Pályázati kiírás
2018/2019. tanév I. félévére vonatkozó rendszeres szociális ösztöndíjjal és városi
tanulóbérlettel kapcsolatban

Tisztelt Hallgatók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2018. április 16. napjától irányadó rendszeres szociális
ösztöndíj és helyi közlekedési bérlet megállapításával kapcsolatos eljárás részleteiről.
Pályázási feltételek:
A fent nevezett juttatások közül a rendszeres szociális ösztöndíjra, a Szegedi
Tudományegyetem nappali tagozatos, államilag finanszírozott ( vagy önköltséges, aki
államilag támogatott képzésen kezdte tanulmányait, de időközben átsorolásra került, ám még
rendelkezik államilag támogatott félévekkel ) osztott, osztatlan és felsőoktatási szakképzésben
résztvevő hallgatói pályázhatnak.
Városi

tanulóbérletre

a

Szegedi

Tudományegyetem,

nappali

tagozatos,

államilag

finanszírozott, osztott, osztatlan vagy felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatói
pályázhatnak.
A Szegedi Tudományegyetem “A hallgatóknak nyújtandó helyi utazási támogatási
szabályzata” 3.§ (2) szerint a Mezőgazdasági Karon jogviszonyt létesítő hallgatók városi
tanulóbérletben nem részesülhetnek.
A pályázatok beadásának határideje:
Az Általános szociális helyzetfelmérési adatlap és az ehhez kapcsolódóan beadható, rendszeres
szociális ösztöndíj és helyi közlekedési bérlet igénylési kérelem beadása
2018. április 16. 00:01-től 2018. május 18. 23:59-ig lehetséges.
A beadvány feldolgozási állapota, pontszáma a MODULO2-ben folyamatosan megtekinthető.
A pályázatok elbírálásában résztvevő személyek szükség esetén ( a beadási határidőn belül is )
hiánypótlásra vagy formai módosításra szólíthatják fel a hallgatót.
Pályázatok benyújtásának módja:
A kérelmek beadása e l e k t r o n i k u s a n
elérhető

MODULO2

történik

a Neptun

nyitóoldaláról is

(https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login)

keresztül.
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felületen

A rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet iránt beadott beadvány
eljárásának menete:
1. lépés: Általános szociális helyzetfelmérési adatlap kitöltése ( és beadása ) a pályázati
felhíváshoz mellékelt igazoláslista és segédletek alapján ( azok a hallgatók, akik
rendelkeznek 2017. november 20. után beadott, lezárt és pontozott helyzetfelmérési
adatlappal, ebben a pályázati cikulsban is használhatják azt ).
Ha a program technikailag mindent rendben talál, megkezdődik a beadvány elbírálása
( ellenőrzése ). A beadott beadvány már nem módosítható, azon már kizárólag a beadvány
elbírálói rögzíthetik az elbírálásra vonatkozó adatokat. Az elbírálásnak ( ellenőrzésnek )
három féle eredménye lehet, amelyeket a MODULO-ban, a Helyzetfelmérő adatlapon lehet
megtekinteni:
a) Még nincs döntés ( “Beadva” állapot )
Ebben az esetben az elbíráló még nem ellenőrizte a megadott adatokat és a hozzájuk
tartozó igazolásokat, és a beadványt a rendszer még nem dolgozta fel ( “még nincs
lepontozva” );
b) A beadványt elfogadták, megjelenik a pontszám ( “Lezárt, pontozott” adatlap )
Ekkor az elbíráló ellenőrizte a beadványt, formailag rendben találta azt, és az
automatikus valamint a szubjektív pontok is kiszámításra kerültek – a beadvány ezzel
lezárt állapotba kerül, a későbbiekben már nem módosítható. Amennyiben a
pontszámmal esetleg nem ért egyet, fellebbezés beadására van lehetősége. Mivel a
pontrendszer előre meghatározott, és az egyes pontszámok hozzárendelése
algoritmus alapján történik, fellebbezni csak a szubjektív pontszám ellen lehet.
( Jogszabály, szabályzati rendelkezések megsértése alapján jogorvoslati kérelem
benyújtására a későbbiekben, az első fokú határozat ellen van helye. )
A fellebbezés szintén elektronikusan, a MODULO-ban történik, a „Szubjektív pontok
elleni fellebbezés” nevű csatolt adatlappal. ( A határidő tehát a fentiek szerint itt
is 2018. május 18.; vagy az SZTE EHÖK Elnökség későbbi, a kérelem beadási
időszakának meghosszabbítására vonatkozó határozata esetében ezen határozat
szerinti meghosszabbított határidő ). Az elbírálónak mérlegelési lehetősége lesz
arra, hogy – a megadott határokon belül – emelje vagy csökkentse a szubjektív pontjai
számát, így a végleges pontjai száma is változhat.
c) A beadványt elutasították
A MODULO2-ben a beadvány státusza visszakerül a “Folyamatban” mappába, de az
előzetesen beírt adatok és feltöltött igazolások megmaradnak, onnan megnyitás után
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folytatható a kitöltés. A pályázat elbírálója által adott utasítások szerint történő javítás
után a pályázat újra beadásra kerülhet.
2.

lépés: A rendszeres szociális ösztöndíj / városi tanulóbérlet iránti kérelem

csatolása az Általános szociális helyzetfelmérési adatlaphoz ( az igénylő űrlapok
csatolása nélkül, az Általános helyzetfelmérő adatlappal önmagában nem
pályázik a hallgató ). Ezek az igénylések a Helyzetfelmérő adatlap beadása után
azonnal csatolhatóak, nem szükséges megvárni annak lepontozását, ellenőrzését.
3. lépés: Rendszeres szociális ösztöndíjjal és városi tanulóbérlettel kapcsolatban az EHÖK
meghatározza a támogatás elnyeréséhez szükséges ponthatárt, majd a támogatásban
részesíthető hallgatók között az Álatlános szociális helyzetfelmérési adatlapon
meghatározott pontszámaik alapján, arányosan kiosztja a rendelkezésre álló
keretösszeget ( az előnyben részesített hallgatók esetében az ösztöndíj összege
törvényben rögzített ).

Az elfogadható igazolások listáját, a pontrendszert és a kitöltési segédleteket az alábbi oldalon,
a pályázattal kapcsolatos hírre kattintva érheti el: sztehap.hu
- a kérelmek feldolgozása előre meghatározott pontrendszerre épül;
- a pontrendszer továbbra is három részből, jövedelemtől függő és jövedelemtől független
előre meghatározott pontrendszer szerinti részekből, valamint mérlegelésen alapuló - az
elbíráló megítélésétől függő - szubjektív részből áll;
- az ún. előnyben részesített hallgatók beadványa a nem előnyben részesített hallgatókéval
azonos pontrendszer szerint kerül továbbra is feldolgozásra.
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