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GYAKORLATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

TÁMOGATÁSA 

SZAKMAI IDEGEN NYELVI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Az ELTE ÁJK Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki szakmai 

idegen nyelvi ösztöndíj elnyerésére. 

 

I. A pályázat célja 

A pályázat célja a hallgatók szakmai idegen nyelvi kompetenciája fejlesztésének elősegítése. 

Az ösztöndíj a szakmai idegen nyelvi tanfolyamok költségének részleges támogatására 

szól. 

Az ELTE ÁJK Idegen Nyelvi Oktatásszervezési Központ (INYOK) és a Frank Ignác 

Alapítvány (FIAL) keretében meghirdetett kurzusok támogatására NEM nyújtható támogatás! 

II. A pályázat forrása 

A kari intézményi, szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj (a továbbiakban: ISZTK) keret 

terhére gyakorlati szakmai tevékenység támogatása jogcímén kifizetett támogatás. 

A kurzusok nem teljesítése esetén a juttatott összeg visszafizetendő! 

III. Pályázásra jogosultak 

Pályázatot nyújthat be az ELTE SZMSZ II. kötet (a továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdése 

alapján az ELTE ÁJK államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és 

költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappalis) alap-, mester- és osztatlan képzésben, 

korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben 

vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatója, aki 
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a) Rendszeres szociális támogatásban részesül 

b) Rendkívüli szociális támogatásban részesült 

c) egyéb igazoltan pénzügyi nehézségekkel rendelkező módon a nyelvi kurzusok 

költségének megfizetése számára aránytalan terhet jelent. 

IV. Pályázókra vonatkozó speciális kizáró ok 

Nem nyújthat be pályázatot az a hallgató, aki a pályázatában megjelölt tevékenyégéért más 

ösztöndíjban már részesült. 

Amennyiben a hallgató a tevékenységéért más ösztöndíjat is megpályázott, nyilatkozik, hogy 

mely ösztöndíjat veszi igénybe. 

Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki a szakmai idegen nyelvi tanfolyamot nem 

teljesítette. 

V. A pályázat tartalma  

1. Megfelelően kitöltött pályázati űrlap 

2. A pályázati űrlapon kifejtett tevékenységet alátámasztó dokumentum/nyilatkozat 

3. A szociális szempontrendszer alapján történő kiértékeléshez szükséges 

dokumentum/igazolás.1 

4. A kurzus anyagi ellenszolgáltatása összegének befizetését igazoló bizonylat 

VI. A pályázat benyújtása és határideje  

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés - Kérvények menüpontja alatt 

(tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség. A pályázónak az online felületen elérhető 

általános pályázati űrlapot kell kitöltenie, valamint csatolnia a szükséges igazolásokat. 

A pályázati időszak kezdete: 2017. szeptember 11. (hétfő) 8:00 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15. (péntek) 23:59 

A hiánypótlási időszak vége: 2017. szeptember 22. (péntek) 23:59 

                                                      
1 Rendszeres, illetve rendkívüli szociális ösztöndíjban való részesülésről kiállított igazolás illetve egyéb a III. c) pontban 

kifejtett indokot alátámasztó dokumentum. 
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VII. A támogatás mértéke 

A szakmai idegen nyelvi ösztöndíj összege - a KÖB mérlegelésétől függően - kurzus anyagi 

ellenszolgáltatásának egy része, de maximum 30.000 forint. 

VIII.  A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai (a pályázat 

formai érvényessége) 

1. A pályázat a pályázati kiírásnak megfelelő helyre és időben került benyújtásra        

2. Pályázásra jogosult hallgató nyújtotta be a pályázatot                        

3. A pályázó nem tartozik a speciális kizáró okok alá                        

4. Büntetőjogi felelősség elismerése a pályázati űrlap alján található nyilatkozattal 

Ezen feltételek bármelyikének való meg nem felelés esetén a pályázat érvénytelen és 

elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

IX. A pályázat tartalmi érvényessége  

Az a pályázat, amelyben a megjelölt tevékenység nem összeegyeztethető a pályázat céljával 

(lásd I. pont), elutasításra kerül. 

X. Hiánypótlás 

A pályázat tartalmát képező dokumentáció hiánya, illetve kiegészítése céljából a KÖB 

hiánypótlásra szólítja fel a hallgatót. A hiánypótlás elmulasztásának következménye, hogy a 

KÖB a pályázatot hiányos tartalommal bírálja el vagy elutasítja. 

FIGYELEM! A KÖB csak EGYSZER küldi vissza hiánypótlásra a pályázatot, így 

amennyiben ismételten hiányosan küldi be a pályázó a pályázatot, azt hiányosan fogja a KÖB 

elbírálni, illetve elutasíthatja azt. A KÖB KIZÁRÓLAG abban az esetben küldheti vissza a 

pályázatot, ha valamilyen hiányt észlelt. A pályázó kérésére nem küldi vissza további 

csatolmányok feltöltésére! 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

 ELTE ÁJK 
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