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בית־מדרש לרבנים–האוניברסיטה ללימודי היהדות בהונגרי
TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
PONTRENDSZERÉRŐL ÉS SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOKRÓL
Pontok:

A Szociális
Bizottság
tölti ki!

Kötelező igazolások:
Önkormányzati igazolás kérelmezővel egy lakcímre bejelentett személyekről (Eredeti példányban)
Jövedelemigazolás / Munkáltatóiigazolás (Eredeti példány)

Lakhatási adatok:
Albérlet: Bérleti szerződés fénymásolata (géppel írt, két tanúval hitelesített), amin
a pályázónak szerepelnie kell, mint bérlő vagy társbérlő. 6 hónapnál régebbi esetén
a pályázást megelőző 2 hónap közüzemi számláit is be kell adni
Kollégium: Bentlakásról vagy befizetésről szóló 1 hónapnál nem régebbi igazolás.
Szülőkkel albérletben: Bérleti szerződés fénymásolata (géppel írt, két tanúval hitelesített), amin a pályázó szüleinek szerepelnie kell, mint bérlő vagy társbérlő.
Szívességi lakáshasználati szerződés kedvezményezettje: Szívességi lakhatási
szerződés fénymásolata. 6 hónapnál régebbi esetén a pályázást megelőző 2 hónap
közüzemi számláit is be kell adni
Saját lakás: Önkormányzati igazolás kérelmezővel egy lakcímre bejelentett személyekről.
Szülőkkel: Önkormányzati igazolás kérelmezővel egy lakcímre bejelentett személyekről.
Lakóhely távolsága az intézménytől: Bérlet fénymásolat, csak Budapest közigazgatási határán túli, kitöltött bérletek beszámítandók (BKK bérlet nem)
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Nyilvántartott esélyegyenlőségi adatok alapján adott kategóriák:
Hátrányos helyzet: Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló dokumentum nem elfogadható)
Külföldi hallgató esetén a törvény által rögzített kritériumoknak való megfelelést
kell igazolni.
Halmozottan hátrányos helyzet: Jegyző igazolása a halmozottan hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló dokumentum nem elfogadható) Külföldi hallgató esetén a törvény által rögzített kritériumoknak való megfelelést kell igazolni.
Fogyatékkal élő: Pedagógiai Szakszolgálatok (korábban a fogyatékosság típusa
szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló, Fővárosi vagy
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megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok)
vagy a megyei kormányhivatalok megyeszékhely szerinti járási hivatalainak, tanulási zavar esetén pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatal
Rehabilitációs Szakszolgálati Szervei és ezek jogelődjei (pl. NRSZH, ORSZI, stb.)
által kiadott igazolás.
Nagycsaládos: születési anyakönyvi kivonat vagy adott félévre szóló iskolalátogatási igazolás.
Családfenntartó: Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata és önkormányzati
igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről.
Árva (25 éves korig): Halotti anyakönyvi kivonatok.
Félárva (25 éves korig): Halotti anyakönyvi kivonat.
Hozzátartozója után ápolási díjra jogosult: Ápolási díjra való jogosultságot igazoló határozat.
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Kérvényező által megadandó adatok:
Kérvényező nagykorúságáig tartós nevelésbe volt véve: Gyámhivatali igazolás.
Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: A gyámság megszűnéséről szóló határozat vagy jegyzői igazolás.
Árva 25 év felett: Halotti anyakönyvi kivonatok.
Félárva 25 év felett: Halotti anyakönyvi kivonat.
Képzelt apával anyakönyvezett: Képzelt apaságról határozat.
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12 pont
Maximum12 pont
Maximum5 pont
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Eltartott testvérek utáni pontok:
Testvérek után iskolalátogatási (eredeti példányban) vagy születési anyakönyvi kivonat (Fénymásolata), ha
még nem iskolás korú.
1
4 pont
2
8 pont
3
12 pont
4
15 pont
5
17 pont
6
19 pont
Minden további eltartott testvér +2 pont

Eltartói közösség körülményei:
Kérvényező gyermekeinek száma: gyermekek után iskolalátogatási (eredeti példányban) vagy ha még nem iskolás korú, akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata.
Kérvényező gyermekeit egyedül neveli: Büntetőjogi nyilatkozat.
Kérvényezővel egy eltartói közösségben élő ápolásra szoruló testvérek vagy
más családtagok száma: Ápolási díj folyósításáról igazolás.

7*gyermek

5 pont
5*családtag

Eltartóra vonatkozó körülmények:
Egyik eltartó I. vagy II. kategóriás rokkant: leszázalékolási határozat, nyugdíjas
igazolvány, nyugdíjszelvény.
Egyik eltartó III. kategóriás rokkant: leszázalékolási határozat, nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény.
Egyik eltartó rokkant (kategórián kívüli): leszázalékolási határozat, nyugdíjas
igazolvány, nyugdíjszelvény.
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Kérvényező eltartója öregségi nyugdíjban részesül: két hónapnál nem régebbi
nyugdíjszelvénye, nyugdíjas igazolvánnyal.
Kérvényező eltartója munkanélküli: Munkaügyi Központ igazolása, illetve az
összegről igazolás, amennyiben nem részesül támogatásban a Munkaügyi Központ
igazolása.
Kérvényező eltartói elváltak és az eltartó nem házasodott újra: válást igazoló
eredeti okirat fénymásolata
Kérvényező eltartói elváltak és az eltartó semmiféle támogatást nem kap a másik féltől: válást igazoló eredeti okirat fénymásolata és nyilatkozat.
Eltartó a kérvényező házastársa: Házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata

4 pont
4 pont

7 pont
9 pont
4 pont

Kérvényező egészségügyi állapota miatt felmerülő rendszeres terhek havonta:
0 – 2.499 Ft/hó
2.500 – 4.999 Ft/hó
5.000 – 9.999 Ft/hó
14.999 - 15.000 Ft/hó
15.000 – 19.999 Ft
20.000 – 24.999 Ft/hó
≥ 25.000 Ft/hó

0 pont
2 pont
4 pont
5 pont
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A kérelmező családjában 1 főre jutó havi nettó jövedelem:
0 Ft/hó - 19999 Ft/hó
20000 Ft/hó - 24999 Ft/hó
25000 Ft/hó - 29999 Ft/hó
30000 Ft/hó - 34999 Ft/hó
35000 Ft/hó - 39999 Ft/hó
40000 Ft/hó - 44999 Ft/hó
45000 Ft/hó - 49999 Ft/hó
50000 Ft/hó - 54999 Ft/hó
55000 Ft/hó - 59999 Ft/hó
60000 Ft/hó - 64999 Ft/hó
65000 Ft/hó - 69999 Ft/hó
70000 Ft/hó - 74999 Ft/hó
75000 Ft/hó - 79999 Ft/hó
80000 Ft/hó - 84999 Ft/hó
85000 Ft/hó - 89999 Ft/hó
90000 Ft/hó - 94999 Ft/hó
95000 Ft/hó - 99999 Ft/hó
100000 Ft/hó - 104999 Ft/hó

45 pont
42 pont
39 pont
36 pont
33 pont
30 pont
27 pont
24 pont
21 pont
18 pomt
15 pont
12 pont
9 pont
6 pont
3 pont
0 pont
-3 pont
-6pont
E fölött 3 pontonként csökken a lépték

Önellátó Hallgató: 25 éves korig. Az or-zse.hu-n elérhető, fejléces önellátói nyilatkozat és szülői nyilatkozat kitöltése, két tanúval hitelesítése.
Egyéb szociális körülményre adható pontszám (Hitel, allergia, stb.)
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