Pontrendszer
A hallgató szociális helyzetére adott pontszámokról
I. A családi háttérrel rendelkező pályázók pontozási rendszere
1. Jövedelemtől függő tényezők

max: 100 pont

Az egy főre jutó jövedelemre adott pontok
Legkisebb egy főre jutó nettó jövedelemként tekintjük a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegét (2010-ben 28.500 Ft)
100 pont
A pályázó havi egy főre jutó nettó jövedelmének kiszámítása után
+ 1000 forintonként
- 1 pont (0 alá nem mehet)
2. Jövedelemtől független tényezők
2.1. Szülők/eltartók után járó pontok
a./ árva vagy állami gondozott nem öneltartók
b./ nyugdíjas szülőnként
c./ rokkantnyugdíjas szülőnként
d./ munkanélküli szülőnként
e./ egyedül nevelő szülő

max: 80 pont
35 pont
10 pont
10 pont
10 pont
25 pont

2.2. Eltartottak száma után adható pontok
A közös háztartásban élők közül a családi bevételbe jövedelmet hozó családtagot
(pl. nagyszülő, kereső testvér, stb.) nem vesszük figyelembe
a./ munkanélküli testvérenként
10 pont
b./ kiskorú és/vagy közoktatásban tanuló testvérenként
20 pont
c./ súlyosan beteg vagy felsőoktatásban tanuló testvérenként
25 pont
2.3. Lakóhely távolsága után adható pontok
lakóhely távolsága a képzési helytől (1 pont / 15km) maximum:
3. Szubjektív pont

25 pont
max: 20 pont

Olyan szociálisan indokolt körülményekre adott pont, amelyek a fenti pontszámításba
nem tartoznak bele. (magas gyógyszerköltség, tartósan táppénzen lévő szülő, egyedi,
nehéz családi körülmények, speciális kiadások stb.)
II. Az öneltartó pályázók pontozási rendszere
1. Jövedelemtől függő tényezők

max: 100 pont

Az egy főre jutó jövedelemre adott pontok
Legkisebb egy főre jutó nettó jövedelemként tekintjük a mindenkori öregségi nyugdíj

legkisebb összegét (2010-ben 28.500 Ft)
100 pont
A pályázó havi egy főre jutó nettó jövedelmének kiszámítása után
+ 1000 forintonként
- 1 pont (0 alá nem mehet)
2. Jövedelemtől független tényezők

max: 80 pont

2.1. A szülők/eltartók után adható pont
Mint önmagát eltartó személy (egy eltartó)

25 pont

2.2. Az eltartottak után járó pont
Amennyiben az öneltartónak gyermeke van gyermekenként
Árvaság, illetve állami gondozottság után járó öneltartás esetén

25 pont
35 pont

2.3. Lakóhely távolsága után adható pontok
lakóhely távolsága a képzési helytől (1 pont / 15km) maximum:

25 pont

3. Szubjektív pont
max: 20 pont
Olyan szociálisan indokolt körülményekre adott pont, amelyek a fenti pontszámításba
nem tartoznak bele
(magas gyógyszerköltség, tartósan táppénzen lévő szülő, egyedi,
nehéz családi körülmények, speciális kiadások stb.)

