3. számú melléklet

ÚTRAVALÓ – MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK
FOGALOMTÁR

CSALÁDBAFOGADÁS:
2014. március 15-től a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 4:187-4:189 § (valamint a
Gyvt. 81. § (1a) bekezdése) tartalmazza a családbafogadás szabályait az alábbiak szerint:
A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők vagy a szülői felügyeletet gyakorló szülő
kérelmére - a különélő másik szülő meghallgatásával - a gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz,
hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket más,
általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a
családbafogadás a gyermek érdekében áll. A gyámhatóság a családbafogadáshoz akkor járul
hozzá, ha a családba fogadó szülő személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek
gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására, és e feladatok ellátását maga is vállalja.
A családba fogadó szülőt vagy szülőket a gyámhatóság gyámul rendeli. A családbafogadás
ideje alatt a szülő szülői felügyeleti joga szünetel. A családbafogadás feltételeinek fennállását
a gyámhatóság évente felülvizsgálja.
CSELEKVŐKÉPESSÉGI SZABÁLYOK
NAGYKORÚ CSELEKVŐKÉPESSÉGÉNEJÓK KORLÁTOZÁSA
2014. március 15-től a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény szerint cselekvőképtelen az
a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, vagy az a nagykorú, akit a bíróság
cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett.
CSELEKVŐKÉPESSÉGET RÉSZLEGESEN KORLÁTOZÓ GONDNOKSÁG:
Cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt
helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara
következtében - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt
- egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel - meghatározott
ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt (cselekvőlépességében részlegesen
korlátozott személy).
CSELEKVŐKÉPESSÉGET TELJESEN KORLÁTOZÓ GONDNOKSÁG:
Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó
gondnokság alá helyezett. A bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá azt
a nagykorút helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara
következtében - tartósan, teljeskörűen hiányzik, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint
családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel - gondnokság alá helyezése indokolt.
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KISKORÚ:
Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel
nagykorúvá válik.
Ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges
gyámhatósági engedély hiánya miatt érvénytelennek nyilvánítja, a házasságkötéssel szerzett
nagykorúság megszűnik. A házasságkötéssel megszerzett nagykorúságot a házasság
megszűnése nem érinti.
KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES KISKORÚ:
Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem
cselekvőképtelen.
CSELEKVŐKÉPTELEN KISKORÚ:
Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, valamint a kiskorú
cselekvőképességének korlátozása gondnokság alá helyezéssel is történhet a nagykorúakhoz
hasonlóan: a bíróság a kiskorút a tizenhetedik életévének betöltése után a nagykorúakra
irányadó szabályok szerint cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság
alá helyezheti.
EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK:
Az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.
EGYEDÜL ÉLŐ:
Az a személy, aki külön háztartásban egyedül él.
EGYETLEN FELADATELLÁTÁSI HELY:
A köznevelési intézmény akkor számít egyetlen feladatellátási helynek, ha a köznevelési
intézmény az egyetlen köznevelési intézmény a településen.
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ:
Tartalmát részletesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény határozza meg.
A 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 szülő vagy a családbafogadó 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,
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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 a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 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,
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.

A települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a
gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását. A kérelmet jogszabály által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani,
mely a polgármesteri hivataloknál, kormányablakoknál is beszerezhető.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.
Ebben az esetben a jogszabályban előírt feltételek fennállását a kérelem benyújtásának
időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
időtartamára állapítható meg.
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ:
Tartalmát részletesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény határozza meg. A törvény 67/A. § (2) bekezdése szerint halmozottan hátrányos
helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az következő körülmények közül legalább kettő fennáll:
 a szülő vagy a családbafogadó 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,
 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,
 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy
a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli
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vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
A települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a
gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását. A kérelmet jogszabály által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani,
mely a polgármesteri hivataloknál, kormányablakoknál is beszerezhető.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.
Ebben az esetben a jogszabályban előírt feltételek fennállását a kérelem benyújtásának
időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
időtartamára állapítható meg.
A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói
ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos
helyzet fennállását. A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt
utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős határozatát megküldi a Gyvt. 138. §
(1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉS, KISTÉRSÉG:
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.
(XI.30.) Korm. rendeletben, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott település, kistérség.
IDEIGLENES HATÁLLYAL ELHELYEZETT:
A fogalom pontos tartalmát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény határozza meg.
A törvény 72. §-a szerint ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali
elhelyezése szükséges, a gyámhatóság, valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a
menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága
a gyermeket végrehajtható határozatával ideiglenesen
a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél,
vagy ha erre nincs lehetőség,
b) tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén minden esetben a legközelebbi
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél helyezi el,
kivéve, ha egészségi vagy személyiségállapota, ön- és közveszélyes magatartása ezt nem teszi
lehetővé vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása,
c) tizenkettedik életévét betöltött gyermek esetén vagy ha azt a gyermek egészségi vagy
személyiségállapota, ön- és közveszélyes magatartása indokolja vagy ha más okból szükséges
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az intézményes elhelyezés biztosítása - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt
- gyermekotthonban, gyermekotthon speciális csoportjában, speciális lakásotthonban,
fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el.
JÖVEDELEM:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel,
vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek:
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás,
az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás,
a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi
ellenértéke,
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8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
KÖZTARTOZÁS:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 178. § 20. pontja szerint a köztartozás
törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó
feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése,
behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület
működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen
az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek
költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált
támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a
kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti.
KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR:
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § (4) bekezdése értelmében az esélyteremtő ösztöndíjak tekintetében külföldi
állampolgár az a magyar állampolgársággal nem rendelkező személy, aki érdekében a pályázati
feltételként a pályázati felhívás adott esélyteremtő ösztöndíjra vonatkozó részének felsorolt
intézkedéseket (védelembe vétel, hátrányos helyzet megállapítása, családbafogadás, nevelésbe
vétel, ideiglenes hatállyal elhelyezés, utógondozás, utógondozói ellátás) a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján Magyarországon
tették. .
NEVELÉSBE VÉTEL:
A fogalom tartalmát részletesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény határozza meg.
A törvény 78.§-a szerint a gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha
a) a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és
aa) a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás
keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett
megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása
a családján belül nem biztosítható, vagy
ab) a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy
ac) a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy
ad) a gyermeknek az ab) és ac) alponton kívül más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló
szülője,
b) a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és
ba) a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy
bb) a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak
ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.
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A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételéről soron kívül, fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható határozatban dönt.
NÉVÍRÓ:
Az a nagykorú személy, aki az olvasásra és nevének aláírására képtelen törvényes képviselő
teljes nevét rávezeti az ösztöndíjas űrlapra és szülői nyilatkozatra. Névíró alkalmazása esetében
az űrlapra rá kell vezetni a névíró saját nevét is, majd az űrlapot a névíró aláírásával is el kell
látni.
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY:
Részletes tartalmát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) határozza meg. A kedvezmény megállapítása iránti kérelmet jogszabály által

rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, mely a polgármesteri hivataloknál,
kormányablakoknál is beszerezhető. A kérelmet a települési önkormányzat jegyzője bírálja el.
A törvény 19. §-a szerint a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi
nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható
ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg
 külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
 együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
A Gyvt. 20. § (1) bekezdése szerint a feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év
időtartamra, de legfeljebb
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének
betöltéséig,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének
betöltéséig
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát.
A Gyvt. 20. § (2) bekezdése alapján az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén
nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,
ha
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem
töltötte be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte
be,
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és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá
válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre volt jogosult.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságota gyámhatóság - hivatalból
vagy kérelemre - felülvizsgálja, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági
feltételekben változás következett be.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
a) megszűnik a Gyvt. 20. § (1) bekezdésben meghatározott időtartam leteltével,
b) megszüntetésre kerül, ha
ba) a felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak
fenn, vagy
bb) a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

SZAKOKTATÓ:
Az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében az a személy, aki szakiskolában vagy
szakközépiskolában a szakirányához tartozó szakmacsoport területén gyakorlati tárgya(ka)t
oktat a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet szerint köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatják.

SZEMÉLYES ADAT:
A tanuló adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és
utóneve(i), lakó- vagy tartózkodási helye, állampolgársága, adóazonosító jele, oktatási
azonosítója, a Rendelet 3. § (1)-(4) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésének a)-e)
pontjában meghatározott adatok, továbbá a származásra vonatkozó adatok, amennyiben arról a
tanuló a tanulói adatlapon önkéntesen nyilatkozott.
A törvényes képviselő adatai: családi és utóneve(i), valamint legmagasabb iskolai végzettsége,
amennyiben a pályázatot a tanuló hátrányos helyzetére hivatkozva nyújtják be.
A mentor adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és
utóneve(i), lakóhelye, állampolgársága, adóazonosító jele, oktatási azonosítója, végzettsége,
munkahelye, elérhetősége (különösen e-mail). A munkahelyre vonatkozó adatok, amennyiben
azok nem feltételei a mentori tevékenység ellátásának, csak személyazonosításra alkalmatlan
módon, statisztikai célra használhatóak fel.
SZEMÉLYES ADATKEZELÉS:
A hátrányos helyzetre, valamint a külföldi állampolgár pályázó jogállására vonatkozó
személyes adatokat a köznevelési intézmény kezeli az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől
számított 3 évig. A köznevelési intézmény ezen adatokat a pályázat benyújtásakor a pályázat
elbírálása és a támogatási szerződés megkötése céljából, illetve akkor továbbítja a pályáztató
szerv részére, ha azokkal összefüggésben az ösztöndíjszerződést vagy a támogatási szerződést
módosítani vagy megszüntetni, felbontani szükséges, valamint az ösztöndíj esetleges
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visszafizetéséről szóló döntés céljából. A pályáztató szerv a részére továbbított adatokat az ott
meghatározott célokra és csak a pályázatok elbírálásához, a támogatási szerződés
megkötéséhez, valamint az ösztöndíjszerződés, illetve a támogatási szerződés módosításához,
megszüntetéséhez, felbontásához szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj
visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használhatja fel.
Az egyéb személyes adatokat a pályáztató szerv és a köznevelési intézmény kezeli az
ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 3 évig.
TAGINTÉZMÉNY:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-ának 28. pontjában a tagintézmény
az az intézményegység, ahol a székhelytől való távolság vagy a feladatok jellege miatt az
irányítási, képviseleti feladatok a székhelyről nem, vagy csak részben láthatók el.
TANÁRI KÉPZÉS:
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti tanári mesterképzés.
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ:
Szülő vagy gyám vagy gondnok.
TOVÁBBFUTÓ ÖSZTÖNDÍJAS TANULÓ:
Az az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében az előző pályázati fordulóban (tanévben)
támogatásban részesült tanuló, aki a köznevelési intézmény záró beszámolója szerint a
tanévben az Útravaló ösztöndíjra jogosult volt, és a jelen kiírásra vonatkozó támogatási
időszakban ugyanazon alprogramban folytatni kívánja ösztöndíjas jogviszonyát, és a folytatás
szándékáról az előző évi köznevelési intézményi záró beszámoló keretében megfelelő
formában nyilatkozott.
UTÓGONDOZÁS:
Tartalmát részletesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény határozza meg.
A törvény 92. §-a szerint Utógondozásnak van helye
(1) a) a nevelésbe vétel megszüntetését követően - kivéve ha a gyermeket örökbe fogadták legalább egy év időtartamra, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig,
b) a nevelésbe vétel megszűnését követően a fiatal felnőtt kérelmére legfeljebb egy év
időtartamra,
c) az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának
időtartamára.
(2) Az utógondozást
a) a gyermek tekintetében a lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat,
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b) a fiatal felnőtt tekintetében a nevelőszülői hálózatot működtető, a gyermekotthon, az
utógondozó otthon vagy a külső férőhely működtetője látja el.
(3) A gyámhatóság elrendeli az utógondozást az otthonteremtési támogatás iránti kérelem
előterjesztésekor, valamint meghosszabbítja az utógondozást az annak időtartama alatt
nyújtott otthonteremtési támogatás elszámolásának időpontjáig.
(4) Az utógondozás a Gyvt. 92. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben ismételten
elrendelhető, kivéve ha a korábbi utógondozás megszüntetésére a Gyvt. 92. § (6) bekezdés c)
pontjában foglaltak miatt került sor (a fiatal felnőtt az utógondozó intézménnyel önhibájából
legalább három hónapja nem működik együtt.)
UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS:
Tartalmát részletesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény határozza meg.
A törvény 93. § (1) bekezdése szerint „A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére
- a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyermekvédelmi gyám javaslatának
figyelembevételével - elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt
nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és
a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy
b) köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói,
hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy
c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.
(2) Az utógondozói ellátást a fiatal felnőtt, ha
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a 21. életévének, vagy
ha speciális vagy különleges ellátási szükségletűként töltötte be nagykorúságát, 22.
életévének,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a 24. életévének, ha
felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, 25. életévének,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a felvétel időpontjáig, de
legkésőbb 22. életévének betöltéséig kérheti.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában akkor nem biztosított a fiatal felnőtt
létfenntartása, ha
a) a havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja
meg, vagy
b) a nagykorúvá válásának időpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának
értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg.
(4) Az utógondozói ellátás elrendeléséről a gyámhatóság fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható határozatban dönt.
(5) Az otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőtt utógondozói ellátását a
gyámhatóság akkor rendeli el, ha a fiatal felnőtt létfenntartását vagy lakhatását
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került.”
VÉDELEMBE VÉTEL:
Tartalmát részletesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény határozza meg
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A törvény 68. § (1) bekezdése szerint a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi, ha a szülő
vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható.
68. § (2) A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével védelembe veheti továbbá
a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút,
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be
nem töltött gyermeket,
c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsított, vádolt fiatalkorút.
69. § (1) A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha
a ) a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható,
b)a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését vagy nevelésbe vételét rendelték el,
c)
d) a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti.
(2) A védelembe vétel - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a gyermek
nagykorúvá válásával szűnik meg.
(3) Ha a gyámhatóság a védelembe vételt a 68. § (2) bekezdés c) pontja alapján rendelte
el, a védelembe vétel indokolt esetben a fiatalkorú kérelmére a büntetőeljárás
befejezéséig, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig tart.
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