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A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának alapításáról szóló 

és a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapja Alapszabályának 19. szakasza alapján a Menekült, 
Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapja kiírja az alábbi
 
 

EGYSZERI ANYAGI TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL KÖZÉPISKOLAI DIÁKOK RÉSZÉRE

 A felhíváson való részvételre olyan személyek jogosultak
Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának alapításáról szóló ren
december 21.) menekült vagy kitelepített személyi státusuk van
lakóhellyel, s akiknek gyermeke a középiskola második, harmadik vagy negyedik osztályába jár, s akik 
8-a és november 8-a között jelentkeznek
 

 A Vajdaság AT területén élő menekült és széttelepített családokból származó, Vajdaság AT területén 
középiskolába járó diákok részére szóló egyszeri anyagi támogatás odaítélésének feltételei:

1. hogy a felhívásra való jelentkezés benyújtój
rendelet hatályba lépésének napján, vagyis 2006. december 21
Vajdaság AT területén, 

2. hogy a jelentkezés benyújtója
állampolgárságába való felvételt, vagy már megkapták a Szerb Köztársaság állampolgárságát,

3. hogy a jelentkezés benyújtója a gyerek, aki esetében a támogatást kérelmezik, szülője, illetve gyámj
4. hogy a jelentkezés benyújtójának gyermeke középiskolás, vagyis beiratkozott a középiskola második, 

harmadik vagy negyedik osztályába. 
 

 A jelentkezés benyújtója köteles a jelentkezési lap mellé benyújtani az alábbi dokumentációt:
 1. a menekült és belsőleg széttelepített személyi státus bizonyítására mellékeli a menekült legitimációt vagy a 
széttelepített személy legitimációját, illetve a menekültügyi biztos igazolását a menekült státus fennállásáról
háztartás minden tagja számára, akit feltüntette
 2. az állampolgársági kérelem benyújtásának bizonyítására mellékeli az illetékes belügyi szerv igazolását vagy 
a Szerb Köztársaság állampolgárságának megszerzéséről szóló végzés.
 3. a jelentkezés benyújtója és a gyermek közötti szülői vagy gyámsági viszony bizonyítására mellékeli az 
anyakönyvi kivonatot vagy a gyámságról szóló bizonyítékot.
 4. annak bizonyítására, hogy a gyermek iskolába jár, mellékeli az iskola igazolását.
 5. a gyermek eredményének bizonyítására mellékeli
elvégzett osztályaira vonatkozóan, valamint a bármely tantárgyból nemzetközi, köztársasági és tartományi 
versenyeken elért 1., 2. vagy 3. helyezésről szóló diplom
 6. a megromlott egészségi állapot és rokkantság esetében mellékeli a megfelelő orvosi igazolás másolatát a 
diagnózissal vagy a rokkantság megállapításáról szóló végzés fénymásolatát. 
 7. a háztartás anyagi helyzetére vonatkozóan mellé
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat igazolását, 
a bevétel mértékét. A jelentkezési lapban feltüntetett minden személy esetében ben
 

 A jóváhagyandó eszközök összege 40.000,00 dinár gyerekenként, s a háztartás felnőtt tagjának számlájára 
utalják át a gyermek taníttatása címén, mégpedig az igazgatóbizottság határozatától számított 60 napos határidőn 
belül, amely határozatban jóváhagyja a konkrét gyerek számára a pénzeszközt. 
 A döntéshozatal során prioritást élvez
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NYILVÁNOS FELHÍVÁST 
EGYSZERI ANYAGI TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL KÖZÉPISKOLAI DIÁKOK RÉSZÉRE

VAJDASÁG AT TERÜLETÉN 
 

1. szakasz 
A felhíváson való részvételre olyan személyek jogosultak, akiknek, a törvénnyel összhangban, a Menekült, 

Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának alapításáról szóló rendelet hatályba lépésének napján
elepített személyi státusuk van Vajdaság AT területén lévő tartózkodási, illetve 

, s akiknek gyermeke a középiskola második, harmadik vagy negyedik osztályába jár, s akik 
jelentkeznek a nyilvános felhívásra. 

2. szakasz 
A Vajdaság AT területén élő menekült és széttelepített családokból származó, Vajdaság AT területén 

középiskolába járó diákok részére szóló egyszeri anyagi támogatás odaítélésének feltételei:
jelentkezés benyújtójának, illetve a benyújtó szülőjének az Alap alapításáról szóló 

rendelet hatályba lépésének napján, vagyis 2006. december 21-én menekült vagy kitelepített személyi státusuk volt 

2. hogy a jelentkezés benyújtója és családi háztartásának tagjai kérelmezték a Szerb Köztársaság 
állampolgárságába való felvételt, vagy már megkapták a Szerb Köztársaság állampolgárságát,

3. hogy a jelentkezés benyújtója a gyerek, aki esetében a támogatást kérelmezik, szülője, illetve gyámj
4. hogy a jelentkezés benyújtójának gyermeke középiskolás, vagyis beiratkozott a középiskola második, 

3. szakasz 
A jelentkezés benyújtója köteles a jelentkezési lap mellé benyújtani az alábbi dokumentációt:

ekült és belsőleg széttelepített személyi státus bizonyítására mellékeli a menekült legitimációt vagy a 
széttelepített személy legitimációját, illetve a menekültügyi biztos igazolását a menekült státus fennállásáról

feltüntettek a jelentkezési űrlapon, s akik menekültek voltak.
az állampolgársági kérelem benyújtásának bizonyítására mellékeli az illetékes belügyi szerv igazolását vagy 

a Szerb Köztársaság állampolgárságának megszerzéséről szóló végzés. 
jelentkezés benyújtója és a gyermek közötti szülői vagy gyámsági viszony bizonyítására mellékeli az 

anyakönyvi kivonatot vagy a gyámságról szóló bizonyítékot. 
4. annak bizonyítására, hogy a gyermek iskolába jár, mellékeli az iskola igazolását.

gyermek eredményének bizonyítására mellékeli a bizonyítvány fénymásolatát a középiskola eddig 
elvégzett osztályaira vonatkozóan, valamint a bármely tantárgyból nemzetközi, köztársasági és tartományi 
versenyeken elért 1., 2. vagy 3. helyezésről szóló diplomát és bizonyítékot. 

6. a megromlott egészségi állapot és rokkantság esetében mellékeli a megfelelő orvosi igazolás másolatát a 
diagnózissal vagy a rokkantság megállapításáról szóló végzés fénymásolatát.  

a háztartás anyagi helyzetére vonatkozóan mellékeli a vállalattól, amelynél dolgozik, a keresetigazolást, a 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat igazolását, nyugdíjbizonylat vagy egyéb megfelelő dokumentum, amely bizonyítja 
a bevétel mértékét. A jelentkezési lapban feltüntetett minden személy esetében benyújtani.

4. szakasz 
A jóváhagyandó eszközök összege 40.000,00 dinár gyerekenként, s a háztartás felnőtt tagjának számlájára 

utalják át a gyermek taníttatása címén, mégpedig az igazgatóbizottság határozatától számított 60 napos határidőn 
rozatban jóváhagyja a konkrét gyerek számára a pénzeszközt.  

A döntéshozatal során prioritást élveznek azok a középiskolások, akik eddig használták ezt a fajta támogatást.

 

MENEKÜLT, ELÜLDÖZÖTT 
ÉS SZÉTTELEPÍTETT 
SZEMÉLYEK 
SEGÉLYALAPJA 

A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának alapításáról szóló rendelet 28. szakasza 
Széttelepített Személyek Segélyalapja Alapszabályának 19. szakasza alapján a Menekült, 

EGYSZERI ANYAGI TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL KÖZÉPISKOLAI DIÁKOK RÉSZÉRE 

, akiknek, a törvénnyel összhangban, a Menekült, 
delet hatályba lépésének napján (2006. 

Vajdaság AT területén lévő tartózkodási, illetve 
, s akiknek gyermeke a középiskola második, harmadik vagy negyedik osztályába jár, s akik 2018. október 

A Vajdaság AT területén élő menekült és széttelepített családokból származó, Vajdaság AT területén 
középiskolába járó diákok részére szóló egyszeri anyagi támogatás odaítélésének feltételei: 

ának, illetve a benyújtó szülőjének az Alap alapításáról szóló 
én menekült vagy kitelepített személyi státusuk volt 

családi háztartásának tagjai kérelmezték a Szerb Köztársaság 
állampolgárságába való felvételt, vagy már megkapták a Szerb Köztársaság állampolgárságát, 

3. hogy a jelentkezés benyújtója a gyerek, aki esetében a támogatást kérelmezik, szülője, illetve gyámja, 
4. hogy a jelentkezés benyújtójának gyermeke középiskolás, vagyis beiratkozott a középiskola második, 

A jelentkezés benyújtója köteles a jelentkezési lap mellé benyújtani az alábbi dokumentációt: 
ekült és belsőleg széttelepített személyi státus bizonyítására mellékeli a menekült legitimációt vagy a 

széttelepített személy legitimációját, illetve a menekültügyi biztos igazolását a menekült státus fennállásáról, a 
a jelentkezési űrlapon, s akik menekültek voltak. 

az állampolgársági kérelem benyújtásának bizonyítására mellékeli az illetékes belügyi szerv igazolását vagy 

jelentkezés benyújtója és a gyermek közötti szülői vagy gyámsági viszony bizonyítására mellékeli az 

4. annak bizonyítására, hogy a gyermek iskolába jár, mellékeli az iskola igazolását. 
a bizonyítvány fénymásolatát a középiskola eddig 

elvégzett osztályaira vonatkozóan, valamint a bármely tantárgyból nemzetközi, köztársasági és tartományi 

6. a megromlott egészségi állapot és rokkantság esetében mellékeli a megfelelő orvosi igazolás másolatát a 

keli a vállalattól, amelynél dolgozik, a keresetigazolást, a 
nyugdíjbizonylat vagy egyéb megfelelő dokumentum, amely bizonyítja 

yújtani. 

A jóváhagyandó eszközök összege 40.000,00 dinár gyerekenként, s a háztartás felnőtt tagjának számlájára 
utalják át a gyermek taníttatása címén, mégpedig az igazgatóbizottság határozatától számított 60 napos határidőn 

nek azok a középiskolások, akik eddig használták ezt a fajta támogatást. 



5. szakasz 
 A Vajdaság AT területén lévő középiskolás diákjai részére szóló egyszeri anyagi támogatásról szóló felhívásra 
az előírt űrlapon kell jelentkezni, amely átvehető az Alap helyiségeiben, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 25., vagy 
letölthető a www.fondirpvojvodine.rs honlapról. 
 Az Alap csak azokat a jelentkezéseket veszi figyelembe, amelyek összhangban állnak a nyilvános felhívással 
és az Alap Alapszabályával. 
 A határidőn túl érkező és a hiányos jelentkezéseket nem veszik figyelembe. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentkezést a felhívásra közvetlenül az Alapnál lehet átadni, vagy 
postán ajánlott küldeményként. 
 

6. szakasz 
 A felhívással kapcsolatos minden további információ a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek 
Segélyalapjánál kapható, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 25., az alábbi telefonszámon: 021/475 4 295. 
 


