EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG
ELNÖK
2014/15-ös tanév őszi félévének
Alaptámogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok
Az ELTE Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottság az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 15. §-a és a Hallgatói
Követelményrendszer 96. § (2) pontja és 108. §-a alapján pályázatot ír ki alaptámogatás (első
bejelentkezés támogatása) igénylésére.
Alaptámogatásra az a hallgató jogosult, aki a 2014/2015-ös tanév őszi félévében első
alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali
tagozatos) alapképzésen, osztatlan képzésen, vagy mesterképzésben, és beletartozik az
alábbi kategóriák valamelyikébe, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal
igazolja alaptámogatás pályázati kérelmében:
1. fogyatékossággal élő: aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
2. egészségi állapota miatt rászorult:
a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai
segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart
vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll
3. nagycsaládos:
a) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
b) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz,
hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
c) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja
4. családfenntartó:
a) akinek legalább egy gyermeke van, vagy
b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján ápolási díjra jogosult
5. 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
6. félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták
örökbe
7. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
8. hátrányos helyzetű: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik
életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek
minősül.
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
67/A. § (1) bekezdése szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő
szülőről vagy családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozat 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
településfejlesztési
stratégiában
szegregátumnak
nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az
egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
9. halmozottan hátrányos helyzetű: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában
huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősül.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
67/A. § (2) bekezdése szerint halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a 8.pont a) –tól 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.

Az alaptámogatásra kizárólag a Neptunon keresztül, on-line formában
lehet pályázni. (Ügyintézés/Kérvények menüpont)
A fenti kategóriák valamelyikét is ott kell elektronikus úton feltöltött, digitalizált
formában a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumm(okk)al igazolni! A
pályázatokat minden esetben rögzíteni és véglegesíteni kell! A hiányos pályázatok a
hiányos tartalmuk, illetőleg a mellékelt igazolások szerint kerülnek bírálatra!
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Pályázati idő: 2014.09.01. – 2014.09.15.

Az igazolás nélkül feltöltött, vagy nem véglegesített, valamint a határidőn túl
benyújtott pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság nem tudja
figyelembe venni!
A pályázatok elbírálását az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság végzi.
A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai jogosultak, melyek kizárólag a
leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátása során kerülnek
felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő
szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági
jogorvoslattal élhet.
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2014/15/1

alaptámogatás

pályázat

csatolandó

igazolásai:

1. fogyatékossággal élő: a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás,
Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy RSZSZ* vagy NRSZH*
által kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg
illetékes szakorvosi vagy igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben
szakigazgatási vagy szakértői szerv igazolása nem áll rendelkezésre, betegség vagy
fogyatékosság típusa szerint illetékes szakorvos igazolása. Az igazolás nem lehet régebbi
3 hónapnál és tartalmaznia kell a fogyatékosság vagy betegség BNO kódját a 5/2003. (II.
19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázat alapján.
2. egészségi állapota miatt rászorult:
a) a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás, Mozgás-,
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy RSZSZ* vagy NRSZH* által
kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg
illetékes szakorvosi vagy igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben
szakigazgatási vagy szakértői szerv igazolása nem áll rendelkezésre, betegség vagy
fogyatékosság típusa szerint illetékes szakorvos igazolása. Az igazolás nem lehet
régebbi 3 hónapnál és tartalmaznia kell a fogyatékosság vagy betegség BNO kódját a
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázat alapján.
b) munkaképesség csökkenést igazoló határozat (legalább 67%-os)
3. nagycsaládos:
a) önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről
(amennyiben ezen a háztartásban élők nevei és születési dátumai nincsenek
feltüntetve, az igazoláson szereplő összes személy lakcímkártyája is szükséges) és 16
éves kor alatt születési anyakönyvi kivonat; 16 és 25 év között iskolalátogatási
igazolás, vagy hallgatói jogviszony igazolás gyermekenként, vagy
b) önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről
(amennyiben ezen a háztartásban élők nevei és születési dátumai nincsenek
feltüntetve, az igazoláson szereplő összes személy lakcímkártyája is szükséges) és két
hónapnál nem régebbi, az utolsó három/hat hónapot kimutató kereseti igazolás
c) gyámsági igazolás
4. családfenntartó:
a) gyermekenként születési anyakönyvi kivonat, vagy
b) ápolási díj megállapításáról szóló határozat
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5. árva: halotti anyakönyvi kivonatok, valamint a Nyugdíjfolyósító igazolása (Az év elején
kiküldött zölddel nyomtatott "Tisztelt ügyfelünk!" megszólítású papír) az árvaellátás
összegéről
6. félárva: halotti anyakönyvi kivonat, valamint a Nyugdíjfolyósító igazolása (Az év elején
kiküldött zölddel nyomtatott "Tisztelt ügyfelünk!" megszólítású papír) az árvaellátás
összegéről
7. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a gyámság megszűntetéséről szóló jegyzői
igazolás vagy a gyámság vagy átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat
8. hátrányos helyzetű: jegyző igazolása hátrányos helyzet fennállásáról
9. halmozottan hátrányos helyzetű: jegyző igazolása halmozottan hátrányos helyzet
fennállásáról

Budapest, 2014. augusztus 30.
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
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