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Pályázat 
Az Alaptámogatás igényléséhez 

2011/12-es tanévre 
 
 Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – 
kérelemre – a hallgatói normatíva 50 %-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a 
hallgatóra a felsorolt pontokban foglalt feltételek valamelyike megfelel. 
 
 Továbbá az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt 
létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75 %-ának megfelelő 
összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgatóra a felsorolt pontokban foglalt feltételek 
valamelyikének megfelel. 
 
Alaptámogatásra jogosult az a hallgató, aki: 
 

-  fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult 
- hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet 
megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 
vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás 
megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek 
-  családfenntartó 
-  nagycsaládos 
-  árva. 
-  hátrányos helyzetű 
-  gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 
-  félárva. 

 
Hátrányos  helyzetű hallgató: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális 
helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, 
illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. 

 

A pályázathoz szükséges adatlap elérhető a  szoc.hok.vein.hu oldalon. Az eredményeket a Hallgatói 

Önkormányzat hirdetőjén, illetve a PEHÖK hivatalos honlapján (hok.uni-pannon.hu) tekintheted meg. 
Tisztelettel felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amelyik adathoz nincs meg a kért igazolás, úgy azzal az adattal 

a Hallgatói Önkormányzat nem számol! Az igazolások utólagos pótlására NINCS lehetőség! 

A nyilatkozatot -a kért igazolásokkal együtt- legkésőbb 2011. szeptember 15-ig 

kell ajánlott levélben, B5-ös (közepes formátumú) borítékban postára adni! Cím: 

PE Hallgatói Önkormányzat 

8201, Veszprém Pf. 158.                                                                                                           
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