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Tisztelt Hallgatók!
Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata rendszeres szociális ösztöndíj
pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanév őszi félévére.
A pályázat leadása elektronikus módon, valamint az űrlap papír alapon való
leadása is egyaránt kötelező!

A pályázat leadása a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/-n keresztül
történik.
A leadás során először az elektronikus szociális helyzetfelmérő űrlapot kell kitölteni
lépésről lépésre, a szükséges igazolásokat az utolsó lépésnél, a megfelelő helyre
feltölteni (PDF formátumban), majd a véglegesített pályázatot ki kell nyomtatni, majd az
utolsó oldalon a hallgatónak aláírásával kell tanúsítania, hogy a pályázatban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
A pályázat papír alapú leadása az Egyetem Hallgatói Közösségi Központjaiban
történik, az aláírt űrlap leadásával.
Segítségként felhívnánk a figyelmet az elektronikus űrlaphoz tartozó online kitöltési
útmutatóra (Segédlet) és a közzétett szükséges igazolások listája (Mintaigazolások)
dokumentumra!
A pályázat elbírálása az OE JUTTÉR és az 51/2007. Korm.rendelet alapján történik.

A pályázat leadásnak ideje:

2020. augusztus 31. (hétfő) – 2020. szeptember 07. (hétfő) 12:00
Ebben az időszakban a 2020/2021-es tanév első félévének rendszeres szociális
ösztöndíjához szükséges pontszámok kiszámítása, valamint a kollégiumi díjmérséklési
kérelmek leadása történik!
Bővebb információ: a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu e-mail címen, illetve személyesen, a
DJB irodában a leadási időszak teljes ideje alatt hétköznapokon 10:00 és 12:00 között, a
Diákjóléti Bizottság tagjaitól.
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Az előzetes eredmények várhatóan 2020. szeptember 14-én, az OE HÖK hivatalos
portálján, a(z) http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ oldalon lesznek megtekinthetők.
Ezt követően kezdődik meg a fellebbezési időszak, amire az előzetes eredmények
publikálása utáni 3 munkanapban van lehetőség.
A végleges, forintosított eredmények várhatóan 2020. szeptember 21-én kerülnek
közzétételre.

Az igazolásokat nem szükséges papír alapon leadni, csak az online rendszerből
kinyomtatott és aláírt űrlapot!
A hiányos, illetve aláírás nélküli, valamint a nem a kitöltési útmutató alapján kitöltött
pályázatokat nem áll módunkban elbírálni!
Az igazolások határidőn túli pótlására nincs lehetőség!
A határidő elmulasztása jogvesztő, a pályázat beadási határidejének lejárta után beérkezett
pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában vizsgálni!

Budapest, 2020. augusztus 17.
Óbudai Egyetem
Diákjóléti Bizottság

1084 Budapest,
Tavaszmező utca 17.

szoctam.info@hok.uni-obuda.hu
eszoctam.hok.uni-obuda.hu

