
H dtr dny o s he ly zet fi r d s ztvev 6k
Az alilbbi tilblSzat tartalmazza ahiltrdnyos helyzet krit6riumait. K6rjiik, ez alapjfin r6szletezze,
hogy a r6sztvev6k kriztil h6ny fo szitmfra 6s milyen indokkal ig6nyelnek magasabb mobilit6si
t6mogat6st. A h6tr6nyos helyzet valamely krit6rium6nak a szakmai gyakorlatra tort6n6
kiutaz6s id6pontj itban kell fenndllnia, es ezt kell igazolni a Tempus Kozalapitvftny fel6.

Ahi*rfnyos helyzeti r6sztvev6k sz6mdra magasabb mobilitfsi tfmogatds ig6nyelhet6, de
erre kizir6lag a pillyitzatban van lehet6s6g. K6rjtik, gondolja i$, hdny fo lehet az, akiket
h6trSnyos helyzetrikdnt be tud vonni a projektbe. A projektbe bevont h6tr6nyos helyzetuek
igazolfusffi legk6s6bb a projektbesz6mol6val kell majd megkiildenie. Ld. III.A pdlydzat
kahsdgvetdse c. r6szt.

t Kiv6ue: fogyat6koss6g, valamint az ideiglenes hat6llyal elhelyezettek eset6ben.
ao 

At6rsadalmi-gazdasdgi6s infrastruktur6lis szempontb6l elmaradott, ill. az orsz6gos 6tlagotjelent6sen meghalad6
munkan6lkiilis6ggel srijtott telepiildsek jegyz6k6r6l sz6l6 240D0A6. (XI. 30.) Korm. rendelet valamint a kedvezmfnyezett
kist6rsdgek besorol6s6r6l sz6l6 31,t12007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. szftmrt meil6klet6ben meghat6rozott telepiil6s, kist6rsdg.

Hdtrdnyos helyzet{inek tekintendd az a szakmui
alap kdpzds ben rdszt vevd fiatal:

Elfogadott igazolds ttpusa, amely ne
legten rdgebbi 30 napndl' (mdsolat

elegendd)

aki a l993.6vi LXXIX. Tv. 121. $ (1y14. szerint
h itrrlnyos, h alm ozottan hdtrrinyo s helyzetti
tanul6o gyermek; 

"

igazol6s a jegyzoi v6delembe vdtelr6l
vagy a gyermekv6delmi kedvezm6nyre
val6 jogosults6gr6l, gy6mhivatali igazol6s
a tart6s nevel6sbe v6telr6l

aki a 200I.6vi XXXVII. Tv. 8. $ (4) bekezd6se
szerint ingyenes tankiinyvre j ogosult;

az iskola vagy cinkorm6nyzati jegyzo
illlitja ki, megadva benne a jogosults6g
ok6t

akit egyedril6ll6 sztil6 nevel;

- teriiletileg illetdkes MAK igazolSsa;
- ha a kiutaz6 elmrilt 20 6ves 6s a MAK
nem 6llit ki az igazolSst, akkor a sziil5
6ltal irt igazol6s fogadhat6 el

aki {rvaell6tf sban r6szestil:
nyugdijbiztosit6 vagy nyugd(j foly6sit6
6ltal ki611f tott igazolSs

aki az 1998. 6vi XXVI. Tv. 4. $ a. pontja szerint
fogyat6kos szem6ly;

orvos vagy szakdrtoi bizotts iry 6ltal
ki6llitott igazolils

a csakldba fogadottak; hat6 s6gi igazolis (gy6mhivatal, jegy zo)

{tmeneti nevel6sbe vettek: hato s6gi igazolils ( gyimhi v atal, j e gy zo)

ideiglenes hatrillyal elhelyezettek; hat6 s5gi igazolils ( gy6mhivatal, jegy zo)

ut6gondoz6sban vagy ut6gond oz6i elLltisban
r6szesiilnek;

hat6 s6gi igazolils ( gy6mhi v atal, j egy z6)

aki speciilis 6tkez6si ig6nyii; szakorvos 6ltal ki6llitott igazolSs

aki hdtr 6nyo s hely zetu telepiildsen 61. 2
611and6 lakc(m / lak6hely alapj6n

(lakcfmkfutya m6solata a megye
megjelol6s6vel)
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