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3. SZÁMÚ MELLÉKLET – AZ EGYES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT ELJÁRÁSRENDJE1 

 

 

   
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,  

(2) Az ESZB a pályázati kiírások meghirdetését követően, a regisztrációs hetet megelőzően 

legalább összesen 21 napig biztosítja az elektronikus pályázat leadásának lehetőségét a 

pályázati kiírásban megjelölt felületen.  

(3) Az elektronikusan benyújtott pályázatokhoz csatolt igazolások személyes bemutatása 

szükséges az eljárás során, amire az ESZB külön időszakot biztosít (továbbiakban: 

bemutatási időszak). A bemutatási időszak legalább 10 napon keresztül tart, utolsó napja 

legkésőbb a második oktatási hét második napján lehet. A személyes bemutatási 

időpontokról és helyszínekről az ESZB a kari hallgatói képviseletekkel együttműködve 

ad tájékoztatást. A kiírt időpontok száma legalább az adott karon leadott pályázatok 

számának másfélszerese. 

(4) Az elektronikusan leadott pályázatok előbírálását ideértve az esetleges hiánypótlásra 

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

ügyrendje szerinti bírálók végzik. 

(5) 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. 

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

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

(7) 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. 

(8) Az ESZB a második oktatási hét végéig a pályázati kiírásban megjelölt rendszeren 

keresztül közzéteszi az előzetes eredményeket. A pályázati kiírásban meghatározott 

módon és az ott megjelölt határidőn belül lehetőség van felszólalni az előzetes eredmény 

ellen az ESZB-nél. A felszólalások elbírálását az ESZB végzi. 

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

a pályázati kiírásban megjelölt rendszeren 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. 
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Rendkívüli szociális ösztöndíj eljárásrendje 

 

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

aktuális tanévet megelőzően június 30-ig hirdeti meg az ESZB honlapján. 

(2) Rendkívüli szociális ösztöndíj benyújtása a pályázati kiírás szerint 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 az 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 az 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 

szabályzat 25. §-ban megjelölt kancellári utasítás szerinti pontrendszer alapján bírál 

el. 

c) A pályázat elbírálása után az ESZB javaslatot tesz az EHK számára 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. 

e) A Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázaton elért pontszámuk alapján csökkenő 

sorrendben kerülnek besorolásra. 

f) A pályázók a várólistán eredetileg betöltött helyük szerint kerülnek újra 

besorolásra. 

  


