
 

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj  
Pályázati felhívás  
2021/2022. tanév 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Szociális Bizottsága 

(a továbbiakban: ESZB) pályázatot hirdet az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 27. § 

alapján a váratlan esemény bekövetkezése miatt szociálisan rászorulóvá váló hallgatók segítése érdekében. 

 

A pályázat célja  
A Rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásának enyhítésére folyósított 

egyszeri juttatás. 

 

Pályázat feltételei  
A pályázaton részt vehet az Egyetem bármely aktív jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű alap-, mester-, osztatlan 

vagy doktori képzésben részt vevő hallgatója, aki 

a) államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy  
b) tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott  

szakon megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való 

részvételre.  
Egy félévben, egy pályázó több érvényes pályázatot is leadhat, amennyiben több esemény is indokolja ezt, de 

eseményenként csak egyet. Az ok-okozati összefüggésben álló események bekövetkezésekor a pályázó csak egy 

pályázatot adhat le. 

 

Elbírálás alapelvei  
A pályázat elbírálását az ESZB végzi saját hatáskörben a TJSZ 25. §-a szerinti a Kancellári Utasítás 2. számú 
mellékletében meghatározott pontrendszer alapján. 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

 Pályázni a Neptun rendszeren keresztül lehetséges a 909-es kérvény leadásával.  
A pályázathoz szükséges igazolások listáját a kiíráshoz tartozó Rendkívüli szociális ösztöndíj Igazoláslista 

tartalmazza.  
A pályázat leadása során a pályázó kötelessége meggyőződni arról, hogy az általa megadott adatok a valóságnak 

megfelelnek. Valótlan adatok közlése a 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 55. §-a alapján fegyelmi eljárást vonhat 

maga után, továbbá azon pályázó, aki a véglegesen leadott igénylésében valótlan adatot tüntet fel, köteles a 

pályázaton nyert bármely juttatás teljes összegét visszafizetni. 

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj  
Az elnyert egyszeri ösztöndíj nagyságát az ESZB állapítja meg a rendelkezésre álló keretek és a beérkezett 

pályázatok figyelembevételével.  
A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére 

folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.  
A 2022. január 29-ig benyújtott pályázatok esetén a pályázatra való jogosultság a 2021/2022. tanév őszi félév, azt 

követően a 2021/2022. tanév tavaszi félév alapján kerül megállapításra. 

 

 
Határidők  
A hiánytalan pályázat leadására a 2021/22. tanév tavaszi félévében legkésőbb 2022. június 10-ig van lehetőség azzal 

a kiegészítéssel, hogy a pályázatot a szociális helyzet váratlan romlását megalapozó esemény bekövetkeztét követő 



 

 

fél éven belül kell benyújtani. A határidőt követően leadott, vagy a határidőig, de hiányosan leadott pályázatok 

elbírálására csak a 2022/23. tanév őszi félévében van lehetőség. 

 

Eredmény  
Az eredményről az ESZB a döntést követő 5 munkanapon belül a megadott e-mail címen értesíti a pályázót. 
 

Adatvédelem  
Az ESZB az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. 

 

Jogorvoslat  
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 

15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben leadott 001-es 

számú kérvény leadásával. 
 
 

2021. október 14.  
Egyetemi Szociális Bizottság 


