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A Budapesti Corvinus Egyetem a  

Hallgatói Követelményrendszer 4. rész  Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 
28.§ alapján  

pályázatot hirdet Rendkívüli Szociális Ösztöndíjra az Egyetem hallgatói számára a 
2021/2022. tanévre 

 
 
 
1) A Rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetében bekövetkező rendkívüli ese-

mény alapján biztosított pénzbeli juttatás. 

2) Az ösztöndíjra a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mes-

terképzésben tanulmányokat folytató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók pá-

lyázhatnak. 

3) Nem jogosult pályázatot benyújtani az a hallgató, aki 
a) részismereti képzésben vagy részképzésben (vendéghallgatói jogviszonyban) vesz részt, 
b) előkészítő képzésben vesz részt, 
c) az önköltségi díját egyéb ösztöndíjforrásból fizeti (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban, 

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban részesülők, továbbá azok, akiknek a mun-
káltatója átvállalja az önköltségi díjának megfizetését stb.). 

4) Az ösztöndíj egyszeri juttatás. 

5) Minden körülményében ugyanazon – három (3) hónapnál nem régebben bekövetkező – rend-

kívüli eseményre hivatkozva kérelmet csak egy alkalommal lehet benyújtani.  

6) Az ösztöndíjra az év bármely időszakában pályázhat a hallgató, ha saját vagy családja szociális 

helyzetében rendkívüli esemény következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például 

hosszantartó, súlyos betegség, haláleset, egyéb, a szociális helyzetben bekövetkező jelentős 

változás.  

7) A hallgató abban az esetben pályázhat rendkívüli szociális ösztöndíjra, ha a kérvény benyújtá-

sát megelőző 3 hónapban váratlan változás következett be szociális helyzetében (rendkívüli 

helyzet). Nem tekinthetőek rendkívüli helyzetnek az alábbi esetek:  

a) házasság,  

b) családban történt öregségi nyugdíjazás,  

c) hitelfizetési kötelezettség,  

d) abszolválás utáni pályakezdő munkanélküliség,  

e) egyetemkezdés miatti többletköltségek,  

f) árvaellátás megszűnése 25. életév betöltése miatt,  

g) családi pótlék megszűnése,  

h) természeti katasztrófa,  

i) ha a hallgató elveszíti ösztöndíját, vagyontárgyait, illetve, ha azt ellopják tőle.  

8) A beérkezett hallgatói kérelmekről a beérkezéstől számított hét (7) munkanapon belül döntést 

kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc (8) munkanapon belül intézkedni kell. 

9) A kérelem beérkezésétől számított öt (5) munkanapon belül kell felhívni hiánypótlásra a hall-

gatót Hiánypótlásra a felszólítástól számítva öt (5) munkanap áll rendelkezésre. Igazolási ké-

relem benyújtására nincs lehetőség.  

10) Az ösztöndíjra egyebekben a Rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó szabályokat kell meg-

felelően alkalmazni azzal, hogy a Hallgatói Szociális Bizottság (HSZB) helyett Rendkívüli szo-

ciális ösztöndíj esetén a HSZB elnöke is eljárhat, valamint, hogy az ösztöndíj adományozása 

tárgyában az oktatási rektorhelyettes dönt.  

11) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni az alábbiakat: 
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a) a hallgató életkörülményeit (félárva, árva, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, fogyatékossággal élő, gyermeket nevelő, családfenntartó/önfenntartó), a hallgató 

lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, 

b) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem él közös háztartásban, ennek költségeit, 

c) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot,  

d) lakhatási körülményeket (állandó lakhelyének típusa, tartózkodási helye),  

e) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzé-

sére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jel-

nyelvi tolmács igénybevételére,  

f) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt 

rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,  

g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.  

12) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél őszi félév esetén áp-

rilis, május, június hónapok, míg tavaszi félév esetén szeptember, október, november hónapok 

átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó, adóbevallással lezárt egy év tizenkettedét kell 

figyelembe venni.  

13) A pályázat során minden esetben szükséges igazolások köre, amennyiben a pályázó a doku-

mentummal igazolni kívánt körülmény pontszámát érvényesíteni szeretné: 

a) Eltartók bankszámlakivonata 

b) Népességnyilvántartói igazolás 

c) Nyilatkozat az eltartó által arról, hogy a háztartást alkotók közül ki milyen státuszban van 

(tanuló, háztartásbeli, munkavállaló stb.) 

d) NAV-tól lekérhető a jövedelemigazolást azoktól, akik a háztartást alkotók közül munkavi-

szonnyal rendelkeznek 

e) 3 hónapnál nem régebbi igazolás a körülményváltozásról 

14) A HSZB további igazolásokat kérhet be, amennyiben azt indokoltnak találja.  

15) A pályázatok az alábbi kategóriák szerint kerülnek besorolásra: 

a) enyhe körülményváltozásnak minősül: a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő családtag 

tartós betegségének diagnosztizálása, súlyosbodása, továbbá, ha a pályázó családtagja egy 

(1) hónapon túli igazolt táppénzes állományban van, vagy ha hirtelen elvesztette munka-

helyét (amennyiben álláskeresési járadékban részesül), vagy ha korhatár előtti nyugdíja-

zásban részesül, vagy ha nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. Enyhe körülmény-

változás esetén egyszeri maximum 75.000 forint ítélhető meg.  

b) közepes körülményváltozásnak minősül, amennyiben a pályázó háztartásában haláleset 

következett be továbbá, ha a pályázó háztartásában élő hirtelen elvesztette munkahelyét 

(amennyiben álláskeresési járadékban már nem részesül), megváltozott munkaképességű 

személyek további leszázalékolása a korábban megállapított leszázalékolás mértékéhez ké-

pest, valamint az eltartó(k) korhatár előtti nyugdíjazásban részesül(nek), vagy ha nyugdíj 

előtti álláskeresési segélyben részesül(nek). Közepes körülményváltozás esetén egyszeri 

maximum 100.000 forint ítélhető meg. 

c) súlyos körülményváltozásnak minősül – a pályázó háztartásában élő eltartó(k) elhalálo-

zása, munkaképesség-megváltozása (leszázalékolása), súlyos romlása. Súlyos körülmény-

változás esetén egyszeri maximum 125.000 forint ítélhető meg. 

16) Pályázni a Neptun egységes Tanulmányi Rendszer Ügyintézés / Kérvények Kitölthető kérvé-

nyek menüpontjában elérhető el a „Rendkívüli szociális ösztöndíj 2021/2022 tanév” nevű űr-

lapon és ugyanitt lehet a mellékleteket is feltölteni. A pályázati felhívás elérhető az Egyetem 

honlapján. 
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17) A pályázat mellé csatolandó igazolások kizárólag szkennelt változatban és PDF, JPG, JPEG 

vagy PNG fájlformátumban fogadhatóak el, amelyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja 

meg az 500 Kb-ot. 

18) A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Felülbírálati Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva 
kell benyújtani. 

19) Pályázati időszak: 2021.09.06-2022.08.31. 

 

Budapest, 2021. szeptember 6. 
 
 
 
 Dr. Szabó Lajos György  
 Oktatási rektorhelyettes sk. 
 
 
 
 

  


