
 

 
 

     

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ALAPTÁMOGATÁS   

2019/20 I. FÉLÉV   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   

   

   

1. A pályázók köre    

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a teljes idejű (nappali munkarend) felsőoktatási szakképzésben, 

alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt 

vevő közszolgálati ösztöndíjas hallgató jogosult, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó 

jövedelem nem haladja meg a pályázat beadásának időpontjában érvényes mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj 230 százalékát. Alaptámogatásra jogosult az az első alkalommal támogatott 

közszolgálati ösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarend) felsőoktatási szakképzésben, 

alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése 

alkalmával, amennyiben megfelel a rendszeres szociális ösztöndíj feltételeinek és az erre irányuló 

kérelmet benyújtja.  

   

2. A pályázat benyújtásának határideje és módja   

2.1. A pályáztatási rendet és az értékelési szempontokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

(továbbiakban: HTJSZ), valamint jelen Pályázati felhívás szabályozza.    

2.2. A Rendszeres szociális ösztöndíjra kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni 

2019. szeptember 18.  (12:00) és 2019. október 04. (12:00) közötti időszakban.    

A pályázat leadása a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.    

A Neptun-rendszerben való pályázás menete sematikusan a következő: HWEB > Ügyintézés 

> Kérvények > Pályázat rendszeres szociális ösztöndíjra > űrlap kitöltése, mellékletek 

csatolása > kérvény leadása.   

2.4.  Leadandó dokumentumok:    

a) pályázati adatlap (A pályázati adatlap az alábbi linken tölthető https://antk.uni-

nke.hu/hallgatoknak/palyazati-felhivasok - az adatlap csak minta, a pályázáshoz 

szükséges adatlapot a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni a jelentkezés 

leadásakor!)   

b) a pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének, a 

pályázatban a pályázó által megadott tények, körülmények igazolására alkalmas a 

szükséges igazolások listáján, és a jelen pályázati felhívásban meghatározottak alapján 

bekért dokumentumok (az előírt dokumentumok listája, a vállalkozói/őstermelői 

nyilatkozat, az adatvédelmi nyilatkozat, illetve a BNO kód-pontszám táblázat letölthető 

a https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/palyazati-felhivasok weboldalról)   

2.5.  Azon hallgatónak, aki ebben a félévben kollégiumi férőhelyért pályázott, igazolásait pedig          

hiánytalanul feltöltötte, csak abban az esetben szükséges igazolást feltöltenie, amennyiben 

szociális helyzetében változás következett be (különös tekintettel a hallgatói jogviszony 
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igazolásokra, jövedelemre). Amennyiben a pályázó él ezen lehetőségével, ezzel elfogadja a 

kollégiumi felvételi eljárásban megítélt szociális pontjait.   

2.6. A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat, mely magában foglalja az igazolások feltöltését 

is, a Neptun rendszerben történő beadásának határideje: 2019. október 04. 12.00 óra.   

   

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:    

3.1. A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban 

(továbbiakban: HTJSZ) meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni, amely a HTJSZ-el 

együtt megtalálható a kar hivatalos honlapján ( https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat-hataly-2019.-viii.-1-tol.pdf ). 

3.2. Amennyiben a pályázó a szociális helyzetére vonatkozóan az eljárásában a pályázatában nem 

adja meg az adatokat vagy nem nyújtja be a szükséges igazolásokat, szociális helyzettel 

kapcsolatos pontszámra nem jogosult, ha hiányosan nyújtja be a szükséges igazolásokat, csak 

a megfelelően igazolt adatokra kaphat pontszámot. A szükséges igazolások hiánya miatt 

visszautasításnak nincs helye. 

3.3. Amennyiben a csatolt dokumentumok bármelyikében harmadik személy személyes és/vagy 

különleges adata szerepel, úgy a harmadik személy vagy annak a törvényes képviseletét 

ellátó személy által kitöltött és aláírt adatkezelési nyilatkozatának feltöltése is szükséges!* 

Ezen nyilatkozat(ok) hiányában a pályázó által az igazolásban az érintettel összefüggésben 

hivatkozott adatok nem kerülnek figyelembe vételre a pályázat elbírálása során, illetve azok 

megsemmisítésre kerülnek. A nyilatkozat elérhető a következő hivatkozáson a pályázati 

felhívás dokumentumai mellet https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/palyazati-felhivasok. 

Nem minősül harmadik személynek a fenti rendelkezés alkalmazásában a hivatalos 

(hatósági, orvosi, stb.) igazolást kiállító személy, tőle hozzájárulás nem szükséges.     

3.4. A pályázatok határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása 

esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell 

nyilvánítani.   

3.5. A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon, valamint az arra nem jogosult által 

benyújtott pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.    

3.6. Hiánypótlásnak helye nincs. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások 

benyújtására vagy a pályázat kiegészítésére nincs lehetőség. A pályázatok a kérelemben 

foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az igazolással érintett tények 

figyelembevétele nélkül kerülnek elbírálásra.    

3.7. A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjólétei Bizottság javaslata alapján a 

Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) dönt.   

3.8. A végleges eredmények közzétételének ideje: 2019.10.10., Neptun-rendszeren keresztül.  

 

4. Egyéb információk, adatvédelem 

4.1.  A pályázattal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató elérhető a https://www.uni-

nke.hu/adatvedelem oldalon.  

4.2. A rendszeres szociális ösztöndíjjal kapcsolatos további információk az Apro.Richard@uni-

nke.hu e-mail címen kérhetőek. 
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5. Jogorvoslat   

A HTVSZÜB döntése a közléstől – ennek hiányában tudomásra jutástól – számított 15 napon belül 

halasztó hatályú jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címzett kérelemmel. A 

jogorvoslati kérelmet az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztályán 

(1083 Budapest, Üllői út. 82.) lehet benyújtani. A döntés végleges, amennyiben a fenti határidőn belül 

a pályázó nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.   

   

   

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 13.   

Diákjóléti Bizottság 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


