
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 

IGÉNYLÉSÉHEZ A 2020/2021. TANÉV 2. (TAVASZI) FÉLÉVBEN 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Szociális Bizottsága pályázatot ír ki rendkívüli szociális 

támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § bb) 

alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 17. §-a és a KRE Szervezeti és Működési 

Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III. 2. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2. § (1) 

bekezdés g) pontja, a 32. § (1)-(2) bekezdései és a 33. § 1. (bekezdése) alapján.  

 

A RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS CÉLJA: 

Rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére 

folyósított egyszeri juttatás. 

A JOGOSULTAK KÖRE:  

1. Rendkívüli szociális támogatásra pályázatot csak magyar állami (rész) ösztöndíjas / 

államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű), felsőoktatási 

szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, valamint 

doktori képzésben részt vevő hallgató adhat be.  

2. Szociális körülményeik változásában megvalósuló feltételek szerint azok a hallgatók 

pályázhatnak, akiknek életében, szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó 

esemény történt. Rendkívüli eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre nem 

számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi 

állapotának, munkakörülményeinek, állapotának megváltozását jelenti. Nem tekinthető 

rendkívüli eseménynek különösen, de nem kizárólagosan a házasságkötés vagy a 

gyermekszületés és maga a családalapítás tervének kiadásai és az építkezés, felújítás 

sem. A rendkívüli esemény beállta és a rendkívüli szociális támogatás pályázat 

leadása között maximum 90 nap lehet; ha a pályázó az esemény, a változás 

megtörténte után 90 napon túl adja le pályázatát, az automatikusan elutasításra 

kerül. A 90 napba nem számolandónak tekinthető június, július, augusztus és január 

hónap napjai. 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

1. A pályázat benyújtásának helye: A hallgatóknak a pályázatokat a Neptun egységes 

tanulmányi rendszer Kérelemkezelő felületén, a Neptunba történő bejelentkezést 

követően az Ügyintézés menüpont alatt a Kérvények almenüpontban elérhető 

„Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pályázat” –kérvény kitöltésével és a pályázathoz 

szükséges dokumentumok feltöltésével kell benyújtani. Személyes vagy e-mail útján 

történő benyújtására nincs lehetőség! 
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2. A pályázat benyújtásának ideje: december hónap kivételével minden hónap 20. 

napjáig, december hónapban a hónap 10. (!) napjáig lehet a kérelmet nyújtani! 

Ezt a határidőt túllépve a Szociális Bizottság a soron következő ülést követő ülésén 

tárgyaljai a hallgató által határidőn túl benyújtott kérelmet. 

3. A benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség! Hiányos 

benyújtás esetén a kérelem elutasításra kerül, és csak új kérelem benyújtására 

van lehetőség. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A CSATOLT DOKUMENTUMOKRÓL:  

1. A pályázat leadásakor a feltüntetett dokumentummal kell igazolnia a rendkívüli 

szociális körülményt, valamint a rendkívüli körülményről írásban is informálni kell a 

Bizottságot, indokolás formájában.  

2. Egy adott esetre egy pályázó csak egyszer kaphat támogatást. Egy féléven belül azonban 

egy hallgató több rendkívüli szociális ösztöndíj kérelmet is benyújthat, különböző 

rendkívüli esetekre. 

3. Bélyegzővel, aláírással ellátott dokumentumok: csak akkor minősülnek érvényesnek, ha 

azokon egyértelműen látszik a bélyegző lenyomata és az aláírás. 

4. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.  

5. A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé egyszerű fordítás 

feltöltése is. 

6. A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. 

7. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi- és büntetőeljárás megindítását vonja maga 

után. 

8. Nyilatkozat esetén nem fogadható el a két tanú által hitelesített nyilatkozat, csak a 

település jegyzője vagy közjegyző által hitelesített közokirat. 

9. A pályázó a dokumentum feltöltésével felelősséget vállal a más személyek vagy szervek 

által kibocsátott dokumentumoknak a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi 

megfeleléséért.  

10. Csak a Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudja figyelembe venni a 

Szociális Bizottság, a fel nem töltött, illetve más helyre küldött dokumentumokat nem. 

 

KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA, DÖNTÉS 

1. A tárgyhónap 20. napjáig, december hónap esetén a hónap 10. napjáig beérkezett 

kérelmeket  – a kari és az egyetemi diákjóléti felelősök javaslata alapján – a Szociális 

Bizottság a soron következő ülésén tárgyalja. 

2. A kérvények a Szociális Bizottság soron következő ülése után, egészen a 

határozathozatalig „Ügyintézés alatt” státuszban maradnak. A hallgató a Neptunon 

keresztül, határozat formájában kap értesítést a benyújtott kérelméről. 



3. A rendkívüli szociális támogatás összegének utalása a félév minden hónapjának 10. 

napjáig történik meg a hallgató által a Neptunban megadott bankszámlaszámra.  

 

További kérdés esetén az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kari Szociális Bizottságai 

kereshetők az alábbi e-mail címen: 

 ajkhok.szb@kre.hu 

 btkhok.szb@kre.hu 

 htkhok.szb@kre.hu 

 szekhok.szb@kre.hu 

 tfkhok.szb@kre.hu 

 

Budapest, 2021. február 5.  
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