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A Budapesti Corvinus Egyetem 
Hallgatói Követelményrendszer 4. rész 

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 27. §-a és 1.sz. melléklete alapján 
pályázatot hirdet 

kollégiumi szociális ösztöndíjra 
az Egyetem hallgatói számára a 2021/2022 tanév 1. félévére 

 

1. A kollégiumi szociális ösztöndíj a kollégiumi felvételt nyert hallgató számára szociális helyzete 

alapján biztosított pénzbeli juttatás.  

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

terképzésben tanulmányokat folytató önköltséges hallgató pályázhat, aki a pályázattal érintett fél-

évben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és kollégiumi felvételi pályázatot, valamint rend-

szeres szociális ösztöndíj pályázatot is benyújtott. Amennyiben a hallgató a pályázattal érintett fél-

évben már kollégiumi elhelyezésben részesült, nem kell kollégiumi felvételi pályázatot benyújtani.  

3. A pályázat elbírálása a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban HTJSZ) 26. § (11) 

bekezdés szerint elért pontszám alapján történik, ezért a pályázathoz nem kell igazolásokat be-

nyújtani.  

4. Az ösztöndíj pályázat a 2021/22/1. félévre vonatkozóan nyújtható be.  

5. Az ösztöndíj értékelése és mértéke: 

 

Szociális pont  
A kollégiumi szociális ösztöndíj összege a  

maximális összeg %-ában kifejezve 

70 ponttól 100% 

69-40 pont között 50% 

39-0 pont között 0% 

 

Kollégiumi épület 
Kollégiumi szociális ösztöndíj havi maximális 

összege 

Tarkarét 17 200 Ft 

Kinizsi 2 ágyas 16 350 Ft 

Kinizsi 3-4 ágyas 17 200 Ft 

Földes 2 ágyas 27 525 Ft 

Földes 3-4 ágyas 24 000 Ft 

Székesfehérvár 11 650 Ft 
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6. A pályázatok ellenőrzését a Hallgatói Szociális Bizottság végzi.  

7. Az ösztöndíj adományozása tárgyában a Hallgatói Szolgáltatások vezetője dönt. A döntés nem mi-

nősül mérlegelési jogkörben hozott döntésnek.  

8. Az ösztöndíjra egyebekben a HTJSZ 26. § (4) és (11) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.  

9. A pályázatot a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban: Neptun) „Ügyinté-

zés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „Kollégiumi Szociális Ösztön-

díj 2021/2022/1” kérvényen keresztül kell benyújtani. 

10. A pályázat benyújtásának időszaka: 2021. október 13. 10:00 óra - 2021. október 15. 12:00 

óra. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

11. Az ösztöndíj időtartama alatt az ösztöndíjasnak minden olyan megkezdett hónapban jár az ösztön-

díj, amelyben az ösztöndíjas aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A jogviszony megszűnés 

hónapjának utolsó napjával szűnik meg az ösztöndíj jogosultság.  

12. Az ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a hallgató saját nevére szóló HUF-ban vezetett alapértel-

mezett bankszámlával rendelkezzen, amelynek adatait a Neptun rendszerben rögzíteni köteles.  

13. Az Egyetem a juttatások utalásának elmaradása esetén nem tartozik felelősséggel, ha a hallgató 

nem, vagy nem megfelelően jelentette be bankszámlaszámát, illetve annak változását. A bank-

számlaszám változásának be nem jelentéséből, hibás bankszámlaszám megadásából, nem megfe-

lelően beállított alapértelmezett bankszámlaszámból eredő valamennyi következmény a hallgatót 

terheli. Abban az esetben, ha a hallgató a kifizetéshez szükséges adatokat a Neptunban és a hallgató 

elektronikus levelezési címére megküldött felszólításra sem rögzíti, vagy javítja a Neptunban, úgy 

az Egyetem nem köteles további kísérleteket tenni a kifizetésre addig, míg az adatok hiánytalan 

feltöltéséről a hallgató bizonyosságot nem tesz a kifizetést/elszámolást rögzítő szervezeti egység 

részére. 

14. Abban az esetben, ha a hallgató részére bármely okból téves átutalásra kerül sor vagy a hallgatót 

visszafizetési kötelezettség terheli, azt a hallgató köteles annak észlelésekor azonnal, de legkésőbb 

az Egyetem által történő felszólítás kézhezvételét követően 15 napon belül teljes egészében vissza-

fizetni. 

15. A jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hallgatói Felülbírálati Bi-

zottságnak címezve, a Neptunban leadva lehet benyújtani. 

 
Budapest, 2021. szeptember 10. 
 

Dr. Szabó Lajos György s.k. 
oktatási rektorhelyettes 


