
3. SZÁMÚ MELLÉKLET – AZ EGYES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT PONTRENDSZERE 

ÉS ELJÁRÁSRENDJE  

 

  
Fogalommeghatározás 

 

(1) Jelen szabályzat alkalmazásában: 

a) Árva: a Jtr.-ben meghatározottak szerinti árva személy. 

b) Jövedelem: a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – 

pénzben, ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is, és/vagy nem pénzben – mástól 

megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül 

különösen: 

ba) az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más 

hasonló jegyet, bónt, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy 

több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetve egy vagy több 

személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére); 

bb) dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként 

értékkel bíró jog; 

bc) elengedett, átvállalt tartozás; a magánszemély helyett teljesített kiadás, 

befizetés; 

bd) kamatkedvezmény; dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes vagy 

kedvezményes használata, igénybevétele. 

c) Családfenntartó: a Jtr.-ben meghatározottak szerinti családfenntartó személy. 

d) Eltartó: Eltartónak minősül az öneltartó, a családfenntartó személy és minden a 

háztartásban élő személy, aki nem eltartott; 

e) Eltartott:  

ea) Eltartottnak, ezen belül tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a 

pályázat által vizsgált időszak kezdetéig még nem töltötte be a 25. életévét, 

és: 

aa) még nem iskoláskorú gyermek; 

ab) nappali munkarendű köznevelésben vesz részt; 

ac) felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (kivétel 

doktorandusz jogviszony) vagy 

ad) nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt. 

eb) Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki 

eba) súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él; 

ebb) ápolási díjban részesül, vagy 

ebc) aki gyámság vagy gondnokság alatt áll; 

f) Félárva: a Jtr.-ben meghatározottak szerinti félárva személy; 

g) Öneltartó: gazdaságilag önálló háztartást képző eltartó nélküli személy, akit rokonai 

a megélhetését semmilyen formában – ide értve lakhatási, utazási, étkezési 

költségeket – nem támogatják; 

h) Rokkant személy: a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet szerint meghatározott egészségi állapot alapján 

B1, B2, C1, C2, D vagy E kategóriába besorolt személy; 

i) Súlyos fogyatékos vagy tartós betegséggel élő személy: a családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint súlyos fogyatékos vagy tartós beteg 

személy. 



 

  



1. A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ILLETVE ALAPTÁMOGATÁS 

PONTRENDSZERE 

 

   
Rendszeres szociális ösztöndíj, illetve alaptámogatás pontrendszere 

 

(1) A rendszeres szociális ösztöndíjra, alaptámogatásra pályázó hallgató (a továbbiakban: 

pályázó) szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni: 

a) pályázó a vele közös háztartásban élők a (2)-(5) bekezdés szerint meghatározott egy 

főre jutó jövedelmét; 

b) képzési hely a pályázó lakhelyétől való távolságát, az utazás időtartamát és 

költségét a (5) bekezdés szerint; 

c) a pályázó személyes körülményeit a (9)-(10) bekezdés szerint; 

d) a pályázóval egy háztartásban élők személyes körülményeit a (11) bekezdés szerint. 

(2) A pályázat során a pályázóval egy háztartásban élő, egy főre jutó nettó jövedelembe 

minden, a háztartásba befolyó összeg beleszámít, kivéve  

a) öneltartó pályázó esetén a Diákhitel, a Bursa Hungarica ösztöndíj, doktorandusz 

ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, 

alaptámogatás, családi pótlék, hátrányos helyzetre tekintettel kapott támogatás, 

fogyatékossági támogatás; 

b) nem öneltartó pályázó esetén a háztartás tagjai számára folyósított a Diákhitel, 

Bursa Hungarica ösztöndíj, minden felsőoktatási intézménytől kapott ösztöndíj, a 

családi pótlék, hátrányos helyzetre tekintettel kapott támogatás, fogyatékossági 

támogatás, valamint a tanuló eltartottak jövedelmei. 

(3) A pályázóval egy háztartásban élők jövedelmei alapján számított egy főre jutó havi nettó 

jövedelem megállapításakor, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 

hat hónap átlagát, nem rendszeres jövedelmek esetén az utolsó hat hónapban befolyt teljes 

összeg egy tizenkettedét kell figyelembe venni. 

(4) A pályázó háztartásának pályázati egy főre jutó nettó havi jövedelme alapján a pályázó 

az alábbi pontokat kapja: 

 

-tól (Ft) -ig (Ft) pont  -tól (Ft) -ig (Ft) pont 

0 40000 50  60001 60800 24 

40001 40800 49  60801 61600 23 

40801 41600 48  61601 62400 22 

41601 42400 47  62401 63200 21 

42401 43200 46  63201 64000 20 

43201 44000 45  64001 64800 19 

44001 44800 44  64801 65600 18 

44801 45600 43  65601 66400 17 

45601 46400 42  66401 67200 16 

46401 47200 41  67201 68000 15 

47201 48000 40  68001 68800 14 

48001 48800 39  68801 69600 13 

48801 49600 38  69601 70400 12 

49601 50400 37  70401 71200 11 

50401 51200 36  71201 72000 10 

51201 52000 35  72001 72800 9 

52001 52800 34  72801 73600 8 



52801 53600 33  73601 74400 7 

53601 54400 32  74401 75200 6 

54401 55200 31  75201 76000 5 

55201 56000 30  76001 76800 4 

56001 56800 29  76801 77600 3 

56801 57600 28  77601 78400 2 

57601 58400 27  78401 79200 1 

58401 59200 26  79201 80000 0 

59201 60000 25  80001 80001+n×800 n×(-1) 

 

(5) Amennyiben a pályázó jövedelme hitelt érdemlően nem állapítható meg, az ESZB – 

hiánypótlás keretében beérkezett igazolások alapján – a pályázó és a vele egy 

háztartásban élő személy valamennyi jövedeleméhez (beleértve a (2) bekezdés a)-b) 

pontja szerinti jövedelmet) rendeli a (4) bekezdésben meghatározott pontszámokat.  

(6) A képzési hely a pályázó lakhelyétől való távolsága alapján a pályázó az alábbi pontokat 

kapja: 

 

-tól -ig pont 

Budapest 0 
0 km 50 km 2 

50 km 100 km 3 

100 km 150 km 4 

150 km 200 km 5 

200 km 250 km 6 

250 km 300 km 7 

300 km felett 8 

 

(7) A pályázó tartózkodási helye alapján az alábbi pontokat kapja: 

a) állandó lakcím szerinti háztartás  0 pont; 

b) kollégiumi elhelyezés  3 pont; 

c) elutasított kollégiumi elhelyezésre vonatkozó pályázat esetén más tartózkodási hely  

 7 pont; 

d) más tartózkodási hely  0 pont 

(8) A pályázó a (6) bekezdés szerinti pontot kizárólag abban az esetben kaphatja meg, ha a 

pályázat elbírálásakor már legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik az Egyetemen. 

Abban az esetben, ha kollégiumi elhelyezésben részesült, a kollégiumi férőhelyre járó 

pontot kapja. Ha az elbírálást megelőző félévben kollégiumi elhelyezésre irányuló 

pályázatát elutasították, és más kollégiumban, diákotthonban vagy albérletben lakik, a (7) 

bekezdés c) pont szerinti pontszámot kapja. Amennyiben az (6) bekezdés b) és c) pontja 

szerinti körülmény egyszerre fennáll, abban az esetben csak az (6) bekezdés c) pontja 

szerinti pontszám adható. 

(9) A pályázó saját helyzete alapján az alábbi pontokat kapja: 

a) árva pályázó esetén  17 pont; 

b) félárva pályázó esetén, illetve ha az egyik szülő ismeretlen  11 pont; 

c) súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel élő pályázó esetén betegségenként  13 

pont; 

d) a pályázó saját krónikus betegsége esetén, a betegség súlyossága és a betegség miatt 

rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások alapján 0-10 közötti pont (a 

pontszám pontos értékéről a kiadások függvényében az ESZB dönt); 



e) a pályázó saját rokkantsága esetén az egészségi állapot mértéke, valamint a 

rokkantság miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások alapján 0-13 

közötti pont (a pontszám pontos értékéről a kiadások függvényében az ESZB dönt); 

f) saját, vele egy háztartásban élő gyermek esetén  10 pont gyermekenként; 

g) öneltartó pályázó esetén  8 pont. 

(10) A (4) bekezdés és (9) bekezdés g) pontja, a (10) bekezdés a) és g) pontja, valamint a (8) 

bekezdés b) és g) pontja szerinti pontszámok nem adhatók együtt. 

(11) A pályázó a vele egy háztartásban élő személyek helyzete alapján az alábbi pontokat 

kapja: 

a) árva személy esetén  5 pont; 

b) félárva személy esetén, illetve ha a szülő ismeretlen 3 pont; 

c) súlyos fogyatékos vagy tartós betegséggel élő személy után betegségenként  9 

pont; 

d) a pályázóval egy háztartásban élő személy krónikus betegsége esetén, a betegség 

súlyossága és a betegség miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások 

alapján 0-7 közötti pont (a pontszám pontos értékéről a kiadások függvényében az 

ESZB dönt); 

e) rokkant személy esetén az egészségi állapot mértéke, valamint a rokkantság miatt 

rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások alapján 0-9 közötti pont (a pontszám 

pontos értékéről a kiadások függvényében az ESZB dönt); 

f) elvált vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 7 pont (abban az esetben is, ha 

a pályázó a szülő); 

g) még nem iskoláskorú, köznevelésben, és felsőoktatásban, valamint nappali 

munkarendű OKJ képzésben részt vevő személyek után az alábbi táblázat szerinti 

pont (több képzésen való részvétel esetén csak a legmagasabb pontszámú 

jogviszonyra adható pont, valamint passzív jogviszony esetén nem kapható pont): 

 

Oktatási forma pont 

Még nem iskoláskorú 7 
Általános iskola 7 

Nappali munkarendű középiskola, középfokú szakképzés 7 

Felsőoktatás, nappali képzés (kivéve doktorandusz) 7 

Esti munkarendű középiskola, középfokú szakképzés 3 

Levelező munkarendű középiskola, középfokú 

szakképzés 
3 

Felsőoktatás, esti képzés 3 

Felsőoktatás, levelező képzés (kivéve doktorandusz) 3 

Nappali munkarendű OKJ-s képzés 7 

Esti munkarendű OKJ-s képzés 3 

Doktorandusz jogviszony 0 

 

Amennyiben a pályázóval egy háztartásban élő, 

ga) még nem iskoláskorú,  

gb) általános iskolás,  

gc) nappali munkarendű középiskolás,  

gd) nappali munkarendű középfokú szakképzésben részt vevő, valamint  

ge) felsőoktatás nappali munkarendű (kivéve doktorandusz) vagy  

gf) nappali munkarendű OKJ képzésen résztvevő  

személyek száma a háztartásban kettőnél több, minden további (tehát ezen felüli), a fenti 

felsorolás szerinti valamely oktatási formában tanuló személyek után személyenként -2 

pont (a kapott pontok mellett, tehát összesen 5 pont személyenként). 



(12) Amennyiben a pályázóval egy háztartásban élő szülője újraházasodott, vagy élettárssal él 

együtt, a (11) bekezdés f) pont szerinti pontszámra a pályázó nem jogosult. A (9) 

bekezdés b) és (11) bekezdés f) pont szerinti pontszámok nem adhatók együtt. 

(13) A (9) bekezdés c)–e) pontja, valamint a (11) bekezdés c)–e) pontja szerinti pontszámok 

alapján maximum 20 pont szerezhető. Ugyanazon betegség fennállása esetén a (9) 

bekezdés d) és e) pontja, illetve a (11) bekezdés d) és e) pontja közül csak a (9) bekezdés 

e) pontja és a (11) bekezdés e) pontja alapján szerezhető pont, ezekre további pont a (8) 

bekezdés d) pontja és a (11) bekezdés d) pontja szerint nem adható. Ugyanazon betegség 

fennállása esetén a (8) bekezdés c) és d) pontja, illetve a (11) bekezdés c) és d) pontja 

közül csak a (9) bekezdés c) pontja és a (11) bekezdés c) pontja alapján szerezhető pont, 

ezekre további pont a (9) bekezdés d) pontja és a (11) bekezdés d) pontja szerint nem 

adható. 

(14) A pályázó szociális rászorultsági pontszámát az (1)-(13) bekezdések alapján 

megállapított pontszámok összege adja. 

 

   
Rendszeres szociális ösztöndíj, valamint alaptámogatás eljárásrendje 

 

(1) Az ESZB az adott félévet megelőzően június 30-ig meghirdeti a rendszeres szociális 

ösztöndíj és alaptámogatás pályázati kiírásokat, és a pályázathoz kötelezően csatolandó 

dokumentumok listáját (a továbbiakban: igazoláslista). 

(1) Az ESZB a pályázati kiírások és az igazoláslista meghirdetését követően, a regisztrációs 

hetet megelőzően legalább összesen 21 napig biztosítja az elektronikus pályázat 

leadásának lehetőségét az Egységes Szociális Rendszeren (a továbbiakban: ESZR) 

keresztül.  

(2) Az elektronikusan benyújtott pályázatokhoz csatolt igazolások személyes bemutatása 

szükséges az eljárás során. Az ESZB legalább 10 napon, legkésőbb a második oktatási 

hét második napjáig (a továbbiakban: bemutatási időszak) biztosítja a szükséges 

igazolások személyes bemutatásának lehetőségét. A személyes bemutatási időpontokról 

és helyszínekről a ESZB a kari hallgatói képviseletekkel együttműködve ad tájékoztatást. 

A kiírt időpontok száma legalább az adott karon leadott pályázatok számának 

másfélszerese. 

(3) Az elektronikusan leadott pályázatok előbírálását ide értve az esetleges hiánypótlásra 

irányuló eljárást, és a személyes bemutatás során a szociális helyzet megítélését az ESZB 

ügyrendje szerinti bírálók végzik. 

(4) Az ESZB a bemutatási időszakot követően a második oktatási hét végéig a hiánytalanul 

benyújtott pályázatok bírálók általi szociális pontjainak megállapítása után, a 

rendelkezésre álló normatíva összege alapján meghatározza  

a) a maximum ponthatárt, amely fölött a pályázó további pontban nem részesülhet; 

b) a minimum ponthatárt, amely alatt a pályázó ösztöndíjban, alaptámogatásban nem 

részesülhet és 

c) az a)-b) pontokban meghatározott ponthatárok közötti pontértékre jutó ösztöndíj 

összegét. 

(5) Figyelemmel az (5) bekezdés b) pontjára, a rendszeres ösztöndíj, valamint az 

alaptámogatás összege nem lehet alacsonyabb a Jtr-ben meghatározott összegnél. 

(6) A ponthatárok és az egy pontra jutó összeg meghatározása után a hallgatók szociális 

pontjai alapján az ESZB 100 forintra kerekítve megállapítja az adott szociális pontokhoz 

tartozó ösztöndíjakat. 

(7) Az ESZB a második oktatási hét végéig az ESZR-en keresztül közzé teszi az előzetes 

eredményeket. A pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül lehetőség van 



felszólalni az előzetes eredmény ellen az ESZB-nél az ESZR-en keresztül. A 

felszólalások elbírálását az ESZB végzi. 

(8) A felszólalások elbírálását követően legkésőbb a harmadik oktatási hét végéig ESZB az 

ESZR-en keresztül közzéteszi a végleges eredményeket. A végleges eredménnyel 

szemben felszólalást a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül első fokon 

ESZB-hez lehet benyújtani. A felszólalással kapcsolatban másodfokon – kizárólag a TR-

en keresztül leadott kérelem alapján –a BME TVSZ X. fejezete szerint a Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottság jár el. 

 

 

2. A RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PONTRENDSZERE ÉS 

ELJÁRÁSRENDJE 

 

   
A rendkívüli szociális ösztöndíj pontrendszere 

 

(1) Saját gyermek születése esetén kapható pont:  50 pont.  

(2) Ezen felül a pályázati egy főre jutó havi nettó jövedelem függvényében, a megnövekedett 

létszámú háztartás figyelembevételével az alábbi táblázat alapján adható pont: 

  



 

 

a csökkenés százalékos aránya a 

korábbi egy főre jutó nettó 

jövedelemhez képest 

egy főre jutó nettó jövedelem a 

megnövekedett számú háztartástagok 

figyelembevételével 

20-39 % 40-59 % 60-79 % 
80 % 

felett 

a) b) c) d) 

1.) 0 Ft –  39 999 Ft 50 50 50 50 

2.) 40 000 Ft –  59 999 Ft 45 50 50 50 

3.) 60 000 Ft –  79 999 Ft 30 40 45 50 

4.) 80 000 Ft –  99 999 Ft 15 25 30 35 

5.) 100 000 Ft –  119 999 Ft 0 10 15 20 

6.) 120 000 Ft felett 0 0 0 0 

 

(3) A pályázóval egy háztartásban élő gyermek születése esetén a pályázati egy főre jutó havi 

nettó jövedelem függvényében, a megnövekedett létszámú háztartás figyelembevételével 

az alábbi táblázat alapján adható pont: 

 

 

a csökkenés százalékos aránya a 

korábbi egy főre jutó nettó 

jövedelemhez képest 

egy főre jutó nettó jövedelem a 

megnövekedett számú háztartástagok 

figyelembevételével 

20-39 % 40-59 % 60-79 % 
80 % 

felett 

a) b) c) d) 

1.) 0 Ft –  39 999 Ft 50 50 50 50 

2.) 40 000 Ft –  59 999 Ft 45 50 50 50 

3.) 60 000 Ft –  79 999 Ft 30 40 45 50 

4.) 80 000 Ft –  99 999 Ft 15 25 30 35 

5.) 100 000 Ft – 119 999 Ft 0 10 15 20 

6.) 120 000 Ft felett 0 0 0 0 

 

(4) A pályázóval egy háztartásban élő szülő vagy eltartó halála esetén adható pont:  100 

pont 
(5) A pályázóval egy háztartásban élő, nem eltartó hozzátartozó halála esetén  

adható pont:  75 pont 

(6) A pályázóval nem egy háztartásban élő szülő, testvér vagy saját gyermek halála  

esetén adható pont:  50 pont  

(7) A pályázó háztartásában váratlan pályázati egy főre jutó jövedelemben jövedelemkiesés 

esetén az alábbi táblázat alapján adható pont: 

 

 

a csökkenés százalékos aránya a 

korábbi egy főre jutó nettó 

jövedelemhez képest 

egy főre jutó nettó jövedelem a 

megváltozott jövedelmi helyzet 

figyelembevételével 

20-39 % 40-59 % 60-79 % 
80 % 

felett 

  a) b) c) d) 

1.) 0 Ft –  39 999 Ft 60 70 75 80 

2.) 40 000 Ft  –  59 999 Ft 45 55 60 65 



3.) 60 000 Ft  –  79 999 Ft 30 40 45 50 

4.) 80 000 Ft  –  99 999 Ft 15 25 30 35 

5.) 100 000 Ft  –  119 999 Ft 0 10 15 20 

6.) 120 000 Ft felett 0 0 0 0 

 

(8) Váratlanul bekövetkezett egészségügyi körülmények romlása esetén a betegséghez vagy 

egészségügyi körülmények romlásához fűződő kiadások és az egy főre jutó jövedelem 

alapján az alábbi táblázat szerint adható pont: 

 

 

a csökkenés százalékos aránya a 

korábbi pályázati egy főre jutó nettó 

jövedelemhez képest 

pályázati egy főre jutó nettó jövedelem 

a megváltozott jövedelmi helyzet és a 

kiadások figyelembevételével 

20-39 % 40-59 % 60-79 % 
80 % 

felett 

a) b) c) d) 

1.) 0 Ft –  39 999 Ft 60 70 75 80 

2.) 40 000 Ft  –  59 999 Ft 45 55 60 65 

3.) 60 000 Ft  –  79 999 Ft 30 40 45 50 

4.) 80 000 Ft  –  99 999 Ft 15 25 30 35 

5.) 100 000 Ft  –  119 999 Ft 0 10 15 20 

6.) 120 000 Ft felett 0 0 0 0 

 

(9) Amennyiben a 7. és 8. pont szerinti körülmények is fennállnak, abban az esetben csak a 

7. bekezdés szerinti pontok adhatók. 

(10) Váratlanul bekövetkezett egészségügyi körülmények romlása esetén a betegség 

súlyosságától függően az alábbi pontszámok adhatók: 

 

 Egészségügyi körülmény 
pályázó háztartásba élő személy 

a) b) 

1.) krónikus betegség 0-10 pont 0-7 pont 

2.) 
súlyos fogyatékosság vagy 

tartós betegség 
13 pont 9 pont 

3.) rokkantság 0-13 pont 0-9 pont 

 

(11) Az ESZB határozza meg a pontos betegséghez rendelt pontszámokat. 

(12) Egyéb, a szociális helyzetre váratlanul ható esemény, a háztartást érintő kiadások 

 alapján adható pont:  0-100 pont. 

(13) Házasságkötés:  0 pont. 

(14) Olyan más intézménytől/szervtől származó támogatás megszűnése esetén,   

melynek feltételei előre rögzítettek:  0 pont. 

 

  
Rendkívüli szociális ösztöndíj eljárásrendje 

 

(1) Az ESZB az aktuális félévre vonatkozó rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati kiírást és 

a hozzátartozó igazoláslistát az aktuális tanévet megelőzően június 30-ig hirdeti meg. 



(2) Rendkívüli szociális ösztöndíj benyújtása a TJSZ 15. § (11) bekezdése szerinti 

határidőben lehetséges. Egy félévben egy pályázó több érvényes pályázatot is leadhat, 

amennyiben szociális helyzete több esetben romlik váratlanul, de eseményenként csak 

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

pályázatot adhat le.  

(3) A rendkívüli szociális ösztöndíj pályázaton egy pályázat keretében legfeljebb 100 pont 

érhető el. 

(4) A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a ESZB 30 napon belül elbírálja, és a kifizetendő 

ösztöndíj összegét 1000 forintra kerekítve állapítja meg. Hiányosan beérkezett pályázat 

esetén, a pályázót az általa megjelölt kapcsolattartási csatornán keresztül értesítik a 

hiányosságokról, melyek pótlására az értesítéstől számított 15 munkanap áll 

rendelkezésére. 

(5) A pályázat elbírálását követően a ESZB 5 munkanapon belül értesíti a pályázót az 

eredményről az általa megadott elérhetőségen. 

(6) Az eredménnyel szemben – kizárólag a TR-en keresztül leadott jogorvoslati kérelem 

alapján –a BME TVSZ X. fejezete szerint a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el 

(7) A rendkívüli szociális ösztöndíj pályázaton szerzett pontok felhasználhatók a kollégiumi 

felvételi eljárás során, a várólistán történő előre sorolás céljára is, a következő 

szempontok figyelembevételével. 

a) Kollégiumi várólistán történő előre sorolás érdekében Rendkívüli szociális 

ösztöndíj iránti kérelmet benyújtani a hallgató szociális helyzete váratlan romlását 

eredményező esemény bekövetkeztétől számított két hónapon belül lehetséges. 

b) A várólistán történő előre sorolás a Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatban 

igazolt szociális helyzet váratlan romlása alapján történik, melyet az ESZB jelen 

melléklet szerinti pontrendszer alapján bírál el. 

c) A pályázat elbírálása után az ESZB javaslatot tesz az EHK a várólistán történő előre 

sorolás mértékéről. 

d) Amennyiben több pályázó is azonos helyre kerülne, az ESZB a lenti szempontok 

figyelembevételével az alábbi sorrendben javasolja a hallgatók besorolását. 

(8) A Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázaton elért pontszámuk alapján csökkenő 

sorrendben kerülnek besorolásra. 

(9) A pályázók a várólistán eredetileg betöltött helyük szerint kerülnek újra besorolásra. 

  

  
Pályázás menete  

 

(1) A pályázatot papír alapon szükséges benyújtani az EHK irodájában (K. épület I./61.) 

fogadóidőben. 

(2) Az érvényes pályázathoz - a lehetőleg számítógéppel kitöltött adatlap mellett - csatolni 

kell az 4.§-ban részletezett körülményeket igazoló dokumentumokat. 

 

 


