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ÖSSZEG:  

4. sz.melléklet 

Alaptámogatás 

pályázati lap 

FIGYELEM! A kitöltött nyomtatványt a Diákjóléti Bizottság (DJB) bizalmasan kezeli. A 

pályázó a pályázati dokumentumok beadásával hozzájárul, hogy az abban szereplő adatokat a DJB 

felhasználja a pályázat elbírálásához. Nem áll módunkban elfogadni azt a pályázatot, amelyben a 

személyes adatok hiányosan vannak feltüntetve, az adott pályázót automatikusan kizárjuk az eljárásból.  
 

 

I. Személyes adatok 

 

 

Név:   ....................................................................  Születési hely/idő:   ...................................................  

 

 .........................................  Állandó lakcím:  ...........................................................................................  

 

 ......................................................................  Levelezési cím (amennyiben a fentitől eltérő):  ..............   

 

 ..................................................................................................................................................................  

Telefonszám – mobil:  .............................................   – vezetékes:  ......................................................   

 

E-mail cím:  ..............................................................................................................................................   

 

Évfolyam/szak:  ...........................................................  NEPTUN-kód:   .................................................  

   

 A megfelelő négyzetekbe tegyen X-et!  

 ↓ 

  

Munkarend: → Nappali  

 → Levelező  

 

Finanszírozási forma a tanulmányok kezdetén:  → Államilag finanszírozott  

 → Költségtérítéses 

 

 

Jelenlegi finanszírozási forma:  → Államilag finanszírozott  

 → Költségtérítéses 
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ÖSSZEG:  

Kérelmét az alábbi jogosultságok valamelyikének igazolásával kérjük beadni! (okiratokat másolatban, 

aláírással) 

 

Szempontok Az igazolás módja Magyarázat 

Fogyatékossággal élő     
az a személy, aki mozgásszervi, 

érzékszervi vagy beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) 

küzd 

Pedagógiai Szakszolgálatok 

(korábban a fogyatékosság 

típusa szerint illetékes 

Országos látás-, h-allás-, 

Mozgás-, Beszédvizsgáló, 

Fővárosi vagy megyei Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottságok) 

vagy a megyei 

kormányhivatalok 

megyeszékhely szerinti járási 

hivatalainak, tanulási zavar 

esetén pedig a Budapest 

Főváros Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatal Rehabilitációs 

Szakszolgálati Szervei és ezek 

jogelődjei (pl. NRSZH, 

ORSZI, stb.) által kiadott 

igazolás 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

Családfenntartó 
    

a) akinek legalább egy gyermeke 

van 

anyakönyvi kivonat Gyermek(ek) születési 

anyakönyvi kivonata 
    12 hetes magzati kortól a 

gyermek(ek) terhes 

kiskönyvvel vagy ultrahang 

vizsgálattal igazolható(ak) 

  

  
    

b) aki a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény alapján ápolási 

díjra jogosult 

határozat ápolási 

jogosultságról 

Ápolási díjra való 

jogosultságot igazoló 

határozat 

c) pályázó saját gyermekét 

egyedül neveli 

jegyző igazolása vagy válási 

határozat 
  

 

 



 
Diákjóléti Bizottság 
Pályázati lap  
Alaptámogatás igényléséhez 
2019/2020-as tanév I. félév 

 
 

 

3/5 
 

ÖSSZEG:  

Szempontok Az igazolás módja Magyarázat 

Nagycsaládos     

legalább két, vele egy 

háztartásban élő eltartott (még 

nem iskoláskorú vagy nappali 

tagozatos aktív tanuló vagy 

munkanélküli) testvére van 

születési anyakönyvi 

kivonat 

iskoláskornál fiatalabb: 

születési anyakönyvi kivonat; 

  

  

6-16 éves: születési 

anyakönyvi kivonat vagy 

adott félévre szóló 

iskolalátogatási igazolás; 

  

16 éven felüli: adott félévre 

szóló iskolalátogatási 

igazolás vagy adott félévre 

szóló hallgatói jogviszony-

igazolás 

Regisztrált 

álláskereső/pályakezdő 

 

  

  

munkaügyi központ 

igazolása 

munkaügyi központ 2 

hónapnál nem régebbi 

igazolása 
    

Árva     

az a 25 évnél fiatalabb 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 

  

Félárva     

az a 25 évnél fiatalabb hallgató, 

akinek egy szülője elhunyt és 

nem fogadták örökbe  

halotti anyakönyvi kivonat 

  

Hátrányos helyzetű     

aki a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény VIII. 

fejezet 67/A. § (1) bekezdése 

értelmében hátrányos 

helyzetűnek minősül 

jegyző igazolása a hátrányos 

helyzet jelenlegi 

fennállásáról (rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményt igazoló 

dokumentum nem 

elfogadható) 
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ÖSSZEG:  

 

  

 
Szempontok Az igazolás módja Magyarázat 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű     

aki a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény VIII. 

fejezet 67/A. § (2) bekezdése 

értelmében halmozottan 

hátrányos helyzetűnek minősül 

jegyző igazolása a 

halmozottan hátrányos 

helyzet jelenlegi 

fennállásáról (rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményt igazoló 

dokumentum nem 

elfogadható) 

  

Gyámsága nagykorúsága miatt      

szűnt meg a gyámság megszűnéséről 

szóló határozat vagy jegyzői 

igazolás 

  

    

Tartós beteg     

  

Kórházi zárójelentés és 

kontroll ambuláns lap vagy 

a betegség típusa szerinti 

szakorvos igazolása, mely 

tartalmazza a következő 

felülvizsgálat időpontját 

vagy a betegség 

véglegességét ÉS a betegség 

BNO kódját. 

Kizárólag a magasabb 

összegű családi pótlékra 

jogosító 5/2003. (II. 19.) 

ESZCSM rendelet 

mellékletében található 

táblázatban szereplő BNO 

kódos betegségekre adható 

pont. 

  
Az igazolásnak tartalmaznia 

kell a fogyatékosság BNO 

kódját.  

  

    

Öneltartó     

Öneltartó az a hallgató, aki saját 

önálló keresetéből ÉS/VAGY 

ösztöndíjából tartja fenn magát, 

finanszírozza kiadásait. Nem 

lehet öneltartó, akinek a kiadásai 

meghaladják a bevételeit, 

valamint az elmúlt 12 hónap 

nettó bevételeinek (bevétel 

mínusz kiadás) tizenkettede nem 

haladja meg a 65 000 forintos 

összeg 75%- át. 

Amennyiben a hatósági 

bizonyítványon több ember 

szerepel: Szülők és saját 

közjegyző vagy jegyző által 

hitelesített nyilatkozata, 

amely egy évnél nem 

régebbi. Emellett minden 

esetben szükséges az elmúlt 

12 havi nettó bevételeket 

igazolása. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
Diákjóléti Bizottság 
Pályázati lap  
Alaptámogatás igényléséhez 
2019/2020-as tanév I. félév 

 
 

 

5/5 
 

ÖSSZEG:  

A Hallgatói Juttatások és térítések szabályzata mellékletében foglalt Tájékoztatót elolvastam, 

megértettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Kelt:  

 

pályázó aláírása 


