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BTK-HÖK 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ALAPTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

Alaptámogatást csak azok az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) 

felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói 

jogviszonyt létesítő hallgatók igényelhetik első bejelentkezésük alkalmával, akikre az adatlapon 

található kategóriák bármelyike vonatkozik: fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt 

rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos, árva, hátrányos helyzetű, 

gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, félárva. 
 

A pályázati adatlap benyújtása kötelező, hiánya a pályázat érvénytelenségét és elutasítását vonja 

maga után. 

 

PÁLYÁZÁSI IDŐSZAK: 2018. SZEPTEMBER 6-21. 16:00 ÓRA (PÉNTEK) 

 

 

A pályázatok mindhárom irodában (D25, Reviczky utca, Bécsi út) leadhatóak, ügyfélszolgálati 

idő alatt, SZEMÉLYESEN (Portán leadott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni).  

Az ügyfélszolgálati idő az egyetem honlapján megtalálható.  

 

A határidő után leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra! 

 

A leadási határidőn túl hiánypótlásra nincsen lehetőség, a Hallgatói Önkormányzat és a 

Szociális Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján fog eljárni a pályázatok elbírálása során. 

 

A Hallgatói Önkormányzat a pályázó által megadott személyes adatokat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései 

alapján bizalmasan kezeli. 

 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: 

AZ ALAPTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATLAPOT KÉRJÜK A RENDSZERES SZOCIÁLIS 

TÁMOGATÁSRA BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATTAL EGYÜTT LEADNI. 

 
Amennyiben a kérelmező eltartója rokkantnyugdíjas, vagy rendszeres orvosi kezelés alatt áll: orvosi 

szakvélemény, rokkantságot igazoló határozat/igazolvány. 

A bizottság csak a csatolt dokumentumokkal igazolt állításokra adhat pontot! 

 

 

Árva/Félárvának minősül az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy/mindkét szülője elhunyt és nem fogadták 

örökbe, ebben az esetben csatolandó a halotti anyakönyvi kivonat másolata, vagy árvaellátást igazoló határozat. 

 

Családfenntartó az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, ebben az esetben születési anyakönyvi 

kivonat csatolása szükséges. 

 

Nagycsaládos az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére, vagy három gyermeke van. Ebben az esetben 

az összes testvér iskolalátogatási igazolása szükséges. Amennyiben valamelyik testvér még nem tanköteles, 

születési anyakönyvi kivonat csatolása szükséges. 

 

Családi pótlék: Jogosult rá minden olyan család, ahol az eltartott gyermekek közül, legalább egy 18 év alatti. A 

jogosultak számára az igazolás csatolása kötelező. Ennek elmulasztása esetén, a bíráló bizottságnak kötelessége 

a Magyar Államkincstár által meghatározott összeget beleszámítani az egy főre jutó havi nettó jövedelembe.     

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
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a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes 

nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 

településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben 

vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 

korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 

esetében Hátrányos helyzetű bejegyzés a) c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 

fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult az a hallgató, aki 

fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt 

rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 

munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább 

egy évig fennáll. 


