Szubjektív pontrendszer

Szubjektív pontok
A szubjektív pont olyan körülmények figyelembevételével keletkezik, amik a pályázatban
szereplő kérdésekben nem szerepeltek.
A szubjektív pontszám 0 és 20 pont között lehet.
Az alap mindenkinek 10 pont, ezt lehet csökkenteni illetve növelni.
A bírálás egyénileg történik, az elmúlt évek eseteit figyelembe véve tájékoztatásul.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 21.§ (1) pontja alapján:

b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
- bérletköltség (1000 Ft / 1 pont)
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek
költségeit,
 a pályázó állandó lakhelyén albérletben lakik (+5 pont)

- az egy főre jutó jövedelme és a lakhatási költség közötti nagy aránytalanság (-10 pont)
(pl.: egy főre jutó jövedelem 15.000 Ft, albérleti költség 35.000 Ft / hó)

d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök
beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő,
illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére - gyógyszerköltség (1000 Ft / 1 pont)

 a pályázó súlyos, tartós beteg ( +10 pont)
 laktóz intolerancia, lisztérzékenység, egyéb allergia és hasonló betegségek (+3 pont )

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt
rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,

- gyógyszerköltség (1000 Ft / 1 pont)
- eltartottak között nyugdíjas/rokkantnyugdíjas a háztartásban (+5 pont)

g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
- gyógyszerköltség (1000 Ft / 1 pont)
- ápolásra szoruló hozzátartozó (+10 pont)

Az alábbiakat nem vehetjük figyelembe:
- nincs feltüntetve semmi az egyéb körülmények mezőben (0 pont)
- nem igazolt körülmény az egyéb mezőben (0 pont)
- egyéb körülmények mezőben objektív pontozású adat (0 pont)
- anyagi körülményekre való hivatkozás (0 pont)
- kölcsön vagy hitel törlesztése (0 pont)
- közüzemi számlák (0 pont)
- oktatással kapcsolatos költségek (0 pont)
- a pályázó rövidlátó, távollátó (0 pont)

