Az "A" kategóriába tartozók igazolásai
Definíció
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

Igazolás
Pedagógiai Szakszolgálatok (korábban a fogyatékosság típusa
szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, 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

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;
Külföldi hallgató esetén a törvény által rögzített
kritétiumoknak való megfelelést kell igazolni.

Családfenntartó

a) akinek legalább egy gyermeke van 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
Ápolási díjra való jogosultságot igazoló határozat
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény alapján ápolási díjra
jogosult
a) legalább két, vele egy
iskoláskornál fiatalabb: születési anyakönyvi kivonat,
háztartásban élő eltartott (még nem 6-16 éves: születési anyakönyvi kivonat vagy adott félévre szóló
iskoláskorú vagy nappali tagozatos iskolalátogatási igazolás,
aktív tanuló vagy munkanélküli)
16 éven felüli: adott félévre szóló iskolalátogatási igazolás vagy
testvére van
adott félévre szóló hallgatóijogviszonygazolás, regisztrált
álláskereső/pályakezdő: munkaügyi központ 2 hónapnál nem
régebbi igazolása
b) legalább három gyermeke van
Gyermekek születési anyakönyvi kivonata

Fogyatékossággal élő

Nagycsaládos

c) szülein (eltartóin) kívül legalább
2 hónapnál nem régebbi, az utolsó 3 hónap nettó jövedelmét
két vele egy háztartásban élő
kimutató kereseti igazolás
személyre igaz, hogy havi jövedelme
nem éri el a minimálbért

25 év alatti árva

d) legalább két kiskorú gyámja
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

Gyámsági igazolás
Halotti anyakönyvi kivonatok

A "B" kategóriába tartozók igazolásai
Hátrányos helyzetű

az a személy, aki a gyermekek
védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény VIII. fejezet
67/A. § (1) bekezdése értelmében
hátrányos helyzetűnek minősül

Gyámsága nagykorúsága
miatt szűnt meg
25 év alatti félárva

Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról
Külföldi hallgató esetén a törvény által rögzített kritétiumoknak való
megfelelést kell igazolni.

A gyámság megszűnéséről szóló határozat vagy jegyzői igazolás.

az a 25 évnél fiatalabb hallgató,
akinek egy szülője elhunyt és nem
fogadták örökbe

Halotti anyakönyvi kivonat

