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Tisztelt Hallgatók!
Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Diákjóléti Bizottság kollégiumi díjmérséklésre
pályázatot hirdet a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott nappali tagozatos
hallgatók számára.
Pályázat kitöltése: http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/
Fontos változás, hogy ebben a félévben Kollégiumi Díjmérséklési Pályázatot az eSzoctám
rendszerben lehet leadni, a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázattal együtt.
Az RSZÖP pályázat leadásakor a „Támogatások” fülön szükséges megjelölni a „Kollégiumi
felvétel” igényét, ekkor jelenik meg a felületen a „Kollégiumi Díjmérséklés” lehetősége, illetve az
ahhoz tartozó „Indoklás”, melyek bejelölése és kitöltése a pályázat érvényességéhez feltétlenül
szükséges!
A pályázat leadási időszak: 2020. február 03. – február 11. 12:00 (megegyezően a Rendszeres
Szociális Ösztöndíj Pályázatok leadási időszakával)
A pályázatokat a Kollégiumigazgató, az ÓE HÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja és a
Diákjóléti Bizottság elnöke bírálja el.
A díjmérséklés a 2019/20. tanév második félévére (5 hónap) vonatkozik.
A pályázat eredményéről a hallgatók az ÓE HÖK hivatalos
http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ - n értesülhetnek 2020. március 4-ig.
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Hallgatói Önkormányzat

KOLLÉGIUMI DÍJMÉRSÉKLÉSI PÁLYÁZAT - TÁJÉKOZATÓ

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévétől fontos változás lép életbe a kollégiumi díjmérséklés
igénylése terén.
Az eddigiektől eltérően már nem szükséges külön pályázatot benyújtanod, elegendő csupán a
rendszeres szociális támogatás (SzocTám) igénylésed során az aktuális Segédletnek
megfelelően kitölteni pályázatodat, és az annak első oldalán található „kollégiumi felvétel”
menüpont bejelölése után megjelenő „kollégiumi díjmérséklés” pontot megjelölnöd. Az ezen
checkbox megjelölése után felbukkanó mezőbe pedig díjmérséklési kérelmed szöveges
indoklását szükséges beírnod.
FONTOS, hogy szöveges indoklás nélkül a díjmérséklési kérelmed továbbra sem
elfogadható!
Amennyiben a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatodhoz feltöltött igazolások nem fedik le
teljes mértékben díjmérséklési kérelmed indoklását, abban az esetben ezt az „egyéb” mezőben
feltöltött igazolásokkal tudod kiegészíteni.

FIGYELEM!
A pályázat leadása után papír alapon kinyomtatásra kerülő, leadásköteles pályázati űrlapon
a kollégiumi díjmérséklés NEM jelenik meg látható módon!
(ennek ellenére annak leadása sikeres)
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