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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
LAKHATÁSI CÉLÚ RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA 

 
2020/21. tanév őszi félévére 

 
A Szent István Egyetem a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Juttatások és Térítések 

Szabályzat (a továbbiakban: HJT) 37-38. §-ban foglalt rendelkezések és a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
lakhatási célú rendszeres szociális ösztöndíjra 2020/21. tanév őszi félévére. 

 
A pályázat feltételei: 

- a támogatásban a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan 
képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben 
részt vevő hallgató részesülhet támogatásban, aki a Korm. rendelet 2. § (1) bek. g) 
pontja szerint szociális juttatásra jogosult; továbbá 

- a 2020/21. tanév őszi félévére kollégiumi jelentkezést nyújtott be, de a pályázott 
kollégium(ok) befogadó képessége alapján kollégiumi elhelyezésben nem részesült. 

 
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapest képzési helyen teljes idejű (nappali 

munkarendű) képzésben részt vevő hallgatói is pályázhatnak, mivel ezen hallgatóknak a 
képzés helyén nincs lehetősége kollégiumi elhelyezést kérelmezni. 
 

A pályázathoz a hallgatónak elfogadott szociális helyzetfelmérési kérelemmel kell 
rendelkeznie. Azon hallgatóknak, akik a 2020/21. tanév őszi félévére nyújtottak be már 
szociális helyzetfelmérő kérelmet, ezen kérelmet nem kell újra benyújtaniuk. A 2020/21. 
tanév őszi félévére szociális helyzetfelmérő kérelmet eddig nem benyújtó hallgatók a 
lakhatási célú rendszere szociális ösztöndíj elnyerése érdekében 2020. szeptember 25-ig 
nyújthatnak be szociális helyzetfelmérő kérelmet. 
 
Szociális helyzetfelmérő kérelem leadása: 

- Pályázási időszak: 2020. szeptember 25. éjfélig 
- Hiánypótlási időszak vége: 2020. szeptember 29. éjfélig 

Lakhatási támogatás pályázása: 
- Pályázási időszak: 2020. október 1-5. 
- Döntés a pályázatokról: 2020. október 10-ig. 

 
Csatolandó dokumentumok: 

Szociális helyzetfelmérő kérvény esetében a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 
4. számú függelékének megfelelően. Bővebb információ: 
http://oig.szie.hu/sites/default/files/III.2.HJT_4F_szoci%C3%A1lis_helyzetfelmeres_elemzesi
_rendszere.pdf  

Lakhatási célú szociális ösztöndíj esetében: 
- elutasított kollégiumi férőhely határozata (NEPTUN TR-ből lementve) 

http://oig.szie.hu/sites/default/files/III.2.HJT_4F_szoci%C3%A1lis_helyzetfelmeres_elemzesi_rendszere.pdf
http://oig.szie.hu/sites/default/files/III.2.HJT_4F_szoci%C3%A1lis_helyzetfelmeres_elemzesi_rendszere.pdf


- albérleti szerződés, amely tartalmazza a fizetendő albérleti díjat 
- szociális helyzetfelmérő kérvény pontszáma (az Oktatási Igazgatóság rögzíti a 

pályázathoz. 
 

Támogatott pályázatok esetén a lakhatási célú szociális ösztöndíj összege: minimum az 
éves hallgatói normatíva 10%-a, maximum az éves hallgatói normatíva 20%-a. 
 
Gödöllő, 2020. szeptember 21. 
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