
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

Tisztelt Hallgatók! 
  

A 2015/2016-os tanév I. félévére a Testnevelési Egyetem Tanulmányi Hivatala közzéteszi a következő 

pályázatot a nappali tagozatos, államilag finanszírozott felsőfokú szakképzésben, alap-, mesterképzésben, 

illetve egységes, osztatlan képzésen, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók részére: 
 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat 
 

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta 

folyósított juttatás.  

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 

20%-a, amennyiben a hallgató: 

 a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 

 b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

 c) családfenntartó, vagy 

 d) nagycsaládos, vagy 

 e) árva. 

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 

10%-a, amennyiben a hallgató: 

 a) hátrányos helyzetű, vagy 

 b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 

 c) félárva. 

 

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 

10%-a, amennyiben a hallgató a külföldiek miniszteri ösztöndíjában részesül. 

A rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása a szociális helyzet megállapítása, a besorolás, a szempontrendszer, 

valamint a beadott pályázati űrlap és dokumentáció alapján történik.  

   

A meghirdetett ösztöndíjnál, változott ismét a formanyomtatvány és a kitöltési útmutató!!! 

Kérjük, idén figyelmesen olvassátok végig a kitöltési útmutatót (tfportal.hu) és a pályázati 

formanyomtatványt! Hiánypótlásra NINCS lehetőség idén sem, de ha bárkinek kérdése lenne még a leadási 

határidő ELŐTT, kérünk, keressetek minket a Hallgatói Önkormányzat Irodájában (Hallgatói Önkormányzat 

irodájába a „D” épület első emelet 107-es szobájába), vagy a tfhok.osztondij@gmail.com email címen. 

  

A pályázatok leadási határideje: 2015. szeptember 25. 12:00 

  

Leadás módja: SZEMÉLYESEN, összetűzve a Tanulmányi Hivatalban Ácsné Péter Krisztinánál 

ügyfélfogadási időben vagy POSTAI ÚTON: 1123 Budapest Alkotás utca 44. a Testnevelési Egyetem 

Tanulmányi Hivatalába Ácsné Péter Krisztinának címezve. FIGYELEM! A pályázatokat a Tanulmány 

Hivatalban csak Ácsné Péter Krisztina veheti át, a Tanulmányi Hivatal egyéb ügyintézői nem jogosultak 

átvenni a pályázatot. 

 
  Figyelem: 

 A formanyomtatványokat PONTOSAN és FIGYELMESEN töltsétek ki! 
 A pályázati adatlapokat együtt adjátok le és egy példányban mellékeljétek a szükséges igazolásokat! 

 Ne feledkezzetek meg egyetlen igazolás csatolásáról, valamint aláírás, dátum és neptun kód feltüntetéséről 

sem, mert hiányukban a pályázat(ok) automatikusan érvénytelen(ek)! 

 A határidőn túl és hiányosan leadott pályázatok érvénytelenek! 

 

Budapest, 2015. szeptember 02. 

Testnevelési Egyetem 

Tanulmányi Hivatal 

mailto:tfhok.osztondij@gmail.com

