Pályázati felhívás
Kollégiumi szociális ösztöndíjra
az Egyetem hallgatói számára
a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévére

Budapest, 2022. 09. 26.

Kollégiumi Szociális Ösztöndíj 2022/2023/1

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 2022/2023 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 mesterképzésben tanulmányokat folytató önköltséges (ideértve az önköltséget
Corvinus ösztöndíjjal finanszírozó hallgatókat is) hallgató pályázhat, aki a pályázattal
érintett félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és kollégiumi felvételi pályázatot, valamint rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot is benyújtott. Amennyiben a
hallgató a pályázattal érintett félévben már kollégiumi elhelyezésben részesült, nem kell
kollégiumi felvételi pályázatot benyújtani.
3. A pályázat elbírálása a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban HTJSZ)
27. § (11) bekezdés szerint elért pontszám alapján történik, ezért a pályázathoz nem kell
igazolásokat benyújtani.
4. A „Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat 2022/2023/1” leadott kérvényre számolt szociális pontszám megtalálható a Neptun rendszerben. Amennyiben ezt elfogadja a pályázó
a „Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat 2022/2023/1 – jogorvoslatról való lemondás”
kérvényt szükséges kitölteni, ellenkező esetben a HTJSZ szerinti első kifizetés a végleges
szociális pontszám megállapításáig elhúzódik.
A „Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat 2022/2023/1 – jogorvoslatról való lemondás”
kérvény 2022.09.26. 16 órától – 2022.09.30. 12 óráig érhető el a Neptun rendszerben.

5. Az ösztöndíjpályázat a 2022/23/1. félévre vonatkozóan nyújtható be.
6. 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%
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Kollégiumi épület

Kollégiumi szociális ösztöndíj havi maximális összege

Tarkarét
Kinizsi 2 ágyas
Kinizsi 3-4 ágyas
Földes 2 ágyas
Földes 3-4 ágyas
Székesfehérvár

18 700 Ft
17 850 Ft
18 700 Ft
33 520 Ft
30350 Ft
11 650 Ft

7. A pályázatok ellenőrzését a Hallgatói Szociális Bizottság végzi.
8. Az ösztöndíj adományozása tárgyában a Hallgatói Szolgáltatások vezetője dönt. A döntés
nem minősül mérlegelési jogkörben hozott döntésnek.
9. Az ösztöndíjra egyebekben a HTJSZ 27. § (4) és (11) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.
10. A pályázatot a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban: Neptun)
„Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „Kollégiumi
Szociális Ösztöndíj 2022/2023/1” kérvényen keresztül kell benyújtani.
11. A pályázat benyújtásának időszaka: 2022. szeptember 26. 16:00 óra - 2022. szeptember 30. 12:00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő. Igazolási kérelem benyújtására nincs lehetőség. A határidőn túl benyújtott pályázatokat a Hallgatói Szolgáltatások
vezető érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
12. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt az ösztöndíjasnak minden olyan megkezdett
hónapban jár az ösztöndíj, amelyben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll és még
nem kért szüneteltetést vagy nem utasították passzív félévre. Amennyiben a hallgató
hallgatói jogviszonyát megszünteti vagy bejelenti, hogy szünetelteti a jogviszonyát vagy
az Egyetem passzív félévre utasítja:
a) a megszűnés hónapjának utolsó napjával szűnik meg az ösztöndíj-jogosultság,
b) szünetelés esetén a szünetelésre vonatkozó bejelentés vagy passzív félévre utasítás
hónapjának utolsó napjával szűnik meg az ösztöndíj-jogosultság, visszamenőleg a teljes jogosultsági időszakra.
13. Az ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a hallgató saját nevére szóló HUF-ban vezetett
alapértelmezett bankszámlával rendelkezzen, amelynek adatait a Neptun rendszerben
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rögzíteni köteles. Az ösztöndíj folyósításának/elszámolásának további feltétele a Neptunban rögzített érvényes adóazonosító jel, valamint állandó lakcím.
14. 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 bankszámlaszám változásának be nem jelentéséből, hibás bankszámlaszám
megadásából, a nem, vagy nem megfelelően 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, az Egyetem nem
köteles további kísérleteket tenni a kifizetésre addig, míg az adatok hiánytalan feltöltéséről a hallgató bizonyosságot nem tesz a kifizetést/elszámolást rögzítő Hallgatói Szolgáltatások részére.
15. 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 értemében további intézkedés nélkül elveszíti az ösztöndíj-jogosultságát. Erről a Hallgatói Szolgáltatások Neptun és hallgatói pénzügyek vezető hoz döntést. A döntést határozatban kell közölni a hallgatóval.
16. 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 visszafizetni.
17. A jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hallgatói Felülbírálati Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva lehet benyújtani.
Budapest, 2022. 09. 26.
Dr. Vas Réka Franciska s.k.
oktatási rektorhelyettes
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