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A Budapesti Corvinus Egyetem 

pályázatot hirdet 
megélhetési és lakhatási támogatásra 

az Egyetem Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatói szá-
mára a 2022/2023 tanévre 

 
A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Hallgatói Követelményrendszer 4. rész 

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) 17. § és a Diaszpóra Felsőoktatási 

Ösztöndíjprogram (továbbiakban DFP) Működési Szabályzata IV.1. pontja (Az ösztöndíjasok juttatá-

sai) és Végrehajtási Útmutatója IV.1.B. alapján, pályázatot hirdet DFP ösztöndíjas, két lezárt aktív 

félév után aktív jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott 

vagy osztatlan mesterképzésben, illetve doktori képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számára 

az alábbiak szerint: 

 

1. A megélhetési és lakhatási támogatás (továbbiakban támogatás) a hallgató szociális 

helyzete alapján vagy kiválósági alapon havonta folyósított juttatás, mely pályázat útján nyerhető 

el. A döntés a 2022/23-as tanévre szól, de egyszeri igénylés nyomán ösztöndíjas jogviszonyuk 

teljes további tartamára nyerhetik el a támogatást a doktori képzésben részt vevők és a szociálisan 

rászorulók, amennyiben az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Aktív őszi 

félév esetén 5 hónapra, aktív tavaszi félév esetén 7 hónapra jár a támogatás. 

2. A megélhetési és lakhatási támogatást szociális és kiválósági alapon lehet igényelni, de a támo-

gatás - mindkét alapon sikeres igénylés esetén is - csak egyik alapon nyerhető el (mindkét alapon 

sikeres igénylés esetén szociális alapon). 

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

zés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „Pályázat a DFP ösztöndíja-

sok megélhetési és lakhatási támogatására 2022/2023” nevű kérvényen kell benyújtani. 

A pályázati felhívás az Egyetem honlapján érhető el. 

4. A pályázat benyújtásának időszaka:  

2022. szeptember 5. 10.00 órától 2022. szeptember 10. 12:00 óráig. 

5. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. Igazolási kérelem benyújtására nincs lehetőség. 

6. A pályázat eredményéről a hallgató a Neptunban 2022. október 10-ig kap értesítést. A szeptem-

beri és októberi támogatások kifizetése egy összegben 2022. október 10-ig történik meg, ezt kö-

vetően minden hónap 10-ig történik a kifizetés.  

7. A benyújtott pályázatokra vonatkozó mindennemű előkészítő megkereséséről a pályázó Neptun 

üzenet formájában kap értesítést, ezért a pályázó felelőssége az egész pályázási folyamat alatt 

rendszeresen figyelni a beérkezett üzeneteket. Ennek elmulasztásából adódó hátrányokért a pá-

lyázó vállalja a felelősséget és viseli annak következményeit. 
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8. A szociális alapon történő pályázat benyújtásának feltétele a hallgató nyilatkozata arról, 

hogy a támogatási kritériumok valamelyikének megfelel. A nyilatkozat szövege a mellékletben 

található. A pályázat benyújtható magyar vagy angol nyelven. 

Bármely alábbi kategóriába tartozó hallgató szociális alapon automatikusan elnyeri a juttatást.  

Jelen pályázat szempontjából: 

a) nagycsaládos: az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke 

van, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja 

b) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban 

élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe 

c) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe 

d) családfenntartó: az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van 

e) fogyatékkal élő: az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, 

gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai se-

gítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul 

f) egészségi állapota miatt rászorult: az a hallgató, akinek munkaképessége korlátozott 

és/vagy egészségkárosodást szenvedett, állapota rendszeres orvosi/pszichológusi ellátást 

és/vagy gyógyszeres kezelést igényel. 

9. Kiválósági alapú támogatást nyerhet el az ösztöndíjas hallgató, amennyiben 

a) kumulált korrigált kreditindexe meghaladja a képzésén tanulók kumulált korrigált kreditin-

dexének átlagát, vagy 

b) intézményi tudományos diákköri konferencián vagy az Országos Tudományos Diákköri Kon-

ferencián a 2021/2022. tanévben helyezést ért el, különdíjat kapott. 

Kiválósági (teljesítmény) alapú megítélés esetén nincs szükség igazoló dokumentumok benyúj-

tására. 

10. A pályázat során a 2. pontban foglaltak szerint, szociális vagy kiválósági alapon elnyerhető meg-

élhetési támogatás összege alap, mester és osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hall-

gatók esetében 43 700 Ft/fő/hó, doktori képzés 1. szakaszában 140 000 Ft/fő/hó, annak máso-

dik szakaszában lévő hallgatók esetében 180 000 Ft/fő/hó.  

A lakhatási támogatás összege 40 000 Ft/fő/hó képzési szinttől függetlenül. 

11. A lakhatási támogatást a hallgató két formában igényelheti: 

a) kifizetés vagy 

b) kollégiumi elhelyezés formájában. A kollégiumi elhelyezés igénybevételének feltételeit a 

HTJSZ 7. számú melléklete szabályozza. 

12. Amennyiben a hallgató kollégiumi elhelyezést vesz igénybe, abban az esetben csak megélhetési 

támogatás kerül folyósításra. Amennyiben az ösztöndíjas nem kollégiumot vesz igénybe, az igé-

nyelhető összeg egyben jár, összege alap, mester és osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetén 
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83 700 Ft/fő/hó, doktori képzés 1. szakaszában 180 000 Ft/fő/hó, annak második szakaszában 

220 000 Ft/fő/hó.  

13. Amennyiben a pályázat elfogadásra kerül, mindkét támogatás – lakhatási és megélhetési – jár, 

elutasítás esetén egyik sem.  

14. A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi. 

15. Az ösztöndíjról (támogatásról) az Oktatási rektorhelyettes dönt.  

16. A támogatásban részesülő hallgató köteles a juttatás folyósításának időszaka alatt minden, a fo-

lyósítását érintő változásról a legrövidebb időn – de legfeljebb 8 napon – belül tájékoztatni a 

Hallgatói Szolgáltatásokat, doktori képzés esetén a Corvinus Doktori Iskolát. Ennek elmulasztása 

esetén, ha a Hallgatói Szolgáltatások vagy a CDI egyéb módon tudomást szerez a változásról, arról 

tájékoztatja a döntéshozót. 

17. A DFP ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt az ösztöndíjasnak a 2022/23-as tanévben minden 

olyan megkezdett hónapban jár a támogatás, amelyben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

A hallgatói jogviszony vagy a DFP ösztöndíjas jogviszony megszűnésének hónapjának utolsó nap-

jával szűnik meg a támogatásra vonatkozó jogosultság.  

18. A hallgatók pénzbeli juttatásának kifizetése/elszámolása kizárólag a Neptunon keresztül törté-

nik. A forintban megállapított pénzbeli juttatások kifizetésének/elszámolásának feltétele, hogy a 

hallgató saját nevére szóló, forintban vezetett alapértelmezett bankszámlával rendelkezzen, 

amelynek adatait a Neptun rendszerben rögzíteni köteles. Az ösztöndíj folyósításának/elszámo-

lásának további feltétele a Neptunban rögzített, érvényes adóazonosító jel, valamint állandó lak-

cím. 

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

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

számlaszám változásának be nem jelentéséből, hibás bankszámlaszám megadásából, nem vagy 

nem megfelelően beállított alapértelmezett bankszámlaszámból eredő valamennyi következ-

mény 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 Neptun rendszerben, úgy az Egyetem nem köteles további kísérleteket tenni a kifi-

zetésre addig, míg az adatok hiánytalan feltöltéséről a hallgató bizonyosságot nem tesz a kifize-

tést/elszámolást rögzítő szervezeti egység részére. 

20. Amennyiben a hallgató nem közli az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges adatokat, információkat,  

legkésőbb a jogosultság megállapításáról szóló döntés véglegessé válásának napjától számított 

negyvenöt (45) napon belül, akkor a hallgató a HTJSZ értelmében további intézkedés nélkül el-

veszíti az ösztöndíj-jogosultságát. Erről a Hallgatói Szolgáltatások Neptun és hallgatói pénzügyek 

vezető hoz döntést. A döntést határozatban kell közölni a hallgatóval. 
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21. 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 legké-

sőbb az Egyetem által történő felszólítás kézhezvételét követően tizenöt (15) napon belül teljes 

egészében visszafizetni. 

22. A támogatásra vonatkozó döntés elleni jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított tizenöt 

(15) napon belül a Hallgatói Felülbírálati Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva lehet be-

nyújtani. 

 
Budapest, 2022. július . 

 
 
 

………………………………………………… 
Dr. Vas Réka Franciska s.k. 

oktatási rektorhelyettes 
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Nyilatkozat 
Alulírott  
Név: 
Neptun kód: 
Útlevélszám: 
A ………………………………… (intézmény neve) ………………………….. képzésének 
……….. évfolyamán tanuló hallgatója, a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 
ösztöndíjasa büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom az alábbiakról 
(a releváns szempont jelölendő): 

▪ kettő vagy több eltartott testvérem van 
▪ kettő vagy több kiskorú gyermek gyámja vagyok 
▪ 25 évesnél fiatalabb vagyok és mindkét szülőm, illetve velem egy háztar-

tásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülőm el-
hunyt és nem fogadtak örökbe 

▪ 25 évesnél fiatalabb vagyok és egyik szülőm elhunyt és nem fogadtak 
örökbe 

▪ saját gyermeket nevelek 
▪ fogyatékkal élek, rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy 

szolgáltatásra szorulok  
▪ munkaképességem korlátozott és/vagy egészségkárosodást szenvedtem, állapotom 

rendszeres orvosi/pszichológusi ellátást és/vagy gyógyszeres kezelést igényel  
 
Kelt:  
 

Nyilatkozó aláírása 
Declaration 

 
I, the undersigned  
Name: 
Neptun code: 
Passport number: 
a student of the ....................................... (name of study programme) study pro-
gramme at ………………………………. (name of institution) in the ........................ 
year of my studies, a scholarship holder of the Hungarian Diaspora Scholarship 
Programme, being aware of my criminal liability, declare and prove with my sig-
nature that (the relevant aspect to be checked in): 

▪ I have two or more dependent siblings 
▪ I am the guardian of two or more minor children (under the age of 18) 
▪ I am under the age of 25 and both my parents, or my unmarried, divorced 

or separated parents living in the same household are deceased and I have 
not been adopted 

▪ I am under the age of 25 and one of my parents is deceased and I have not 
been adopted 

▪ I raise my own child 
▪ I have a disability and regularly need personal and/or technical assistance 

and/or services  
▪ I have a limited capacity to work and/or a disability requiring regular 

medical/psychological care and/or medication  
 
Date:  

Signature of the declarant 


