
 

 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Diákjóléti Bizottság 

2019. július 25. 
 
Kedves Elsőéves Hallgató! 
 
Gratulálok a sikeres felvételidhez, és örömmel köszöntelek az Óbudai Egyetem új hallgatójaként. 

Az Egyetemen igényelhető szociális támogatásokról szeretnék neked egy rövid tájékoztatást adni, ami 

megkönnyítheti ezen pályázatok leadását. Ezen pályázatok döntő többségével a Diákjóléti Bizottság (DJB) 

foglalkozik. 

Az Egyetemen a szociális támogatásokat az www.e-szoctam.hok.uni-obuda.hu (e-Szoctám) oldalon keresztül 

tudod igényelni, illetve a támogatásokról tájékozódni is leginkább ezen a honlapon tudsz. 

Szeretném felhívni a figyelmed, hogy a kollégiumi felvételi eljárás keretében a pontok számításakor 50%-ban 

a felvételi pontszám, 50%-ban pedig a szociális helyzet alapján szerzett pontszám a mérvadó. Aki az Egyetem 

valamely kollégiumába szeretne jelentkezni és bekerülni, nem csak a NEPTUN rendszerben kell a sorrendet 

meghatároznia a választható kollégiumok közül (a nem budapesti lakhelyű felvetteknek mellékelt, a kollégiumi 

felvételi eljárásáról szóló lap tájékoztatása alapján), de a szociális helyzetfelmérő űrlapot is ki kell töltenie az e-

Szoctám rendszerében. 

Az e-Szoctám felületen a kollégiumi jelentkezéshez kapcsolódó pályázati beadási időszak 2019.08.01. 800 

– 2019.08.09. 1500 között zajlik. 

A pályázati kiírás és a segédletek megtalálhatók az www.e-szoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon. 

 

További igényelhető szociális támogatások az Egyetemen: 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj 

o Hirtelen bekövetkezett szociális helyzet romlása esetén vehető igénybe. Adott félévben egyszer elnyerhető 

pályázat. 

 

 Bursa Hungarica 

o Helyi Önkormányzat, Megyei Önkormányzat és Felsőoktatási Intézmény által meghirdetett ösztöndíj. Részletes 

információk a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ weboldalon találhatók, minden év ősszel kerül 

kiírásra a pályázat. 

 

 Lakhatási támogatás 

o Albérletben lakó hallgatók igényelhetik meg, rendszeres szociális pályázat benyújtásával együtt. 

 

 Kollégiumi díjmérséklés 

o Minden félév elején kerül meghirdetésre, és kollégisták igényelhetik meg. 

 

 Alaptámogatás 

o Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű alap vagy mesterképzésüket elkezdő hallgatók pályázhatnak rá. 

 

 Rendszeres szociális ösztöndíj 

o Minden félév elején meghirdetésre kerül, a kollégiumi jelentkezéshez hasonlóan itt is a szociális helyzet 

felmérésén van a hangsúly, a pontozás az OE JUTTÉR szabályzata, valamint az 51/2007. Korm. rendelet alapján 

történik. 

o A pályázat leadásához részletes információt és a mintadokumentumokat az e-Szoctám oldalon lévő segédletben 

találsz. 

o Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhet az a teljes idejű (nappali munkarendű) felsőoktatási 

szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő 

hallgató, aki állami (rész)ösztöndíjasként folytat tanulmányokat az Egyetemen. 

 

Probléma/kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken keress minket; bővebb tájékoztatásért pedig látogass el a 
www.e-szoctam.hok.uni-obuda.hu honlapra! 
 

 szoctam.info@hok.uni-obuda.hu 

 david.martin@hok.uni-obuda.hu 

 +36 30-728-5114 (hétköznapokon 10-15 óra között) 

Sikeres pályázat-leadást kívánok! 
 

Dávid Martin 
DJB Elnök 
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