Kedves elsőéves Hallgatók!
Az alábbiakban a szociális alapú támogatásokról olvashattok egy rövid összefoglalót, további
információkat a pályázással kapcsolatban a Neptunon keresztül fogtok kapni, valamint a TáTK HÖK
honlapján, a közösségi oldalon, illetve érdeklődhettek email-ben is Lőrinczi Réka Gyöngyinél a
jolet@tatkhok.elte.hu címen.
Alaptámogatás
Kik pályázhatnak: akik a 2015/2016-ös tanév őszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói
jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási
szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben, és beletartoznak az alábbi kategóriák
valamelyikébe, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolják pályázati
kérelmükben:
1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
2. nagycsaládos
3. családfenntartó
4. árva
5. félárva
6. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
7. hátrányos helyzetű
8. halmozottan hátrányos helyzetű
Hol pályázhattok: Neptun Ügyintézés/Kérvények menüpont
Mikor pályázhattok: 2015.08.31 (hétfő) – 2015.09.13 (vasárnap)
Pályázati kiírás: megtalálható a tatkhok.elte.hu honlapon
Mekkora összegre pályázhattok: Ez egy egyszeri juttatás (nem rendszeres!), melyet csak az első
bejelentkezés alkalmával lehet igényelni. A jogosultak számára az utalás október közepén történik
meg. Összege:
 Ba/BSc: 59 500 Ft (a hallgatói normatíva 50%-a)
 Ma/MSc: 89 250 Ft (a hallgatói normatíva 75 %-a)
A megítélt ösztöndíj kiutalásához szükséges, hogy a bankszámlaszámotok és az adóazonosító
számotok szerepeljen a Neptunban.

Rendszeres szociális támogatás
Kik pályázhatnak: akik tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas formában folytatják, vagy akik
államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az
adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag
támogatott képzésben való részvételre.
A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik.
A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük többek között:
a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét;
a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt
eltartott gyermekek számára,
a háztartásban élők egészségi állapotát.
A pályázatok alapján 3 kategóriát különböztetünk meg:

A kategória
- A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves
hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális
ösztöndíjra jogosult (eléri a meghatározott ponthatárt), és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű vagy
c) családfenntartó vagy
d) nagycsaládos vagy
e) árva (25 éves kor alatt!).
B kategória
-A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves
hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális
ösztöndíjra jogosult (eléri a meghatározott ponthatárt), és
a) hátrányos helyzetű vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
c) félárva (25 éves kor alatt!).
Egyéb kategória
-A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves
hallgatói normatíva 5%-a, amennyiben a hallgató ösztöndíjban részesül (szociális helyzete alapján
nem tartozik sem A, sem B kategóriába és eléri a meghatározott ponthatárt).

Hol pályázhattok: Neptun Ügyintézés/Kérvények menüpont
Mikor pályázhattok: a határidőt a Kari Ösztöndíj Bizottság határozza meg
Pályázati kiírás: augusztus első hetében várható, megtalálható lesz az ehok.elte.hu valamint a
tatkhok.elte.hu honlapokon is.
Mekkora összegre pályázhattok: A rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete
alapján, egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, melynek összegét az Egyetemi
Hallgató Szociális és Ösztöndíjbizottság határozza meg. Az első utalási hónap őszi félévben mindig
október, tavaszi félévben március (ilyenkor egy összegben érkezik meg a szeptember-október, illetve
tavasszal a február-márciusi ösztöndíj). A megítélt ösztöndíj kiutalásához szükséges, hogy a
bankszámlaszámotok és az adóazonosító számotok szerepeljen a Neptunban.

Rendkívüli szociális támogatás
Célja: A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított
egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a
hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló
esemény, különösen gyerekszülés, haláleset, munkanélkülivé válás, súlyos baleset vagy vagyoni kár.
Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet.
Kik pályázhatnak rá: akik tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas formában folytatják, vagy
akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és
az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag
támogatott képzésben való részvételre.
Hol pályázhattok: Neptun Ügyintézés/Kérvények menüpont

Mikor pályázhattok: a határidőt a Kari Ösztöndíj Bizottság határozza meg
Pályázati kiírás: megtalálható a tatkhok.elte.hu honlapon
Mekkora összegre pályázhattok: A rendkívüli szociális támogatás egy egyszeri támogatás, melynek
összegét a Kari Ösztöndíj Bizottság határozza meg.

