
 

 

Pályázati Kiírás 

 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi 
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a 2022/2023-as tanév őszi szemeszterére pályázatot ír 
ki a mai napon Rendkívüli szociális ösztöndíj elnyerésére. 

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási 
szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori 
képzésben részt vevő hallgató, aki 

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz 
részt, vagy  

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, 
szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag 
támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g bek. alapján] 

 
Rendkívüli szociális ösztöndíj 

A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, 
amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező 
munkabér (minimálbér) összegével. 
Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet az EHÖK 
szakbizottságához kell eljuttatni, amely azt a meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja 
el. [TJSZ. 21. § (2)-(3) bek. alapján] 

A pályázatokat elektronikusan 2022. szeptember 12. (hétfő) 12:00 óra és 2023. január 30. 
(hétfő) 12:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül. 
 
Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.neptun.pte.hu címen az ügyintézés, 
kérvények menüpont alatt. 
 
A Neptun tanulmányi rendszerben véglegesített, majd a kinyomtatott kérvényt aláírva, az 
abban foglaltakat alátámasztó dokumentumok csatolásával kell eljuttatni az EHÖK 
Ügyfélszolgálati Irodára személyesen vagy postai úton. 

Dokumentumok beérkezési határideje: 
2023. január 31. (kedd) 15:00 óra 

 
Végzős hallgatók esetén a hallgatói jogviszony megszűnését megelőző nappal legkésőbb 
szükséges véglegesíteni a pályázatot a Neptun tanulmányi rendszerben! 

Postai cím: 
PTE EHÖK 

7622, Pécs Vasvári Pál utca 4. 
(Postai feladás esetén kérjük, a borítékra írja rá a kérvényazonosító számát, illetve a 

„Rendkívüli szociális ösztöndíj” jeligét!) 

http://www.neptun.pte.hu/


 

 

A pályázat Neptunban történő benyújtását követően a Neptun rendszer által generált 
adatlapot (a „Leadott kérvények” menüpont alatt, az adott kérvény sorában szürke plusz 
ikonra kattintva, a „Nyomtatvány letöltése pdf-ként” menüpont alatt érhető el) valamennyi 
szükséges aláírást követően, a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt kérjük a 
megadott határidőre az EHÖK Ügyfélszolgálati Irodán leadni, vagy postai úton elküldeni az 
alábbi címre: PTE EHÖK 7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ennek 
elmulasztása esetén! 
 
A pályázaton kizárólag 2022. szeptember 1. napját követően felmerülő rendkívüli 
körülmények szerepelhetnek, melyek az őszi félév rendszeres szociális ösztöndíj 
pályázatában NEM kerültek figyelembevételre! 

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában 
elfogadni! 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!  
 
Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a Pályázati és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaihoz vagy írjon a palyazatok.ehok@pte.hu címre! 
 
A pályázatok bírálása folyamatosan történik a pályázati időszak alatt. 

 

Pécs, 2022.09.09.  
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