A Szabó Kálmán Tehetségprogram Szabályzata
Hatályos: 2016. szeptember 1. napjától 2017/18-as tanév végéig
(1) A Rajk László Szakkollégium Alapítvány (továbbiakban: a Szakkollégium) által
meghirdetett ösztöndíjprogramra azok a középiskolai tanulmányaikat 2017-ben befejező
diákok pályázhatnak, akik a 2017/18-as tanévben a Budapesti Corvinus Egyetem
(továbbiakban:
BCE)
Gazdálkodástudományi,
Közgazdaságtudományi,
Társadalomtudományi képzésein, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem
(továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Karának alkalmazott közgazdaságtan
képzésén (továbbiakban: képzések) kívánják folytatni tanulmányaikat. A
Tehetségprogrammal a Szakkollégium a hátrányos helyzetű diákok felsőoktatásba való
bekerülését és továbbtanulását szeretné elősegíteni.
(2) Az ösztöndíjat maximum tíz diák nyerheti el (a változtatás jogát fenntartjuk).
(3) A pályázat hátrányos helyzetű, tehetséges diákok felsőoktatásba való bekerülésének
elősegítését célozza. A pályázat elbírálásakor hátrányos helyzetűnek tekintjük azon
tanulókat, akiknek anyagi és szociális körülményei nem teszik lehetővé vagy jelentősen
megnehezítik, hogy az (1)-es pontban megjelölt egyetemek megadott képzésein
folytassák tanulmányaikat.
(4) Az ösztöndíj értéke megegyezik BCE vagy az ELTE (1)-es pontban említett karainak a pályázó által kiválasztott – szakára, a 2017/2018-as évre vonatkozó éves tandíjával.
(5) Az ösztöndíj igénybevételének együttes feltételei:
a) a diák által benyújtott ösztöndíj pályázat kedvező elbírálása a Szabó Kálmán
Tehetségprogram Koordináló Bizottsága által, és
b) hallgatói jogviszony létesítése a 2017/2018-as tanévre a BCE vagy ELTE (1)-es
pontban meghatározott képzéseinek egyikére, és
c) a 2017/2018-as tanévre létesített hallgatói jogviszony létesítésének igazolása, és
d) a Szabó Kálmán Tehetségprogram Ösztöndíj Szerződésének (a továbbiakban
Ösztöndíj Szerződés) megkötése a Rajk László Szakkollégium Alapítvánnyal, és
e) a 2017/2018-as tanév első félévében legalább 20 kreditpont megszerzése, s a
félév megfelelő eredménnyel való teljesítése.
(6) Az ösztöndíj két egyenlő részletben a hallgató által megjelölt bankszámlára történő
átutalással kerül megfizetésre az alábbiakban meghatározott módon:
(a) Az első részlet kifizetésére 2017. szeptember 30-ig kerül sor, amennyiben a
pályázó teljesíti a fenti (5) pontban írtakat és 2017. szeptember 20-ig igazolja, hogy
hallgatói jogviszonyt létesített és beiratkozott a 2017/2018-os tanévre a BCE vagy
ELTE (1)-es pontban meghatározott képzéseinek egyikére, továbbá elfogadta és
aláírta az Ösztöndíj Szerződést.
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(b) A második részlet kifizetésének feltétele az adott szak első félévében minimum
20 kreditpont megszerzése és annak igazolása 2018. február 25. napjáig, hogy az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesített a BCE vagy ELTE (1)-es pontban
meghatározott képzéseinek egyikére. Az ösztöndíjas elveszti a jogosultságot az
ösztöndíj második részletére, amennyiben nem teljesíti a tanulmányi eredményre,
illetve a beiratkozásra vonatkozó kritériumokat. Ebben az esetben a Szabó Kálmán
Tehetségprogram Koordináló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy
méltányosságban részesítse és a programban tartsa az ösztöndíjast.
(7) Az ösztöndíjat az ösztöndíjas szabadon használhatja fel. Az összeg célja az ösztöndíjas
tanulmányi előmenetelének elősegítése. Az elnyert ösztöndíjat – a hatályos jogszabályok
értelmében – közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít. A Szakkollégium fenntartja magának a jogot arra,
hogy a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint levonásokkal terhelje az
ösztöndíj összegét.
(8) Az ösztöndíj megvonását vonja maga után, ha az ösztöndíjas a BCE vagy az ELTE
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában, valamint Etikai Kódexében foglaltakat megszegi, és
ez bizonyításra kerül az Ösztöndíj Szerződés hatálya alatt.
(9) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról (különösen, de nem kizárólagosan a
tanulmányok folytatásában való akadályoztatás, tanulmányok végzése helyének
megváltozása, személyes adatainak változása, a (8) pontban hivatkozott eljárások ellene
történt megindítása) a Szakkollégiumot haladéktalanul írásban értesíteni.
(10) A pályázás folyamata a következőképpen zajlik:
- előzetes regisztráció: 2016.11.30. 23:59-ig,
- szükséges dokumentumok benyújtása: 2016.12.23. 23:59-ig,
- írásbeli és szóbeli fordulóba jutott diákok értesítése: 2017. január első felében,
- írásbeli felmérő és szóbeli elbeszélgetések: 2017. január 25-29 között,
- végleges eredményhirdetés: a felvételit követő legkésőbb két hétben.
(11) A Szabó Kálmán Tehetségprogram Koordináló Bizottság az elbírálás eredményéről a
pályázókat e-mailben, az ösztöndíjat elnyert pályázókat hivatalos levélben is értesíti.
(12) A pályázathoz benyújtandó dokumentumok listája az alábbi tételekből áll.
(a) Dokumentumok:
o 9., 10., 11. év végi bizonyítvány másolata 
o Nyelvvizsga bizonyítványok másolata 
o Házi versenyeken, illetve külsős versenyeken való részvétel és eredmény
igazolása felelős tanár által 
o NAV által kiállított igazolás a szülők/gondviselő 2014. évi jövedelméről
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o
o
o
o
o

Munkáltatói igazolás a szülők/gondviselő utolsó két havi fizetéséről 
Családi pótlék szelvény 
Árvasági/félárvasági/rokkantsági/fogyatékossági juttatásokról igazolás 
Önkormányzati igazolás a családban élők számáról 
Villany-, fűtés és vízszámla a család utolsó két havi fogyasztásáról 

(b) Kitöltött Tanári Ajánlólap,
(c) Kitöltött
Pályázati
Adatlap,
melyet
(http://szabokalmanprogram.hu) lehet elérni.

a

Program

honlapján

(13) A pályázat elbírálása során a pályázó szociális helyzetét, tanulmányi eredményét,
valamint céltudatosságát, motivációit vesszük figyelembe. A pályázat elbírálása a
Szakkollégium által felállított bizottság, a Szabó Kálmán Tehetségprogram Koordináló
Bizottság hatásköre, amelynek döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Bizottság
fenntartja magának a jogot az egyedi elbírálásra és a méltányos döntéshozatalra.
(14) A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul a pályázáskor általa a Szakkollégium
rendelkezésére bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása céljából történő
továbbításához.
(15) A pályázathoz beküldött dokumentumokat a pályázati folyamat lezárása után a
Szakkollégium megsemmisíti, kivéve az eredményes pályázatok dokumentációját, mely
utóbbiakat a Szakkollégium megőrzi a Program ideje alatt. A beszolgáltatott személyes
információkat a Szakkollégium bizalmasan kezeli, abból harmadik félnek – jogszabály
eltérő kötelező rendelkezése hiányában – nem ad ki.
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