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EGYSZERI TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ 
2021/22/2 

 
NFTV 85/C.§ ac), 93. § (4) a), 101. § (1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar Kari Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet a tudományos közéletben 

aktívan részt vevő, illetve a tudomány terén kiemelkedő eredményeket nyújtó hallgatók számára. 

A LEADHATÓ PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE   

Egyszeri tudományos ösztöndíj 

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA   

Támogatni mindazon hallgatókat, akik az egyetemi tanulmányaik mellett a tantervi 

követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.  

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE 

Minden ELTE BGGYK-s teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 

mesterképzésben részt vevő, a pályázás félévében aktív státuszú hallgató, aki 2022. január 1. és 

2022. május 13. között kiemelkedő tudományos tevékenységet folytat.  

A gyakorlatban ez az alábbi tevékenységeket jelenti: 

- tudományos úton való részvétel 

- tudományos út szervezése 

- tudományos munka (szakdolgozathoz történő kutatás nem pályázható meg, de például 

TDK-hoz történő kutatás igen) 

 

Figyelem! A járványügyi helyzet által befolyásolt tevékenységek (pl: külföldi út) esetében, a 

Bizottság csak a JOKT iránymutatásaiba nem ütköző tevékenységet tud támogatni! 

 

A BEADÁS HELYE ÉS IDEJE  

A tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun), az „Ügyintézés” menüpont „Kérvények” 

almenüjében található kérvénysablonon keresztül, 2022. május 6. 8:00 és május 13. 18:00 között 

lehet leadni. Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

A PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI: 

- Pályázati leírás: Legfeljebb 2 oldalban a pályázat összefoglalója, ami tartalmazza: a pályázat 

célját, okát, motivációját, megvalósulási idejét 

- Oktatói ajánlás: legalább doktori fokozattal rendelkező, az ELTE BGGYK 

alkalmazásában álló oktató által aláírt és intézeti, vagy tanszéki pecséttel ellátott ajánlás, 

VAGY legalább doktori fokozattal rendelkező, az ELTE BGGYK alkalmazásában álló 

oktató által megírt ajánló emailről készült képernyőfotó csatolása szükséges. Az összes 

ajánlásnak tartalmaznia kell a megpályázott tevékenységet. Figyelem! Az ajánlások 

keltezései nem lehetnek régebbiek az aktuális pályázat határidejétől számított hat 

hónapnál! Régebbi keltezésű ajánlások benyújtása formai hibának minősül!  
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- A pályázatra fordított kiadások bemutatása, igazolása (számla, tranzakciós bizonylat) 

- Amennyiben a pályázott tevékenység több hallgatót érint (nem egyéni), a résztvevő 

hallgatók névsorát és Neptun kódját is szükséges feltüntetni a pályázatban!  

 

A pályázati anyagot Neptun rendszeren keresztül kell leadni. 

 

Ugyanazon projektre egy pályázati határidőre csak egy pályázat nyújtható be. 

 

Az ösztöndíj igénybevételére csak hallgatók jogosultak, tehát oktatókkal közösen szervezett 

program esetében csak a hallgatók tevékenységének támogatására adható le pályázat. 

 

Amennyiben a pályázónak lehetősége van rá, javasolt a pályázat leadását megelőző 10 nappal 

felvenni a kapcsolatot a Bizottság elnökével és egyeztetni pályázati szándékáról, a pályázatának 

körülményeiről. 

 

 

ELBÍRÁLÁS  

A pályázat leadásával a pályázó elismeri, hogy a pályázatban foglalt dokumentummal más 

ösztöndíjra nem pályázott, illetve a feltöltött dokumentum az eredetivel mindenben megegyező, 

és ezt a pályázási felületen megerősíti.  

A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak és jelen pályázati kiírásnak 

megfelelően, a benyújtott pályázat tartalma és a hozzá csatolt igazolások alapján kerülnek 

elbírálásra a Kari Ösztöndíj Bizottság által. Az ösztöndíj mértékét a Bizottság határozza meg a 

beérkezett pályázatok függvényében.  

Ha a pályázó pályázata hiányos (nem tartalmazza a jelen pályázati felhívásban előírt mellékleteket), 

a Bizottság automatikusan elutasítja a pályázatát. 

101. § (3) A tudományos ösztöndíj havi összege a megítéléskor érvényes hallgatói normatíva 
legfeljebb 

a) 400%-a lehet, amennyiben a pályázatban megjelölt tevékenységben a pályázón kívül 
legalább 50 hallgató érintett;   
b) 300% a lehet, amennyiben a pályázatban megjelölt tevékenységben a pályázón kívül 
legfeljebb 49 hallgató érintett; 
c) 200%-a lehet, amennyiben a pályázatban csak a pályázó érintett.  

A pályázaton elnyert ösztöndíj egyszeri jelleggel kerül kifizetésre. 

 

Amennyiben a tudományos tevékenységet több hallgató együtt szervezte/végezte, abban az 

esteben minden hallgató külön adja le a pályázatát! 

 

FELHÍVJUK MINDEN PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT, HOGY A HAMIS ADATKÖZLÉS KARI 

FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁVAL JÁRHAT! A PÁLYÁZAT LEADÁSÁVAL 

MINDEN PÁLYÁZÓ ELFOGADJA AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT!  

 



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KARI ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG 
 

 

 

cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3. • e-mail: szocialis@barczihok.elte.hu 

 

További információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a 

szocialis@barczihok.elte.hu és a tudomanyos@barczihok.elte.hu címen!   

  

Budapest, 2022. március 16. 

ELTE BGGYK  

Kari Ösztöndíj Bizottság   
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