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PÁLYÁZATI KIÍRÁS EGYSZERI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ 

ELNYERÉSÉRE 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Kari 

Ösztöndíj Bizottsága (KÖB) az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 103. § alapján 

pályázatot ír ki egyszeri közéleti ösztöndíj elnyerésére.  

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA: A pályázat célja, hogy egyszeri jelleggel támogassa azokat 

a hallgatókat, akik az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi 

követelményeken túlmutató tevékenységet végeztek a pályázat benyújtása előtt 

legfeljebb három hónappal.  

 

II. II. JOGOSULTAK KÖRE: A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhat azon 

hallgató, aki • a karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami 

(rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges alap-, mester- és osztatlan 

képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, 

felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori 

képzésben, • nappali tagozaton folytatja, és • aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezik.  

 

 

III. III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 1. A pályázat benyújtásának 

helye: A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az 

Ügyintézés menü Kérvények menüpontjában lehet leadni. 2. A pályázat 

benyújtásának ideje: A pályázatok benyújtására 2020. február 9. 14:00-tól 2020. 

május 21. 23:59-ig folyamatosan van lehetőség. Az elvégzett tevékenységet 

követően három hónapon belül lehet érvényesen pályázni, ebbe nem számolandók 
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június, július, augusztus és szeptember hónapjai. Egy tevékenységre csak egyszer 

ítélhető meg ösztöndíj, a Kari Ösztöndíj Bizottság mindazon tevékenységekre 

benyújtott pályázatokat elutasítja, melyek korábban már támogatásban részesültek. 

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a 

következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg! 

 

IV. IV. A PÁLYÁZÁS TOVÁBBI FELTÉTELEI ÉS MÓDJA:  

 

1. A pályázatban csak a Kar számára végzett tevékenység kerülhet támogatásra. 

[Például a Karon megvalósuló rendezvényeken való tevékenység (pl. nyíltnap, 

beiratkozás, konferencia, stb.) és a különböző ösztöndíj pályázatok bírálóinak 

támogatása.]  

 

2. Nem részesülhetnek közéleti ösztöndíjban a következő tevékenységek: • más kar 

számára végzett tevékenység • kollégiumban/szakkollégiumban végzett 

tevékenység • tudományos tevékenység • művészeti tevékenység • sporttevékenység 

• korábban már támogatott tevékenység  

 

3. Pályázni csak olyan tevékenységre lehet, amelyekért a pályázó nem részesült más 

forrásból teljes támogatásban.  

 

4. A pályázó tevékenységben való részvételének ellenőrizhetőnek kell lennie 

(jelenléti ív kitöltése a tevékenység és a ledolgozott órák megjelölésével, kari bírálói 

munka esetén a KÖB elnök igazolja a pályázatok hitelességét) 


