AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM
SZOCIÁLIS SZABÁLYZATA
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Az Egri Roma Szakkollégium Szociális szabályzatot alkotott, amelynek alapja az Eszterházy
Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Hallgatói Követelményrendszer
elnevezésű III. Kötete.
Mivel az Egri Roma Szakkollégiumban hátrányos helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, így a
szociális szabályzatban már csak a rendkívüli élethelyzetekhez – normatív és paranormatív
krízisek - kapcsolódó szociális juttatások és azok kritériumai kerülnek feltüntetésre. Minden
másról az Eszterházy Károly Egyetem ide vonatkozó szabályzatai rendelkeznek.
1. A Szociális Szabályzat kiterjed:
Az Egri Roma Szakkollégium aktív tagjaira, akik felvételüktől kezdődően részesülnek
ösztöndíjban a Szakkollégium ösztöndíj szabályzata alapján.
2. Kiemelt krízis helyzetek:
-

haláleset a családban

-

tartós betegség a családban, mely ellehetetleníti a hallgató tanulmányainak befejezését

-

hosszan tartó egészségügyi kezelés vagy a hallgató vagy a családtag esetében, mely
ellehetetleníti a hallgató tanulmányainak folytatását, befejezését

-

tanulmányokkal kapcsolatos előre nem tervezhető kiadások, melyek ellehetetlenítik a
hallgatók tanulmányainak folytatását, befejezését (külföldi tanulmányút, sport
terepgyakorlat stb…)

-

szakkollégiumi munkához kapcsolódó előre nem látható szakmai tevékenység
kivitelezését ellehetetlenítő események (tutorálás Eger városán kívül, országos roma
rendezvényeken való képviselet, hálózatosodás jegyében más szakkollégiumok,
szakmai szervezetek látogatása stb…)

- tandíjelmaradás támogatására
3. Juttatások krízis helyzetekre (előre nem látható élethelyzetek bekövetkezésének kezelésére
szolgálnak s biztosítják a méltányosságot a rászoruló hallgatóknak)
-

Temetési juttatás

-

Gyógykezeléshez kapcsolódó juttatás

-

Utazási térítés (bérlet, vonatjegy, buszjegy)

-

Rendkívüli szociális ösztöndíj

-

Rendkívüli tanulmányi ösztöndíj

Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Leányka út 2.
E-mail: egerromaszakkoli@uni-eszterhazy.hu
Web: http://www.romaszakkollegium.uni-eszterhazy.hu

-

Rendkívüli tandíj kompenzáció

4. A támogatási idő
A támogatás a Szakkollégiumi tagsággal rendelkező hallgató azon tagsági idejére szól mely
alatt a hirtelen bekövetkezett krízis, vagy a tanulmányokat veszélyeztető helyzet fennáll,
illetve évente egyszeri, eseti lehet.
5. A támogatás mértéke:
A fenti támogatásokat a Roma Szakkollégium tagjai, tagságuk ideje alatt, évente egyszer
vehetik igénybe (kivétel az utazási térítés), a maximálisan megítélhető összeg: 150 000 Ft.
6. A juttatás igénylésének folyamata
-

A szakkollégiumi tag méltányossági kérelmet nyújt be a Szakkollégium vezetőjének

-

A Szakkollégium vezetője az elnökség bevonásával dönt a kérelemről és a megítélt
juttatás időtartamáról (bizottságot hív össze - 3 fő elnökségi tag, érintett hallgató
mentora)

-

A juttatást igénybe vevő számlákkal és/vagy rövid beszámolóval igazolja a felhasználás
mikéntjét

7. A méltányossági kérelem tartalmi és formai követelménye
-

Kérelmező neve és adatai

-

A kérelem okának bemutatása

-

A kérelem indoklása

-

Mentori vélemény

8. Egyebek
A Szociális szabályzatban megjelenő méltányossági juttatások finanszírozása a Magyarország
Alaptörvényében rögzített XV. cikk 4. bekezdésének alapján, miszerint “Magyarország az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti”, a
Központi költségvetésben szereplő Roma Szakkollégiumok működésének támogatására
elkülönített - és csak erre felhasználható – támogatás terhére a 2019-től elnyert működési
finanszírozás összege a biztosíték. Amennyiben az Egri Roma Szakkollégium a fent említett
központi költségvetésből nem részesül, úgy az Eszterházy Károly Egyetem költségvetését
ezek a tételek nem terhelik.
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Szociális támogatás igénylése
Kérelmező neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
Szak, évfolyam:
Tagságának

kezdete

az

Szakkollégiumban
A kérelem okának bemutatása

A kérelem indoklása

Mentori vélemény

Döntés eredménye:

Dátum:

Egri

Roma
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Záró rendelkezés
Ezen Szociális szabályzatot az Egyetem Szenátusa a 148/2020. (XII.16.) számú határozatával
támogatta. Érvénybe az Egyetemi Szenátus jóváhagyásával lép. Rendelkezései módosításáig,
illetve visszavonásig érvényesek.

Eger, 2020. december 16.
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