
Mikor/hogyan pályázhatok rendszeres szociális ösztöndíjra 

és/vagy 

hogyan pályázhatok a kollégiumi pontszámításhoz szükséges szociális pontokra? 

 

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat szerint rendszeres szociális juttatásra jogosult I. évfolyam 

1. félévétől kezdődően a pályázattal érintett félévben aktív jogviszonnyal rendelkező a teljes idejű 

(nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat foly-

tató hallgató.  

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki részismereti képzésben, részképzésben (vendéghallgatói jogvi-

szonyban), előkészítő képzésben vesz részt, valamint az a hallgató, aki az önköltségi díját egyéb ösz-

töndíjforrásból fizeti (pl. Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülők).  

Az ösztöndíj igényléséhez szükséges pályázat a Neptun Ügyintézés/Kérvények Kitölthető kérvények 

menüpontjában elérhető „Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat 2021/22/1” nevű pályázati űrla-

pon. 

Az Egyetem a pályázat elbírálása során megítélt pontszámot a rendszeres szociális ösztöndíj össze-

gének meghatározásán kívül a HTJSZ 25.§ (11) bekezdés alapján a kollégiumi elhelyezéshez kapcso-

lódó pályázat pontszámának megállapításához felhasználhatja. Ezt a pályázati űrlap kitöltésekor kell 

jelezned a pályázat első oldalán megjelenő legördülő menüből történő választással az alábbiak sze-

rint: 

1) Kollégiumi pályázathoz pontmeghatározás ÉS rendszeres szociális ösztöndíj pályázat, 

2) Csak pontmeghatározás kollégiumi elhelyezéshez, 

3) Csak rendszeres szociális ösztöndíj pályázat. 

 

Ha tehát: 

o kollégiumi elhelyezésre pályázol, és 

▪ kollégiumi kérvényedhez szeretnéd kérni a szociális pontok megállapítását, 

akkor két pályázatot kell benyújtanod! Egyrészt a kollégiumi elhelyezésre vo-

natkozó pályázatot, másrészt a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot. Ez 

utóbbiban jelöld az 1) vagy 2) opciót (1) Kollégiumi pályázathoz pontmeghatá-

rozás ÉS rendszeres szociális ösztöndíj pályázat, vagy pedig 2) Csak pontmeg-

határozás kollégiumi elhelyezéshez) 

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat benyújtási időszaka esetedben: 

2021.07.29. 10:00 – 2021.08.04. 12:00. 

▪ kollégiumi kérvényedhez valamely ok miatt nem kéred a szociális pontok meg-

állapítását, de pályázol rendszeres szociális ösztöndíjra, akkor szintén két kér-

vényt kell benyújtanod: a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó pályázatot, és a 

rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot. Ez utóbbiban ebben az esetben jelöld 

a 3) opciót (3) Csak rendszeres szociális ösztöndíj pályázat). 

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat benyújtási időszaka esetedben: 

2021.08.30. 10:00 – 2021.09.07. 12:00. 



o kollégiumi elhelyezésre nem szeretnél pályázni, de rendszeres szociális ösztöndíjra 

igen, akkor egy pályázatot kell benyújtanod: rendszeres szociális ösztöndíj pályázat. 

Ennek benyújtási időszaka: 2021.08.30. 10:00 – 2021.09.07. 12:00. 

 
 
 
Részletes, tervezett határidők: 
 

Rendszeres szociális ösztöndíj 

Időszak megnevezése 
Tervezett határidők 

(A pályázatokat a HSZB bírálja el és a pályázatok szá-
mától függően a bírálati határidők módosulhatnak.) 

Pályázat leadási időszak a kollégiumi pályáza-
tot benyújtott/benyújtó hallgatók számára, 
akik kérik a szociális pontszámuk megállapí-
tását 

2021.07.29., 10:00 – 2021.08.04., 12:00 

Hiánypótlási időszak 2021.07.29., 10:00 – 2021.08.09., 12:00 

Előzetes eredmény a kollégiumi pontok meg-
állapításához, tájékoztató 

2021.08.13. 

Észrevételezési időszak 2021.08.13 – 2021.08.16., 10.00 

Döntés az észrevételezésről 2021.08.27. 

Pályázat leadási időszak azon hallgatók szá-
mára, akik kollégiumi pályázatot nem nyúj-
tottak be, vagy a kollégiumi pályázathoz nem 
kérték a szociális pontok megállapítását 

2021.08.30., 10:00 – 2021.09.07., 12.00 

Hiánypótlási időszak 2021.08.30., 10:00 – 2021.09.13., 12.00 

Előzetes eredmény, tájékoztató (rendszeres 
szociális ösztöndíj pontszámáról) 

2021.09.21. 

Észrevételezési időszak (rendszeres szociális 
ösztöndíj pontszámáról): 

2021.09.21 – 2021.09.23. 10.00 

Végleges eredmény, határozat: 2021.09.30. 

Jogorvoslati időszak: 2021.09.30 – 2021.10.14. 

A részletes pályázati kiírást ITT éred el!  

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/osztondij/

