által kiállított önfenntartói igazolás, amelyen jól láthatóan fel van tüntetve,
hogy a hallgató önfenntartó (nem közjegyző!)
+ Szülők kijelentése jegyző előtt, hogy gyermeküket semmivel nem támogatják
+ Pályázó igazolása arról, hogy miből tartja el magát (kereseti igazolás, diákhitel,
NAV-tól igazolás…stb.)
• 7000 Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén a környezettanulmányt/ megélhetési
források feltüntetését kérjük
4. A pályázó tartósan, súlyosan beteg
5. A pályázó tartósan, de nem súlyosan beteg
• Fontos! Tartósan beteg az, akinek a betegsége kezelhető, de nem gyógyítható!
• Orvosi igazolás, amelyen fel van tüntetve, hogy milyen súlyos a betegség! Ha nincs
rajta, kérni kell az orvostól, hogy tüntesse fel a zárójelentésen, vagy a rehabilitációs
igazoláson.
• Szakorvosi igazolás, vagy kórházi zárójelentés (fontos, hogy a beteg azonosítható, a
betegség neve olvasható legyen!)

II. Családtagokra vonatkozó jellemzők
1. Munkanélküli eltartó, aki munkanélküli juttatásban részesül
2. Munkanélküli eltartó, aki nem részesül juttatásban
3. munkanélküli testvér (nincs tanulói vagy hallgatói jogviszonya)
• A munkaügyi központ igazolása az álláskeresési járadékra vonatkozóan
(3 hónapnál nem régebbi)
4. Háztartásbeli
• A lakóhely szerinti illetékes önkormányzat igazolása, amely EGYÉRTELMŰEN
tartalmazza a háztartásbeli státuszt VAGY
• NAV-jövedelemigazolás
+ munkaügyi központ igazolása
+ az önkormányzat igazolása arról, hogy kap-e ellátást
5. Eltartott testvér (6 évesnél fiatalabb testvér, vagy 25 év alatti nappali tagozaton tanuló
testvér)
• 6 évesnél fiatalabb testvér esetén anyakönyvi kivonat fénymásolata
• 6 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló testvér esetén iskolalátogatási igazolás
szükséges
6. Öregségi nyugdíjas családtag
• Nyugdíjas igazolvány + Nyugdíjszelvény VAGY
• NYUFIG igazolás
7. Rokkant nyugdíjas/járadékos családtag
• Szakorvosi igazolás, vagy kórházi zárójelentés
8. Állandó ápolásra szoruló családtag
• Ápolási díj megállapításáról szóló határozat csatolása
+ Ápolás szükségességét igazoló orvosi papír
9. Fogyatékossággal élő családtag
•A fogyatékosság típusa szerint területileg illetékes Látás-, Hallás-, Mozgás-,
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás
10. Súlyosan tartósan beteg családtag
• Betegség súlyosságáról és tartósságáról szóló orvosi igazolás

A pontszámítás:
Egy főre jutó jövedelem:

A kérvényező és eltartói speciális jellemzői:

A HALLGATÓ ÁLLANDÓ LAKHELYE ÉS AZ INTÉZMÉNY KÖZÖTTI TÁVOLSÁG
Sopron
1-50 km
50-150 km
150-250 km
250-350 km
350 km felett

0 pont
2 pont
4 pont
6 pont
8 pont
10 pont

RENDSZERESEN FELMERÜLŐ KIADÁSOK
Rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások
Ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségek
Fogyatékos hallgató speciális szükségletei
5.000 – 10.000 Ft
10.001 – 15.000 Ft
15.001 – 20.000 Ft
20.001 Ft felett

5 pont
7,5 pont
10 pont
12,5 pont

VI. EGYÉB A SZOCIÁLIS HELYZETET BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK
0 – 10 pont között

ÖSSZEGZÉS:
A kiemelt kategóriák:
10%
20%

11 900 Ft
23 800 Ft

Kategórián kívüli juttatások minimális összege 5000 Ft. A fennmaradó keretösszegek a
pontrendszer alapján kerülnek kiírásra.
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