Szociális kisokos
Gyakran ismételt kérdések és családmodellek
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Gyakran ismételt kérdések
Rendkívüli szociális ösztöndíj
1. Milyen esetben részesülhetek Rendkívüli szociális ösztöndíjban?
Rendkívüli szociális ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek a szociális
helyzetében váratlan változás történt, mint például szülő elhalálozása, állásvesztés, újonnan
diagnosztizált betegség, gyermek születése.
2. Önköltséges/költségtérítéses képzésen is részesülhetek Rendkívüli szociális ösztöndíjban?
Igen, ugyanis olyan önköltséges státuszban levő hallgató is részesülhet ösztöndíjban, aki
tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon
megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való
részvételre.
3. Mi a pályázat leadási határideje?
A szociális helyzet romlását követő fél éven belül van lehetőség leadni a pályázatot.
4. Hogyan lehet pályázni?
A pályázatot az Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájában (K. épület II. em. 61.) fogadási
időben van lehetőség leadni. Ennek tartalmaznia kell az EHK honlapján található pályázati
adatlapot, illetve a körülmények igazolására szolgáló dokumentumokat, melyek listáját a
Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.
5. Hol található meg a szükséges igazolások listája?
Az EHK honlapján a Juttatások, a Rendkívüli szociális ösztöndíj fülön érhető el a Térítési és
Juttatási Szabályzat, melynek 3. számú melléklete tartalmazza a szükséges igazolásokat.
6. Egy félévben hányszor lehet megpályázni?
A pályázat minden szociális helyzetben bekövetkező változás esetén leadható, azonban egy
változásra csak egyszer ítélhető meg ösztöndíj.
7. Mekkora összegről van szó?
A pályázat során maximum 100 000 Ft, minimum 15 000 Ft nyerhető el.
8. A Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat folyósítása is havi bontásban történik, mint a
Rendszeres szociális pályázat esetében?
Nem, a Rendkívüli szociális ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, egy összegben kerül kiutalásra.

Rendszeres szociális ösztöndíj
1. Kifutottam az államilag támogatott féléveimből. Részesülhetek Rendszeres szociális
ösztöndíjban?
Nem, ugyanis csak az olyan önköltséges státuszban levő hallgató részesülhet ösztöndíjban,
aki tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon
megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való
részvételre.
2. Nem sikerült beszereznem a papírokat, de szeretnék pályázni szociális ösztöndíjra. Mit
tehetnék?
Hiánypótlásra van lehetőség a leadási határidőt követően, de mindenképp szükséges leadni a
pályázatot a határidőig (hiányosan is), ellenkező esetben nem vehető figyelembe a pályázat.
3. Véletlen leadtam a pályázatot, de még nem töltöttem fel minden igazolást, és már nem
tudom szerkeszteni. Mit tudok tenni?
A kari juttatási referensnek kell jelezni a problémát e-mailben, és ő vissza fogja állítani a
pályázatot szerkeszthető státuszba.
4. A rendszer azt írja, hogy negatív pontszámom van. Ez miért lehet?
Az egy főre jutó jövedelem pontozása lineáris skálán történik, azaz 80 000 Ft feletti egy főre
jutó jövedelem esetén negatív pontszám adható a kereseti körülményekre, ezáltal a
végpontszám is lehet negatív szám.
5. A pályázatom szerkesztése közben azt vettem észre, hogy sokkal kevesebb a pontszámom,
mint előző félévben, pedig nem történt változás a szociális helyzetünkben. Mi lehet ennek az
oka?
A pályázat szerkesztése közben nem frissül mindig automatikusan a végpontszám, ezért csak
a pályázat leadását követően látható a végleges pontszám.
6. Előző félévben kaptam pontszámot a betegségemre, de most valamiért nem jelzi a rendszer a
betegsége járó pontot.
A betegségre járó pontszám meghatározás a Szociális Bizottság hatásköre, amelyre csak az
előbírálást követően kerül sor, ezért nem látható a pontszám a pályázat kitöltése során.
7. Mennyi szokott lenni a minimum ponthatár, és mekkora összeget lehet elnyerni?
A minimum ponthatár a csökkenő pályázatok száma miatt egyre alacsonyabb, általában 3335 pont között mozog. A minimum összeg kb. 10 000 Ft, a maximum pedig 55 000 Ft körül
várható.

Alaptámogatás
1. Milyen esetben részesülhetek Alaptámogatásban?
Alaptámogatásban az a hallgató részesülhet, aki az adott képzési szinten első alkalommal
kezdi meg államilag támogatott aktív félévét, eléri a Rendszeres szociális ösztöndíj és
Alaptámogatás minimum ponthatárát, és a TJSZ. 15 § (5)-(6) bekezdés szerinti rászorultsági
kategóriába tartozik.
2. Ki tartozik az I. rászorultsági kategóriába?
Az I. rászorultsági kategóriába tartozik az a hallgató, aki árva, családfenntartó, nagycsaládos,
súlyos beteg, egészségi állapota miatt rászoruló vagy halmozottan hátrányos helyzetű.
3.

Ki tartozik az II. rászorultsági kategóriába?
A II. rászorultsági kategóriába tartozik az a hallgató, aki félárva, hátrányos helyzetű vagy
gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.

4. BSc képzésen részesültem Alaptámogatásban, de MSc képzésen nem, pedig semmilyen
változás nem történt a szociális helyzetemben. Miért történhetett?
Amennyiben a fentebbi kategóriákba tartozás leigazolása elmaradt, abban az esetben a
támogatás nem kapható meg. Mivel a mulasztás saját hibának minősül, hiszen például a
hátrányos helyzet igazolása nem kötelező a rendszerben, ezért az ösztöndíj nem ítélhető
meg.
5.

A pályázás során nem jelöltem be az Alaptámogatás igénylését. Van lehetőség arra, hogy a
második félévben igényeljem a támogatást?
A támogatást csak az adott képzési szinten első alkalommal, államilag támogatott aktív félév
megkezdésekor van lehetőség igényelni. A pályázat azonban személyes bemutatás során
kerül véglegesítésre, ezért a bírálónak lehet jelezni az igényt.

6. Doktori képzésen is lehet részesülni Alaptámogatásban?
Nem, csak BSc, MSc és osztatlan képzésen részt vevő hallgató részesülhet az ösztöndíjban.

7.

Mekkora összegű a támogatás?
Az Alaptámogatás összege BSc és osztatlan képzésen a hallgatói normatíva (melynek teljes
összege jelenleg 119 000 Ft) 50%-a (59 500 Ft), MSc képzésen pedig a hallgatói normatíva
75%-a (89 250 Ft).

Szociális alapú kollégiumi elhelyezés
1. Kifutottam az államilag támogatott féléveimből, így nem kaphatok ösztöndíjat. Kollégiumi
jelentkezés során részesülhetek kollégiumi szociális pontokban? Ha igen, akkor van eltérés a
pályázással kapcsolatban?
Igen, csak ösztöndíjban nem. A pályázás menetében nincs különbség a korábbi félévekhez
képest. Az ösztöndíjra való jogosultság automatikusan ellenőrzésre kerül.

2. Első félévben pályáztam Rendszeres szociális ösztöndíjra és kollégiumi férőhelyre is.
Ösztöndíjban nem részesültem, de kollégiumi elhelyezésben igen. Idén azonban nem kaptam
valamiért meg a szociális pontjaimat. Mi lehet az oka?
Első alkalommal felvételizők számára abban az esetben számítható be a szociális pont, ha 0
feletti pontszámról van szó. Későbbiekben azonban a Rendszeres szociális és Alaptámogatás
ösztöndíjak minimum ponthatárának elérése is kritérium, ami általában 30-40 pont között
van. Ha ezt a minimum ponthatárt nem érted el, abban az esetben nem kaphatsz szociális
pontot a kollégiumi eljárás során.

3. Nem sikerült beszereznem a papírokat, de szeretném beszámítatni a kollégiumi eljárás során
a szociális pontjaimat. Mit tehetnék?
Hiánypótlásra van lehetőség a leadási határidőt követően, de mindenképp szükséges leadni a
pályázatot a határidőig (hiányosan is), ellenkező esetben nem vehető figyelembe a szociális
helyzet.

4. A pályázatom előbírálás során „Előbírált hiányos, kollégiumhoz jó” státuszba került. Ez azt
jelenti, hogy nincs szükség további hiánypótlásra, ha én csak kollégiumi férőhely igényléséhez
adtam le a pályázatot?
Az „Előbírált hiányos, kollégiumhoz jó” státusz azt jelenti, hogy a pontszámod
meghatározásához minden szükséges igazolást feltöltöttél, de kisebb hibák vannak a
pályázatban, amit mindenféleképp szükséges pótolni. A hiányok pótlásának mulasztása a
kollégiumi férőhely elvesztésével járhat, amennyiben szociális alapon részesültél kollégiumi
elhelyezésben.

5. Abban az esetben is szükséges pótolni az „Előbírált hiányos, kollégiumhoz jó” státuszú
pályázatom, ha NEM szociális alapon részesültem kollégiumi elhelyezésben?
Csak abban az esetben szükséges pótolni, ha a Rendszeres szociális ösztöndíjban is szeretnél
részesülni, a kollégiumi férőhelyedet ebben az esetben nem befolyásolja a szociális
pályázatod.

Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés
1. Hogyan lehet igényelni a csökkentést?
A csökkentés igényléséhez mindenféleképp szükséges leadni a NEPTUN rendszerben a 010/A
Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból kérvényt. Amennyiben
valaki szociális alapon is szeretné kérni a csökkentést, abban az esetben a kérvényen felül
szükséges leadni a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés nevű pályázatot is.
2. Mikor szükséges igényelni a csökkentést?
A költségtérítés/önköltség csökkentés kérvény a regisztrációs időszak elejétől érhető el, a
leadási határidő azonban változó, ezért célszerű folyamatosan figyelni a határidőket.
3. Milyen alapon lehet részesülni a csökkentésben?
A térítési díj csökkentésére tanulmányi eredmény, közösségért végzett tevékenység, szociális
helyzet, kiemelkedő szakmai eredmény és egyéb, speciális okok (pl. Erasmus külföldi
részképzésben való részvétel miatt a támogatási idő túllépése) alapján van lehetőség. Ezek a
szempontok együttesen kerülnek figyelembevételre.
4. Ha szociális alapú csökkentést szeretnék kérni, akkor is szükséges leadni a NEPTUN kérvényt?
A kérvény leadására mindenképp szükség van, annak hiányában a leadott szociális pályázat
nem vehető figyelembe.
5. Mekkora mértékű csökkentésre lehet számítani?
A csökkentés mértékét előre nem lehet megbecsülni, ugyanis függ a kar által elengedhető
térítési díj összegétől, a kérvényt leadók létszámától és pontszámától.
6. A Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatot is szükséges személyesen
bemutatni?
Korábbiakkal ellentétben most már szükséges a pályázatot személyesen is bemutatni. Ennek
mulasztása esetén a pályázat nem vehető figyelembe az önköltség csökkentés mértékének
meghatározása során.
7. Akkor is szükséges leadni a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatot, ha
a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatot már benyújtottam?
Igen, a két pályázat egymástól független, ezért mindenféleképp szükséges leadni a Szociális
alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatot is.

Családmodellek
A következő típusmodellek a pályázat során szerezhető pontszámok arányainak gyors megismerését
szolgálják. Hasonló háztartás esetén mindenféleképp érdemes megpályázni a Rendszeres szociális
ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatot.

Típus

elvált/gyermekét
egyedül nevelő
szülő

háztartásba
havi egy főre
befolyó
pont
jutó
pont
havi
jövedelem
összeg

háztartásban
élők

110000

55000

31

pályázó és egy
szülő

244000

61000

23

pályázó, két szülő
és egy testvér

273600

68400

14

262000

65500

56200

egygyermekes
család

pont betegség pont összpont

nincs

38

7

nincs

35

pályázó, egy
szülő, egy testvér
és egy nagyszülő

7

nincs

37

18

pályázó, két szülő
és egy testvér

14

nincs

41

56200

29

pályázó

nincs

40

164400

54800

31

pályázó és két
szülő

nincs

40

betegség

303200

75800

5

pályázó, két szülő
és egy testvér

7

krónikus

négygyermekes
család

396000

66000

17

pályázó, két szülő
és három testvér

19

nincs

egygyermekes
család

155400

51800

35

pályázó és két
szülő

7

kétgyermekes
család

félárva

11

kétgyermekes
család

öneltartó

8

rokkant

20

34

38

2

37

