
Funk Márton Alapítvány 

Funk Márton Mentorprogram 

Pályázati kiírás 2022/2023. tanév 

 

A Funk Márton Alapítvány (továbbiakban: FMA) a 2022/2023. tanévre pályázatot ír ki, 

szociális alapon nyújtható támogatás elnyerésére. A pályázatot az FMA az alapító okiratában 

megfogalmazott célok alapján írja ki. 

I. JOGOSULTAK KÖRE 

Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak, a Forrai Metodista Gimnázium és 

Művészeti Technikum nappali képzésein, 9-12. évfolyamon tanuló, a pályázás évében aktív 

státuszú diákok, akiknek a szociális körülményei ezt indokolttá teszik. 

A rendszeres szociális támogatás havi összege maximálisan nettó 10.000 forint, 

amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres támogatásra jogosult (vagyis eléri 

a pályázat elbírálása után a Kuratórium által megállapított ponthatárt). 

A kiírásban szereplő bármely státusz fennállása esetén a pályázat benyújtható. 

 

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

A pályázat benyújtásának módja: 

Személyesen. 

A pályázat benyújtásának helye: 

Cím: 1139 Budapest, Lomb utca 41. – Titkárság 

A pályázat benyújtásának ideje: 

A pályázatok benyújtásának 

időszaka 
2022. december 9-éig, 14:00 

A pályázatok hiánypótlásának 

időszaka 
2022. december 12. 8:00– 2022. december 16. 

15:00 

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Csak a pályázatok benyújtásának 

időszakában véglegesített pályázat esetében van lehetőség hiánypótlásra. 

  



III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

A pályázat menete 

 

 

 

 

 

 

A pályázati időszak 

során 

 

a. A kérvény benyújtása 
A pályázati időszak végéig a pályázó köteles leadni kérvényét. A 

kérvény akkor számít leadottnak, ha a titkárságon átvették és erről 

igazolást állítottak ki. 

b. A kérvény mellékletei 

A pályázati időszakban a kérvény leadásakor kötelező csatolni a 

pályázati kiírásban megnevezett hatósági bizonyítványokat. Ennek 

hiányában a pályázat elutasításra kerül. 

c. Családi státuszok igazolása 

A hatósági bizonyítványon szereplő személyek közös háztartásban 

élését, és családi státuszát hiteles dokumentumokkal igazolni kell. 

Amennyiben valamely, a hatósági bizonyítványon szereplő személy 

státusza a hiánypótlás után sincs megfelelően igazolva, az egy főre 

jutó jövedelemre nem adható pontszám. 

d. Az ellenőrzés sorrendje 

A pályázatok ellenőrzése a beküldés sorrendjében történik, tehát az 

időszak elején leadott kérvények esetében több idő juthat az 

esetleges hiánypótlásra. 

 

 

 

 

 

Hiánypótlás időszaka 

a. Lehetőség hiánypótlásra  

Hiánypótlásra a pályázat benyújtásának leadása után, de csak a 

hiánypótlás utolsó időpontjáig van lehetőség akkor, ha a pályázó 

visszakapta javításra kérvényét. 

A hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. 

Amennyiben a pályázó véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött 

kérvényét, a Kuratórium annak tartalma alapján bírálja el a 

pályázatot. 

b. Hiánytalanul beérkezett pályázatok 

A pályázó nem kapja vissza a kérvényét hiánypótlásra, amennyiben 

nincsen szükség javításra, tehát a kérvényében megjelölt 

státuszokat a pályázati kiírás alapján megfelelően igazolta. 

 

IV. IGAZOLÁSRENDSZER 

 

a. A pályázathoz csatolandó dokumentumok 

 A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza. 

 A pályázó a dokumentum benyújtásával felelősséget vállal a más személyek 

vagy szervek által kibocsátott dokumentumok a pályázati kiírásban foglalt 

formai és tartalmi megfeleléséért. 

 A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a pályázó vagy 

szakfordító által készített fordítás is. 



 Az igazolásokat minden esetben csak másolatban kérjük csatolni a pályázathoz. 

 A Kuratórium a beadott igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis 

dokumentumok csatolása a pályázásból történő azonnali kizárással jár. 

 

b. A pályázó lehetséges státuszai 

Az olyan egyidejűleg jelölt státuszokért, melyek egy okból erednek, vagy a pályázó 

szociális körülményeit csak egy szempontból befolyásolják nem adható többször pont, csak 

egy, megfelelően igazolt státuszért. 

Státusz Státusz jelentése Szükséges igazolás 

Árva Az a tanuló, akinek mindkét szülője, 

illetve vele egy háztartásban élt 

hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy 

házastársától külön élt szülője 

elhunyt és nem fogadták örökbe. 

Halotti anyakönyvi kivonatok 

és a pályázó születési 

anyakönyvi kivonata. 

Félárva Az a tanuló, akinek egy szülője 

elhunyt és nem fogadták örökbe. 

Halotti anyakönyvi kivonatok 

és a pályázó születési 

anyakönyvi kivonata. 

Nagycsaládos Legalább két, vele egy háztartásban 

élő eltartott (még nem iskoláskorú 

vagy nappali tagozatos aktív tanulói 

vagy munkanélküli) testvére van. 

Családi pótlékot igazoló 

dokumentum.  

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményre 
jogosult 

Az a tanuló, aki rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult a pályázási időszakban. 

Igazolás a rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményre való 

jogosultságról, mely fennáll a 

pályázati időszakban. 

Hátrányos 

helyzetű 

A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény VIII. fejezet 

67/A. § (1) bekezdése értelmében 

hátrányos helyzetűnek minősül. 

Igazolás a hátrányos helyzet 

jelenlegi fennállásáról vagy 

nem magyar állampolgárok 

esetében a Magyarországon 

hatályos törvény által rögzített 

kritériumoknak való 

megfelelést kell igazolni. 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény VIII. fejezet 

67/A. § (2) bekezdése értelmében 

halmozottan hátrányos helyzetűnek 

minősül. 

Igazolás a halmozottan 

hátrányos helyzet jelenlegi 

fennállásáról vagy nem 

magyar állampolgárok 

esetében a Magyarországon 

hatályos törvény által rögzített 

kritériumoknak való 

megfelelést kell igazolni. 

(szülők alacsony iskolai 

végzettsége, szülők alacsony 

jövedelme). 

Gyermekét 

egyedül nevelő 

szülő 

A pályázót egyedül nevelő szülő. Születési anyakönyvi kivonat 

és válási határozat vagy 



igazolás a különélésről, 

hajadonságról. 

Gyermekét 

egyedül nevelő 

szülő és a tartásra 

kötelezett 

személytől anyagi 

támogatást nem 

kap 

Amennyiben az egyik szülő/eltartó a 

tanuló miatt megítélt tartásdíjra 

kötelezett, ám annak fizetését 

huzamosabb ideje nem teljesíti. 

Bírósági határozat a fizetésre 

való kötelezettségről és annak 

elmulasztásáról. 

Vele élő eltartója 

tartásdíj fizetésére 

kötelezett egy 

másik háztartás 

irányába 

Amennyiben a diák egyik, vele egy 

háztartásban élő szülője/eltartója egy 

másik háztartás irányába tartásdíj 

fizetésére kötelezett. 

Bírósági határozat a tartásdíj 

összegének megjelölésével. 

 

c. Lakhatás típusa 

A lakhatási típusok közül a diák minden esetben egyet jelölhet meg a képzési hely és 

lakóhely távolság, vagy lakhelyéről naponta bejáró státuszok mellett. 

Státusz Státusz jelentése Szükséges igazolás 

Kollégium Kollégium lakója Igazolás a kollégium 

vezetőjétől az ott 

tartózkodásról. 

A diák állandó 

lakhelye bérlemény 

A pályázó eltartó(i)val közösen 

albérletben él. 

Bérbeadó és bérlő között 

megkötött bérleti szerződés. 

Gyermekotthonban 

élő 

Állandó lakcíme gyermekotthoni 

cím. 

Igazolás a gyermekotthon 

vezetőjétől az ott 

tartózkodásról. 

Lakhelyéről 

naponta bejáró 

Budapest határán kívülről az iskolát 

napi ingázással megközelítő tanuló. 

Érvényes havi/féléves/éves 

bérlet, melyen szerepel a 

pályázó diákigazolvány 

száma. 

 

d. A pályázó lehetséges egészségkárosodásának mértéke 

Státusz Státusz jelentése Szükséges igazolás 

Fogyatékossággal 

vagy súlyos 

fogyatékossággal, 

vagy tanulási 

zavarral élő diák (a 

státuszra egy 

személy, egy 
pályázaton belül 
csak egyszer kaphat 

pontot). 

Az a személy, aki mozgásszervi, 

érzékszervi, vagy 

beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzd. 

 

 

 

 

A szakértői bizottság 

szakértői vélemény alapján. 
 

Diszlexiával, diszgráfiával vagy 

diszkalkuliával élő diák. 



A beilleszkedési, 

tanulási, 

magatartási 
nehézséggel küzdő 
(BTMN) diák, 

 

(a státuszra egy 

személy, egy 
pályázaton belül, 
csak egyszer kaphat 

pontot) 
 

Az a különleges bánásmódot 

igénylő diák , aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen 

alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített 

vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek. 

 

 

 

 

 

 

A szakértői bizottság 

szakértői vélemény alapján. 
 

Tartós beteg diák Kórházi zárójelentés, vagy kontroll 

ambuláns lap, vagy a betegség 

típusa szerinti szakorvos igazolása, 

melyen kötelezően szerepelnie kell 

a betegség(ek) BNO 

kódjának/kódjainak. 

A benyújtott dokumentumon 

szerepelnie kell, hogy a tartós 

betegség végleges/további 

felülvizsgálat véglegesség 

miatt nem szükséges, vagy a 

következő kontroll 

időpontjának, mely a pályázat 

leadása utánra esik. 

 

e. A pályázóval egy háztartásban élő személyek státuszai 

Státusz Státusz jelentése Szükséges igazolás 

Alkalmazott/közfog

lalkoztatás keretében 

foglalkoztatott. 

 A pályázat benyújtását 

megelőző négy hónapról 

szóló, a munkáltató által 

kiállított jövedelemigazolás 

Tartósan táppénzen 

van (legalább 6 

hónapja). 

Tartósan egészségi állapot miatt 

(legalább 6 hónapja) 

munkaképtelen személy. 

A területileg illetékes NAV 

igazgatóság 

jövedelemigazolása az utolsó 

lezárt adóévről és a 

kezelőorvos igazolása az 

keresőképtelenség (várható) 

időtartamáról. 
Regisztrált 

álláskereső, juttatás 

nélkül. 

Nem fogadható el olyan 

dokumentum, amely a 

„nyilvántartásban nem szerepel” 

tényállást, vagy ezzel egyenértékű 

tényállást mond ki, illetve amelyen 

nem szerepel, hogy az érintett 

személy nem részesül álláskeresési 

járadékban. 

Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat területileg illetékes 

központja által kiállított 

igazolás, melyen szerepel, 

hogy az érintett személy 

regisztrált álláskereső, és 

álláskeresési járadékban nem 

részesül. 

Regisztrált 

álláskereső 

juttatással. 

Nem fogadható el olyan 

dokumentum, amely a 

„nyilvántartásban nem szerepel” 

tényállást, vagy ezzel egyenértékű 

tényállást mond ki. 

Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat területileg illetékes 

központja által kiállított 

igazolás, melyen szerepel, 

hogy az érintett személy 



regisztrált álláskereső, 

álláskeresési járadékban 

részesül, valamint az adott 

dokumentumon szerepel a 

járadék nettó összege. 

Öregségi, 

rokkantsági, 

rehabilitációs 

ellátásban, 

szolgálati 

járadékban, illetve 

időskorúak 

járadékában 

(nyugdíj) részesül. 

 A Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság által év elején 

kiküldött tájékoztató az ellátás 

folyósításáról és annak 

összegéről. 

Gyermekét egyedül 

neveli, mert a másik 

fél kiléte nem 

ismert. 

A státuszra nem adható pont, ha 

van egy másik eltartó, aki a 

lakcímen él és betölti az említett 

személy státuszát. 

A kérvényező születési 

anyakönyvi kivonata, illetve a 

fiktív apaságot kimondó 

határozat. 

Gyermekét egyedül 

neveli, mert külön él 

a házastársától, de 

nem vált el. 

A státuszra nem adható pont, ha 

van egy másik eltartó, aki a 

lakcímen él és betölti az említett 

személy státuszát. 

A tanuló születési anyakönyvi 

kivonata és a különélő szülő 

más lakcímről szóló, 3 

hónapnál nem régebbi 

önkormányzati igazolása, 

vagy kereseti igazolása, vagy 

az elmúlt 3 hónap közüzemi 

számlája, vagy albérleti 

szerződés és 3 havi albérleti 

díj befizetésének bizonylata. 

 

f. Egy főre jutó jövedelem kiszámítása 

 

 Az egy háztartásban élők összjövedelemének összege és létszámának hányadosa 

határozza meg. 

 Egy háztartásban élőnek kell tekinteni mindenkit, aki a pályázóval azonos 

lakcímen vagy tartózkodási helyen van bejelentve. 

 Amennyiben valamely, a hatósági bizonyítványon szereplő személy státusza a 

hiánypótlás után sincs megfelelően igazolva, az egy főre jutó jövedelemre nem 

adható pontszám. 

 

A pályázó egy főre eső jövedelmének megállapításakor figyelembe kell venni: 

a) a munkabért; 
b) a közfoglalkoztatási munkabért; 
c) az öregségi nyugdíjat; 
d) a rokkantsági járadékot (korábbi rokkantnyugdíj); 
e) az aktív korúak ellátását; 
f) a munkanélküli segélyt; 



g) az ápolási díjat; 
h) a vállalkozói jövedelmet; 
i) a rendszeres szociális támogatást; 
j) az árvaellátást; 
k) a családi pótlékot; 
l) a terhességi-gyermekágyi segélyt; 
m) a fogyatékossági támogatást; 

n) tartásdíjat. 
 

Egy főre jutó jövedelem 
> 50.000 Ft/fő 

50.001 – 70.000 Ft/fő 

70.001 – 90.000 Ft/fő 

91.000 –  

  



V. A PÁLYÁZATOK ÖSSZESÍTÉSE, ELBÍRÁLÁSA A MAGADOTT 

PONTRENDSZER ALAPJÁN, A PÁLYÁZATI ÖSSZEG KIUTALÁSA 

 

A pályázatokat a kuratórium a megadott pontrendszer alapján bírálja el. 

 

 

A pályázat elbírálása 

meghatározott 

pontrendszer alapján 

A beérkezett pályázatok a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a 

pályázatok és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek 

elbírálásra. 

Az összes pályázat elbírálása és összesítése után a Kuratórium 

megállapítja a ponthatárt, illetve a pontokhoz kapcsolódó 

összegeket. A pályázók a döntésről a döntés meghozatala utáni 8 

napon belül emailben kapnak választ. 

 

Az elnyert pályázati 

összeg utalása 

A rendszeres szociális támogatás elutalása a félév minden 

hónapjának 10. napjáig történik meg, a nyertes pályázók által 

megadott bankszámlára. Az első támogatás decemberben érkezik 

meg, mely tartalmazza a szeptemberi, az októberi és a novemberi 

összeget is. 

 

VI. ADATKEZELÉS 

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a 

Kuratórium tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. 

Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek 

felhasználásra. 

A beadott igazolások másolatai egy évig a Funk Márton Alapítvány irattárába kerülnek, 

utána megsemmisítendők. 

 

Budapest, 2022.11.16. 

 

 

        Funk Márton Alapítvány 


