
 

 

RENDSZERES SZOCIÁLIS 

ÖSZTÖNDÍJ 2019/20 II. FÉLÉV 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kedves Hallgatók! 

 

Kiírásra került a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat a 2019/20 II. félévre 

 

1. A pályázók köre 

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a nappali munkarendben tanuló 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. 

2. A pályázatok benyújtásának határideje és módja 

 

2.1. A pályáztatási rendet és az értékelési szempontokat a kihirdetéskor hatályos Hallgatói Térítési és 

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

 

2.2. A pályázat leadási határideje: február 12. 16:00 

 

 

2.3. A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz kell benyújtani.  

 

2.4. Leadandó dokumentumok: 

Pályázati adatlap, és a hozzá tartozó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi 

helyzetének igazolására a szükséges igazolások listáján és a jelen pályázati felhívásban 

meghatározottak alapján bekért dokumentumok. 

2.5. Amennyiben a csatolt dokumentumok bármelyikében harmadik személy 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 figyelembevételre a pályázat elbírálása során, illetve azok megsemmisítésre kerülnek!  

*nem minősül harmadik személynek a fenti rendelkezés alkalmazásában a hivatalos (hatósági, 

orvosi,stb.) Igazolást kiállító személy, tőle hozzájárulás nem szükséges. 

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-szel együtt 

megtalálható a kar hivatalos honlapján  

3.2. Valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen 

pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani. 

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

pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 

3.4. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidőn túl, a nem a Pályázati Adatlapon, a hiányosan kitöltött 



 

 

Pályázati Adatlappal, a pályázó által alá nem írt Pályázati Adatlappal, az egyetlen igazoló 

dokumentum nélkül, valamint az arra nem jogosult által benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül 

elutasításra kerül. 

3.5. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások benyújtására vagy a pályázat 

kiegészítésére nincs lehetőség, hiányzó igazolások esetén a döntéshozó a rendelkezésére álló adatok 

alapján dönt.  

3.6. A pályázati lapok a határidő lejártát követően kerülnek elbírálásra. A döntéshozók nem 

felelősek a hiányzó dokumentumokról értesítést küldeni. 

3.7. Amennyiben a hallgató meghatalmazottja útján nyújt be pályázatot, ahhoz csatolnia kell a két tanú 

által hitelesített, a hallgató és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is. A meghatalmazás 

csatolása nélkül a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 

3.8. Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatot közölt, a pályázat 

további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 

3.9. A pályázó jogosult a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A 

pályázó azonban tudomásul veszi, hogyha a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását 

visszavonja, vagy az adat törlését kéri, az ellehetetleníti a pályázat értékelését, az eljárás 

átláthatóságát, ellenőrzését, a jogosultság igazolását, amire tekintettel a pályázat elutasítható, 

illetve kezdeményezhető az ösztöndíj folyósításának visszavonása. 

3.10. Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése 

céljából az illetékes kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága újabb igazolásokat is 

bekérhet. 

3.11. A hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, 

tényeket közöl. 

3.12. A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjólétei Bizottság javaslata alapján a Hallgatói 

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

3.13. A végleges eredmények közzétételének ideje: 2020. Február 14. 

 

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok az drexler.csaba@uni-nke.hu címre. 

Kelt.: Baja, 2020. 01. 22. 

Diákjóléti Bizottság 

Hallgatói önkormányzat 

Víztudományi Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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