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 Általános tájékoztató 

rendszeres szociális támogatás pályázathoz 
2014/2015. tavasz 

 
A rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján megítélt és havonta folyósított 
támogatás. Rendszeres szociális támogatást csak az adott félévben aktív státuszú, államilag támogatott, nappali 
képzésen lévő hallgatók kaphatnak, akiknek a juttatási alapkaruk az ELTE BTK. 
 

A pályázók köre 
 
A pályázatra jogosultak köre 2+1 kategóriából áll: 
1) „A kategória” 
Legalább a mindenkori hallgatói normatíva 20%-át kapja az az államilag támogatott nappali képzésen, aktív 
félévben lévő, szociális helyzete alapján rászoruló hallgató, akire ezeken felül igaz, hogy 

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 
c) családfenntartó, vagy 
d) nagycsaládos, vagy 
e) árva. 

2) „B kategória” 
Legalább a mindenkori hallgatói normatíva 10%-át kapja az az államilag támogatott nappali képzésen, aktív 
félévben lévő, szociális helyzete alapján rászoruló hallgató, akire ezeken felül igaz, hogy 

a) hátrányos helyzetű, vagy 
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 
c) félárva. 

3) „A és B kategóriába nem eső” 
Rendszeres szociális támogatásban részesülhet az az államilag támogatott nappali képzésen, aktív félévben 
lévő, szociális helyzete alapján rászoruló hallgató is, aki sem az A, sem a B kategóriába nem tartozik. 
 
A pályázó a pályázat beadásakor büntetőjogi felelősségének tudatában elismeri, hogy a pályázatban foglaltak a 
valóságnak megfelelnek. 
 

A pályázatok elbírálása 
 
A pályázatok elbírálása egy pontrendszer alapján történik. Az aktuális pontrendszer megtalálható a tájékoztató 
végén. A pontot csak az a hallgató kaphatja meg, aki a megfelelő dokumentumokkal igazolta jogosultságát 
erre. Kérdéses esetekben a Szociális Bizottság hoz döntést egy dokumentum elfogadásáról és besorolásáról. 
Formai hibás dokumentumokat ne áll módunkban elfogadni. 
 
Nem magyar nyelvű igazolásoknál a hallgatónak kötelessége az eredeti dokumentum lefordítása, és a 
fordításnak az eredeti dokumentumhoz való mellékelése. 
 
Az önkormányzati igazolás és a jövedelemigazolások nélkül a pályázat érvénytelen. 
 



Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd University  
Bölcsészettudományi Kar  Faculty of Humanities  
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  Students' Union  
  
Szociális Bizottság  Social Committee  
  
 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/H H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/H 
Tel.: (36-1) 485-5234, Fax: (36-1) 485-5234 Tel.: (36-1) 485-5234, Fax: (36-1) 485-5234 
E-mail: szocialis@bthok.elte.hu E-mail: szocialis@bthok.elte.hu 

 

- 2 - 

A pályázatok elbírálása és a kiértesítés megküldése után a pályázó először a Szociális Bizottságnál, majd a 
Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál is jelezheti, ha pályázatának elbírálását nem tartja szabályosnak. 
 

A pályázat érvényessége, utalási rend 
 
A rendszeres szociális támogatás havonta folyósított támogatás. Minden félévben öt utalás érkezik: a félév 
első hónapjában nem érkezik utalás, a félév második hónapjában (október, illetve március) dupla, a félév többi 
hónapjában egyszeri utalás.  
 
Az utalás csak azoknak történhet meg, akiknek bankkártyaszámuk, TAJ számuk és adóazonosító számuk 
szerepel a Neptunban, a többiekét a rendszer elutasítja. Első utalás alkalmával kérjük ezt ellenőrizni! 
 
Az ELTE BTK-n az őszi pályázási időszakban leadott pályázatok 10 hónapra szólnak, de a tavaszi pályázási 
időszakban is van lehetőség új pályázatok leadására. 
 
A sikeresen pályázó hallgatónak kötelessége a szociális körülményeiben bekövetkezett változásokról 
értesítenie a Szociális Bizottságot. 
 
Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal Bencze Norberthez, a Szociális Bizottság elnökéhez! Elérhetősége: 
szocialis[kukac]btkhok.elte.hu 
 

Szükséges dokumentumok és pontrendszer 
 

MEGNEVEZÉS IGAZOLÁS LEÍRÁSA PONTOK 

A PÁLYÁZATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

Önkormányzati igazolás a 
kérelmezővel egy lakcímre 
bejelentett személyekről 

Az illetékes önkormányzat nem kérhet ellenszolgáltatási 
díjat a kiállításáért (2004. évi CXL. törvény 84§). Ha 
mégis kérne, fordulj hozzá az Igazolás önkormányzati 
igazoláshoz dokumentummal. 

Külföldi hallgatók esetében – kizárólag akkor, ha az 
illetékes hatóság nem ad ki ilyen igazolást – elfogadjuk 
az egy háztartásban élők fényképes igazolványának és 
lakcímkártyájának másolatát. 

Ha az önkormányzati igazoláson található és a 
valóságban ott élő személyek nem egyeznek meg, az 
eltérést elfogadjuk, amennyiben a nem ott élő személy 
tartózkodási helyét bérleti szerződéssel, közüzemi számlával 
vagy lakcímkártyával igazolja.  

– 

Jövedelemigazolások a 
kérelmezővel egy lakcímre 
bejelentett személyektől 

Az önkormányzati igazoláson feltüntetett személyek 2 
hónapnál nem régebbi, az utolsó 3 hónap nettó 
átlagjövedelmét igazoló kereseti igazolása, vállalkozók 
esetében NAV igazolás az előző évi jövedelemről. 

A hallgató saját jövedelméről is köteles beszámolni. 

Családi pótlék, GYES, GYED stb. nem 

önmagában nem jár érte 
pont, de lásd: Az egy 
főre jutó jövedelemért járó 
pontoknál 
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beleszámítandó a jövedelembe az egy főre jutó 
jövedelem számításakor, az ezekről szóló igazolás 
bemutatása csak 20000 Ft alatti egy főre jutó jövedelem 
esetén szükséges, ha a hallgató a környezettanulmány 
kérését el akarja kerülni. 

LAKHATÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 

Lakhely és Budapest távolsága Menetjeggyel vagy menetjegyekkel igazolható. BKK-
bérletet nem fogadunk el. 

Menetjegy hiányában a bírálók a Google Maps 
segítségével számolják ki a távolságot. 

0–69 km: 1 pont 

70–139 km: 2 pont 

140–209 km: 3 pont 

210–279 km: 4 pont 

280–   km: 5 pont 

Naponta történő bejárás Menetjeggyel vagy menetjegyekkel igazolható. BKK-
bérletet nem fogadunk el. 

3500 Ft-os bérletár alatt: 
1 pont 

3500 Ft-os bérletártól: 2 
pont 

Albérlet Gépelt, két tanúval hitelesített bérleti szerződés 
fénymásolata, melyen egyértelműen szerepelnek a 
lakhatási költségek. Amennyiben a bérleti szerződésen a 
lakhatási költségek nem egyértelműek (pl. a bérleti 
szerződésen csak a lakbér szerepel, a rezsi viszont 
nem), szükséges a közüzemi számlák fénymásolatának 
bemutatása is. 

Ha van ELTE-s kollégiumi elutasító levél, kérjük 
csatolni! 

30000 Ft alatt: 2 pont 

30000 Ft felett: 3 pont 

ELTE kollégium Nem szorul igazolásra. – 

Nem ELTE kollégium Bentlakásról vagy befizetésről szóló 1 hónapnál nem régebbi 
igazolás és/vagy felvételi határozat, mely tartalmazza a 
kollégiumi díjat. 

Ha van ELTE-s kollégiumi elutasító levél, kérjük 
csatolni. 

15000 Ft alatt: 1 pont 

15000 Ft-tól: 2 pont 

HALLGATÓRA VONATKOZÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSA 

Árva, 
(=Vele egy háztartásban élő 
hajadon, nőtlen, elvált vagy 
házastársától külön élő szülője 
elhunyt) 
vagyis az a hallgató, akinek mindkét 
szülője, illetve vele egy háztartásban 
élt hajadon, nőtlen, elvált vagy 
házastársától külön élt szülője 
elhunyt, és nem fogadták örökbe. 

Halotti anyakönyvi kivonatok, valamint az árvaellátás 
összegéről szóló igazolás. (Nyugdíjbiztosító által év elején 
kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk!” kezdetű irat). 

25 év alatt: 10 pont 

25 év felett: 5 pont 

Félárva, 
vagyis az a hallgató, akinek egy 
szülője elhunyt és nem fogadták 

Halotti anyakönyvi kivonat, valamint az árvaellátás összegéről 
szóló igazolás (nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött 

25 év alatt: 7 pont 

25 év felett: 3 pont 
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örökbe. zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk!” kezdetű irat). 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű, 
vagyis olyan hallgató, akit családi 
körülményei, szociális helyzete miatt 
a jegyző védelembe vett, illetve aki 
után rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást folyósítanak és szülei 
legfeljebb az általános iskola 8. 
osztályán fejezték be 
tanulmányaikat. 

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. 

6 pont 

Hátrányos helyzetű, 
vagyis olyan 25 év alatti hallgató, akit 
családi körülményei, szociális 
helyzete miatt a jegyző védelembe 
vett, illetve aki után rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást 
folyósítanak. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményekről 
szóló határozat vagy a jegyző igazolása a (középiskolai 
tanulmányok alatti szociális alapon történő) védelembe 
vétel tényéről.  

4 pont 

Fogyatékossággal élő hallgató, 
vagyis olyan hallgató, aki 
fogyatékossága miatt állandó vagy 
fokozott felügyeletre, gondozásra 
szorul, illetve aki fogyatékossága 
miatt rendszeresen személyi és/vagy 
technikai segítségnyújtásra és/vagy 
szolgáltatásra szorul. 

A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-
, Hallás, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság vagy a Rehabilitációs Szakigazgatási 
Szerv vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 
kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később 
keletkezett: a területileg illetékes szakorvosi vagy 
igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben 
szakigazgatási vagy szakértői szerv igazolása nem áll 
rendelkezésre, betegség vagy fogyatékosság típusa 
szerint illetékes szakorvos igazolása. 

Az igazolás nem lehet régebbi 3 hónapnál és 
tartalmaznia kell a fogyatékosság vagy betegség BNO 
kódját. 

Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési 
rendellenességei mint a diszlexia, diszkalkulia vagy a 
diszgráfia nem számítanak fogyatékosságnak. 

5 pont 

Tartósan beteg Kórházi zárójelentés és kontrollpapír, vagy a betegség típusa 
szerinti szakorvos igazolása. Az igazolásnak tartalmaznia 
kell a betegség BNO-kódját. 

3 pont 

Nagycsaládos, 
vagyis legalább két eltartott testvére 
vagy három gyermeke van, VAGY 
az eltartóin kívül legalább két, vele 
egy háztartásban élő személyre igaz, 
hogy havi jövedelme nem éri el a 
minimálbér összegét, VAGY 
legalább két kiskorú gyermeknek a 
gyámja. 

Eltartott testvér: az iskolaköteles gyermekekről 
iskolalátogatási igazolás, a felsőoktatásban tanulókról 
hallgatói jogviszony igazolás, a még nem iskolaköteles 
gyermekekről pedig születési anyakönyvi kivonat. Az 
iskolalátogatási és a hallgatói jogviszony igazolás nem 
lehet régebbi 2 hónapnál és az adott tanévre, illetve 
félévre kell vonatkoznia. 

A munkanélküli testvérről a munkaügyi központ igazolása, 
valamint a munkanélküli segélyről szóló igazolás. 

Amennyiben ellátás nélküli a munkaügyi központ igazolása, 

önmagában nem jár érte 
pont, de lásd: Tanuló 
és/vagy kiskorú 
testvérekért járó pont, 
Munkanélküli testvérért 
járó pont, Saját 
gyermekért járó pont. egy 
főre jutó jövedelemért járó 
pont 
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vagy a testvér közjegyző által hitelesített nyilatkozata. 

Saját gyermek: gyermekenként születési anyakönyvi 
kivonat.  

A minimálbér összegének el nem érése: 
jövedelemigazolások. 

Gyámság: igazolás a gyámság alá vételről. 

Tartós nevelésbe vett A tartós nevelésbe vételről vagy a tartós nevelésbe vétel 
megszüntetéséről szóló határozat vagy gyámügyi igazolás. 

5 pont 

Gyámsága nagykorúsága miatt 
szűnt meg  

A gyámság megszüntetéséről szóló jegyzői igazolás vagy a 
gyámság vagy átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló 
gyámügyi határozat. 

5 pont 

Öneltartó, 
vagyis olyan hallgató, aki szüleitől, 
nevelőitől semmilyen anyagi 
juttatásban nem részesül, saját 
megélhetési forrásaiból tartja el 
magát. 

Szülők és a hallgató saját, közjegyző által hitelesített 
nyilatkozatai, mely szerint a szülők nem támogatják a 
hallgatót, illetve megélhetési források igazolása. 

7 pont 

Családfenntartó, 
vagyis akinek legalább egy gyermeke 
van, VAGY  
aki a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény alapján ápolási díjra 
jogosult 

Gyermekenként születési anyakönyvi kivonat, vagy az 
ápolás tényéről szóló igazolás. 

5 pont 

A HALLGATÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKRE VONATKOZÓ KÖRÜLMÉNYEK 

Tanuló és/vagy kiskorú 
testvér  
 

Az iskolaköteles gyermekekről iskolalátogatási igazolás, a 
felsőoktatásban tanulókról hallgatói jogviszony igazolás, a 
még nem iskolaköteles gyermekekről pedig születési 
anyakönyvi kivonat. Az iskolalátogatási és a hallgatói 
jogviszony igazolás nem lehet régebbi 2 hónapnál és az 
adott tanévre, illetve félévre kell vonatkoznia. 

2 pont 

Öregségi nyugdíjas  
 

Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű 
„Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű nyugdíjigazolás, ennek 
hiányában: nyugdíjas igazolvány és a kifizetésről szóló 
csekkszelvény, melyen szerepel a nyugdíjas azonosító. 

2 pont 

Rokkantnyugdíjas Rokkantsági határozat, valamint a Nyugdíjbiztosító által 
év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! 
kezdetű nyugdíjigazolás. 

Az igazolást csak 50%-os vagy ennél nagyobb 
leszázalékolás esetében tudjuk elfogadni. 

3 pont 

Munkanélküli Munkaügyi központ 2 hónapnál nem régebbi igazolása jelenleg 
is aktív munkanélküli/munkakereső státuszról, 
valamint a munkanélküli segélyről szóló igazolás. 

„A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel” 

támogatásban részesül: 2 
pont 

támogatásban nem 
részesül: 4 pont 
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jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni. 

Munkanélküli testvér  
 

A munkaügyi központ igazolása, valamint a munkanélküli 
segélyről szóló igazolás. Amennyiben ellátás nélküli a 
munkaügyi központ igazolása, vagy a testvér közjegyző által 
hitelesített nyilatkozata. 

1 pont 

Háztartásbeli A területileg illetékes NAV igazgatóság eredeti határozata 
arról, hogy az adott évről kért jövedelemigazolást nem 
adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott 
be, továbbá a területileg illetékes munkaügyi központ 
igazolása arról, hogy az eltartót nem tartják nyilván 
regisztrált munkanélküliként, továbbá a lakóhely szerint 
illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy az eltartó 
részére semmilyen ellátást nem biztosítanak a hallgató 
pályázata benyújtásának időpontjában. Ettől a három 
szervtől a megjelölt igazolások együttes benyújtása 
szükséges. 

3 pont 

Tartósan beteg Kórházi zárójelentés és kontrollpapír, vagy a betegség típusa 
szerinti szakorvos igazolása. Az igazolásnak tartalmaznia 
kell a betegség BNO-kódját. 

3 pont 

Fogyatékossággal élő 
hozzátartozó, 
vagyis olyan hozzátartozó, aki 
fogyatékossága miatt állandó vagy 
fokozott felügyeletre, gondozásra 
szorul, illetve aki fogyatékossága 
miatt rendszeresen személyi és/vagy 
technikai segítségnyújtásra és/vagy 
szolgáltatásra szorul. 

A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-
, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság vagy a Rehabilitációs Szakigazgatási 
Szerv vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 
kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később 
keletkezett: a területileg illetékes szakorvosi vagy 
igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben 
szakigazgatási vagy szakértői szerv igazolása nem áll 
rendelkezésre, betegség vagy fogyatékosság típusa 
szerint illetékes szakorvos igazolása. 

Az igazolás nem lehet régebbi 3 hónapnál és 
tartalmaznia kell a fogyatékosság vagy betegség BNO 
kódját. 

Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési 
rendellenességei mint a diszlexia, diszkalkulia vagy a 
diszgráfia nem számítanak fogyatékosságnak. 

testvér: 3 pont 

más hozzátartozó: 1 
pont 

Gyermekét egyedül neveli, 
mert külön élnek 

Önkormányzati igazolás vagy közjegyző által hitelesített 
nyilatkozat a külön élés tényéről. 

3 pont 

Gyermekét egyedül neveli, 
mert elvált 

Válási határozat. 3 pont 

Élettárs-házastárs Házassági anyakönyvi kivonat; közjegyző előtt hitelesített 
együttélési nyilatkozat vagy illetékes hatóság által kiadott 
igazolás. 

házastárs: 2 pont 

élettárs: 2 pont 

Felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató 
élettárs-házastárs  

Házassági anyakönyvi kivonat; közjegyző előtt hitelesített 
együttélési nyilatkozat vagy illetékes hatóság által kiadott 
igazolás, és emellett az élettárs-házastárs hallgatói 

házastárs: 2 pont 

élettárs: 2 pont 
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jogviszony igazolása aktív státuszról  

Saját gyermek Gyermekenként születési anyakönyvi kivonat. gyermekét élettársi-
házastársi viszonyban 
nevelő hallgató: 4 
pont 

gyermekét nem élettársi-
házastársi viszonyban 
nevelő hallgató: 5 
pont 

 

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEMÉRT JÁRÓ PONTOK 
     –20000 Ft 15 pont Kiszámításkor figyelembe vesszük: 

- az egy háztartásban élők számát 

- alkalmazott hozzátartozók esetén az utolsó 
3 hónap nettó átlagjövedelmét 

- vállalkozó hozzátartozók esetén az utolsó 
igazolt naptári év nettó bevételének egy 
tizenkettedét 

 
Kiszámításkor nem vesszük figyelembe: 

- a kizárólag tanulmányi alapon megállapított 
támogatást;  

- az árvaellátást;  

- a gyermekgondozási segélyt;  

- a gyermeknevelési támogatást;  

- a családi pótlékot;  

- a terhességi-gyermekágyi segélyt;  

- a gyermekgondozási díjat;  

- a diákhitel összegét;  

- a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét. 
 
 

20001–23000 Ft 14 pont 

23001–26000 Ft 13 pont 

26001–29000 Ft 12 pont 

29001–32000 Ft 11 pont 

32001–35000 Ft 10 pont 

35001–38000 Ft 9 pont 

38001–41000 Ft 8 pont 

41001–44000 Ft 7 pont 

44001–47001 Ft 6 pont 

47001–50000 Ft 5 pont 

50001–53000 Ft 4 pont 

53001–56000 Ft 3 pont 

56001–59000 Ft 2 pont 

59001–62000 Ft 1 pont 

62001–80000 Ft 0 pont 

80001–83000 Ft -1 pont 

83001–86000 Ft -2 pont 

86001–89000 Ft -3 pont 

89001–102000 Ft -4 pont 

102001–105000 Ft -5 pont 

105001–108000 Ft -6 pont 

108001–111000 Ft -7 pont 

111001–114000 Ft -8 pont 

114001–117000 Ft -9 pont 

117001–     Ft -10 pont 

EGYÉB JÖVEDELEMÉRT ADHATÓ PONTOK 

Diákhitel 1, 2 Diákhitel felvételét igazoló szerződés. 20000 Ft egy főre jutó jövedelem 
felett: 0 pont 
20000 Ft egy főre jutó jövedelem 
alatt: 2 pont 

 

Budapest, 2015. január 18. 
Bencze Norbert s.k. 

Szociális Bizottság elnöke 


