2. melléklet a Térítési és juttatási szabályzathoz
Az Egységes Szociális Támogatási Pontrendszer (ESZTP)
a Kecskeméti Fıiskolán

1. A hallgató jövedelmi helyzete
1. A pontozás alapja, a hallgató állandó lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerően együtt lakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek egy fıre jutó havi nettó átlagjövedelme.
2. Jövedelem alatt, a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél az utolsó három hónap nettó
átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év nettó tizenkettedét kell figyelembe venni.
3. Rendszeresen mérhetı jövedelemnek minısül:
a) a munkavégzésbıl származó jövedelem, a munkavégzés jogi formájától függetlenül,
b) a társadalmi ellátásból származó jövedelem (nyugdíj jellegő ellátás, gyermekgondozás miatti
ellátás, munkanélküliség miatti ellátás, egyéb szociális ellátás), kivéve azonban a hallgatónak
folyósított árvaellátást, családi pótlékot, Bursa Hungarica ösztöndíjat, és bármely más hallgatói
juttatást.
4. Egyéb jövedelemnek minısül:
a) az eseti jellegő munkavégzésbıl származó jövedelem, a munkavégzés jogi formájától
függetlenül,
b) a vagyonból származó jövedelem (pl. vagyon utáni részesedés, vagyon használatba adásáért
kapott ellenérték), kivéve azonban a vagyon átruházásáért kapott ellenértéket.
5. A jövedelemszámításkor a hallgató figyelembe veheti a korábban már bizonyossá vált, de csak a
közeljövıben bekövetkezı jövedelemváltozást.
6. Az egy fıre jutó havi nettó átlagjövedelmet akként kell meghatározni, hogy a hallgató állandó
lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerően együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel
rendelkezı személyek elızıek szerint számított havi nettó összjövedelmét osztani kell ezen személyek
számával.
7. A hallgató, az egy fıre jutó havi nettó átlagjövedelemrıl nyilatkozatot tesz az alábbi adatok
közlésével:
a) a hallgató állandó lakcíme, melyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal köteles igazolni,
b) az állandó lakcímen életvitelszerően együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel
rendelkezı személyek neve és életkora,
c) a hallgató és a b) pont szerinti személyek havi nettó összjövedelme, mely jövedelmi adat
helyességét az érintett személy sajátkező aláírásával igazolja.
8. A hallgatónak járó pontszámot az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) havi 28.000.- Ft-ot el nem érı egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 23,
b) havi 28.000.- Ft és 41.999.- Ft közötti egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 22,
d) havi 42.000.- Ft és 48.999.- Ft közötti egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 21,
e) havi 49.000.- Ft és 55.999.- Ft közötti egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 20,
f) havi 56.000.- Ft és 62.999.- Ft közötti egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 19,
g) havi 63.000.- Ft és 69.999.- Ft közötti egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 18,
h) havi 70.000.- Ft és 73.499.- Ft közötti egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 17,
i) havi 73.500.- Ft és 76.999.- Ft közötti egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 16,
j) havi 77.000.- Ft és 80.499.- Ft közötti egy fıre jutó nettó átlagjövedelem esetén: 15,
2. A képzési hely és a lakóhely közötti távolság
1. A pontozás alapja, Kecskemét város és a hallgató állandó lakcíme szerinti település közúton mért
távolsága.
2. A távolság alapján járó pontszámot, az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) 80 km-t meghaladó távolság esetén: 2,
b) 40 és 80 km közötti távolság esetén: 1,
c) 40 km-t el nem érı távolság esetén: 0 pontot kap a hallgató.
3. Saját háztartás költségei
1. A pontozás alapja, a tanulmányok folytatása alatt, a hallgató kecskeméti ideiglenes lakcímén
fenntartott háztartás ténye, feltéve, hogy az állandó és az ideiglenes lakcím között közúton mért
távolság meghaladja az 40 km-t.
2. A hallgató a saját háztartás fenntartásáról nyilatkozatot tesz az ideiglenes lakcím közlésével, melyet
a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal köteles igazolni.
3. A saját háztartás alapján járó pontszámot, az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) az ideiglenes lakcímen fenntartott háztartás esetén: 1,
b) ideiglenes lakcím hiányában: 0 pontot kap a hallgató.
4. A kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkezı hallgató, saját háztartás költsége jogcímén 1 pontot
kap.
4. Fogyatékosság miatti többletköltségek
1. A pontozás alapja, a hallgató fogyatékossága miatt felmerülı többletköltségek (pl. különleges
eszközök beszerzése és fenntartása, speciális utazási szükséglet, személyi segítı, illetve jelnyelvi
tolmács igénybevétele miatti többletköltségek) havi átlaga.
2. A hallgató, a fogyatékosság miatti többletköltségeirıl nyilatkozatot tesz az alábbi adatok közlésével:
a) fogyatékosság ténye, melyet orvos igazol,
b) többletköltség jellege,
c) többletköltségek havi átlaga.
3. A hallgatónak járó pontszámot az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) havi 7.000.- Ft vagy azt meghaladó többletköltség esetén: 1,
b) havi 7.000. Ft-ot el nem érı többletköltség esetén: 0 pontot kap a hallgató.
5. Egészségi állapot miatti kiadások
1. A pontozás alapja a hallgató vagy az állandó lakcímén vele közös háztartásban élı, a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozó(k)
egészségi állapota miatt, rendszeresen felmerülı egészségügyi kiadások havi átlaga.
2. A hallgató, a rendszeresen felmerülı egészségügyi kiadásokról nyilatkozatot tesz az alábbi adatok
közlésével:
a) egészségügyi kiadás jellege (pl. gyógyszerköltség, gyógykezelés költsége)
b) egészségügyi kiadások havi átlaga,
c) közeli hozzátartozó egészségügyi kiadására alapított igény esetén a közeli hozzátartozó neve és
hozzátartozói minısége.
3. A hallgatónak járó pontszámot az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) havi 7.000.- Ft, vagy azt meghaladó kiadás esetén: 1,
b) havi 7.000. Ft-ot el nem érı kiadás esetén: 0 pontot kap a hallgató
6. További eltartottak száma
1. A pontozás alapja a hallgató állandó lakcímén vele közös háztartásban élı további eltartottak száma,
különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekekre.
2. A pontozás tekintetében
a) további eltartottnak minısül a hallgatón kívül az a személy, akinek a havi nettó átlagjövedelme
28.500.- Ft-nál alacsonyabb,

b) gyermeknek minısül a kiskorú személy, valamint az a nagykorú személy, aki nappali tagozaton
iskolarendszerő képzésben vesz részt,
c) a gyermeket 1,0 szorzóval, míg a gyermeknek nem minısülı személyt 0,5 szorzóval kell
figyelembe venni.
3. A hallgató, a további eltartottakról nyilatkozatot tesz az alábbi adatok közlésével:
a) további eltartott neve,
b) további eltartott 2.b) pont szerinti besorolása.
4. A hallgatónak járó pontszámot az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) 2, vagy annál több további eltartott esetén: 1,
b) 2-nél kevesebb további eltartott esetén: 0 pontot kap a hallgató.
7. Hozzátartozó ápolása miatti költségek
1. A pontozás alapja a hallgatóval nem azonos állandó lakcímen élı, ápolásra szoruló a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti hozzátartozó gondozásával járó
költségek havi átlaga, feltéve, hogy azokat a hallgató, vagy a hallgató állandó lakcímén vele közös
háztartásban élı személy viseli.
2. A hallgató, az ápolással járó költségekrıl nyilatkozatot tesz az alábbi adatok közlésével:
a) ápolásra szoruló hozzátartozó neve és rokonsági foka,
b) hozzátartozót ápoló személy neve,
c) ápolással járó költségek jellege,
d) ápolással járó költségek havi átlaga.
3. A hallgatónak járó pontszámot az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) havi 7.000.- Ft, vagy azt meghaladó költség esetén: 1,
b) havi 7.000.- Ft-ot el nem érı költség esetén: 0 pontot kap a hallgató.

