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KOMPENZÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Az ELTE ÁJK Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki 
kompenzációs ösztöndíj elnyerésére. 

 
 
I. A pályázat célja 

 
A Karon kiemelkedő tanulmányokat folytató, szociális helyzete miatt rászorult és tantervi 

követelményeken túlmutató szakmai tevékenységet végző költségtérítéses/önköltséges 

képzést folytató hallgatók, a tárgyszemesztert követő szemeszterben történő egyszeri, 

egyösszegű támogatása. 

 

II. A pályázat forrása 

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

terhére, szakmai ösztöndíj jogcímén kifizetett támogatás. 

 

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

alapján az ELTE ÁJK költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappalis) osztatlan 

jogászképzésben résztvevő hallgatója. 

 

IV. Pályázókra vonatkozó speciális kizáró ok 

 
A támogatás megpályázásához legalább 4.00-es ösztöndíjátlag szükséges és olyan igazolt 
szakmai tevékenység, melyért a pályázó juttatásban nem részesül. 
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V. A pályázat tartalma 

 
1. Megfelelően kitöltött pályázati űrlap 

2. A pályázati űrlapon megjelölt eredményt és körülményeket 
alátámasztó dokumentáció/nyilatkozat. 

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:   2019. március 13. (szerda) 8:00  

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. március 17. (vasárnap) 23:59  

A hiánypótlási időszak vége:   2019. március 21. (csütörtök) 22.00 

 
 
VII. Az elbírálás pontrendszere 

 
1. Tanulmányok: maximum elérhető 120 pont 

 
1.a Felsőéves hallgatók és elsőéves hallgatók a második szemesztertől 

 
(A megelőző félév ösztöndíjindexe – 4) x 100 = max. 100 pont 

 
4.1-es ösztöndíjátlagtól tizedenként +2 pont jár. (4,2 esetén +4 pont, 4,3 esetén +6 pont 

stb.) 

 
1.b Elsőéves hallgatók az első szemeszterben 

 
Az elsőéves hallgatók esetén az első szemeszterben a tanulmányokért járó pontok a 

felvételi pontszám alapján számítódnak az alábbiak szerint: 
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Az elért felvételi pontszám – 400 = max. 59 pont 

 
Minden elért 10 pont után +10 pont jár. (400 esetén +10 pont, 410 esetén plusz 20 pont 
stb. 

450 feletti pontszám esetén +61 pont) 
 
 

2. Szociális körülmények: maximum elérhető 40 pont 
 

2.1. Egy főre jutó jövedelem (maximum 20 pont) 
 

A hallgató egy főre eső jövedelmének 

megállapításakor figyelembe kell venni: 

a) a munkabért; 

b) a közfoglalkoztatási munkabért; 

c) az özvegyi nyugdíjat; 

d) az öregségi nyugdíjat; 

e) a rokkantsági járadékot (korábbi 

rokkantnyugdíj); 

f) az aktív korúak ellátását; 

g) a munkanélküli segélyt; 

h) az ápolási díjat; 

i) a doktorandusz ösztöndíjat (igazolása 

nem szükséges); 

j) a vállalkozói jövedelmet; 

k) minden egyéb juttatást, amely nem 
szerepel a figyelmen kívül hagyandó 
bevételek felsorolásánál. 

A hallgató egy főre eső jövedelmének 

megállapításakor figyelmen kívül kell 

hagyni: 

a) a kizárólag tanulmányi 

alapon megállapított 

támogatást; b) az árvaellátást; 

c) a gyermekgondozási segélyt; 

d) a gyermeknevelési támogatást; 

e) a családi pótlékot; 

f) a terhességi-gyermekágyi segélyt;g) a 

gyermekgondozási díjat; h) a 

diákhitel összegét; 

i) a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét. 

Az eltartói közösségbe tartozó személyek egy főre eső jövedelmét az eltartói közösség 
jövedelme és juttatásai, valamint az eltartói közösség létszámának a hányadosa adja meg. 
Az eltartói közösséghez tartozó személynek kell tekinteni mindenkit, aki a pályázóval 
azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen van bejelentve. 
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0- 29.000 Ft 20 pont 

29.001-31.000 Ft 19 pont 

31.001-33.000 Ft 18 pont 

33.001-35.000 Ft 17 pont 

35.001-37.000 Ft 16 pont 

37.001-39.000 Ft 15 pont 

39.001-41.500 Ft 14 pont 

41.501-44.500 Ft 13 pont 

44.501-47.500 Ft 12 pont 

47.501-50.500 Ft 11 pont 

50.501-53.500 Ft 10 pont 

53.501-56.500 Ft 9 pont 

56.501-59.500 Ft 8 pont 

59.501-62.500 Ft 7 pont 

62.501-65.500 Ft 6 pont 

65.501-68.500 Ft 5 pont 

68.501-72.000 Ft 4 pont 

72.001-76.000 Ft 3 pont 

76.001-78.000 Ft 2 pont 

78.001-80.000 Ft 1 pont 
 

2.2. Lakóhely és Budapest közötti távolság (maximum 5 pont) 

0-40 km 0,5 pont 

41-80 km 1,0 pont 

81-120 km 1,5 pont 

121-160 km 2,0 pont 

161-200 km 2,5 pont 

201-240 km 3,0 pont 
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241-280 km 3,5 pont 

281-320 km 4,0 pont 

321-360 km 4,5 pont 

360 < km 5,0 pont 

 
 
2.3. Lakhatás (maximum 5 pont) 

 

Szakkollégium 5 pont 

ELTE kollégium 4 pont 

Nem ELTE kollégium 3 pont 

Albérlet 2 pont 

Budapestre naponta bejáró 1 pont 

Kollégiumból elutasított (helyhiány miatt) 

[Nem ELTE kollégium/ Albérlet / 

Budapestre naponta bejáró- lakhatási formák 
mellé bejelölhető] 

+ 1 pont 

 
 
2.4. Fogyatékossággal élő (maximum 5 pont) 

Aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

Aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki 
fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy 
szolgáltatásra szorul. 

Munkaképességét legalább 67%- ban elvesztette vagy legalább 50%- os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még 
legalább egy évig fennáll. 
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2.5. Hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű (maximum 5 pont) 

 

Hátrányos 
helyzetű 

aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény VIII. fejezet 67/A. § (1) bekezdése 
értelmében hátrányos helyzetűnek minősül. 

 
 
2,5 pont 

Halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény VIII. fejezet 67/A§ (2) bekezdése 
értelmében halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 

 

5 pont 

 
 

VIII. Igazolások 

 
Kötelező igazolások – minden pályázathoz csatolni kell! 

 
 
Tanulmányok: 

 
 

1. Ösztöndíjátlag igazolása 

 
Screenshot vagy egyéb alkalmas kép készítése a pályázó NEPTUN felületéről, ahol látható a 

pályázó ÖSZTÖNDÍJÁTLAGA (nem kumulált, nem súlyozott átlag stb.) A képet aláírással és 

dátummal ellátva beszkennelve csatolja a pályázathoz. Az ösztöndíjátlag szándékos 

hamisítása FEGYELMI ELJÁRÁST von maga után! Az egyéb adatok titkosíthatóak a képen 

(pl. korábbi átlagok eltüntetése). 

 
Az ösztöndíjátlagot az elektronikus kérvényen tizedes PONTTAL jelölje, NE VESSZŐVEL! 
(pl. 4.67) 
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2. Felvételi pontszám igazolása 

 
Screenshot vagy egyéb alkalmas kép készítése a pályázó FELVI felületéről, ahol látható a 

pályázó FELVÉTELI PONTSZÁMA. A képet aláírással és dátummal ellátva beszkennelve 

csatolja a pályázathoz. Emellett az ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY csatolása is szükséges! 

A felvételi pontszám szándékos hamisítása FEGYELMI ELJÁRÁST von maga után! 
 
 
Szociális körülmények: 

 

1. Hatósági bizonyítvány (önkormányzat vagy kormányhivatal igazolása) a 

kérelmező állandó lakcímére bejelentett személyekről 

3 hónapnál nem régebbi igazolás az egy háztartásban élőkről. (Amennyiben ezen nem 

szerepelnek a bejelentettek nevei és születési dátumai, szükséges az igazoláson szereplő 

összes személy lakcímkártyája mindkét oldalának feltöltése is.) Ikerház esetében a 

tulajdoni lap másolatát is fel kell tölteni. 

 
2. 28.500 Ft alatt egy főre jutó jövedelem esetén 

Szükséges valamennyi jövedelemforrás feltüntetése (pl. családi pótlék, segélyek, állami 

támogatások). Amennyiben az egy főre eső jövedelem az előzőekkel együtt sem éri el a 

28.500 Ft-ot, a KÖB környezettanulmány lefolytatását kérheti az illetékes 

Kormányhivataltól. 

 

3. Lakhatás 

Budapestre naponta bejáró Budapest közigazgatási határán kívülről 
(tehát a BKSZ bérlet nem számítandó 
ide): adott havi diákbérlet valamint 
diákigazolvány. 

ELTE kollégium vagy szakkollégium Bentlakásról vagy befizetésről szóló 1 
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Nem ELTE kollégium hónapnál nem régebbi igazolás 

Kollégiumból elutasított (helyhiány 
miatt) 

Elutasító határozat 

Albérlet Gépelt, 6 hónapnál nem régebbi bérleti 
szerződés. Ennél régebbi szerződés esetén 
a pályázást megelőző 2 hónap közüzemi 
számláit is fel kell tölteni. 

 
 

4. Az önköltség befizetését nem kell igazolni! 
 
 

5. Fogyatékossággal élő 

 
A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás, Mozgás-, Beszédvizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy RSZSZ vagy NRSZH által kiadott igazolás. 

Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakorvosi vagy 

igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben szakigazgatási vagy szakértői 

szerv igazolása nem áll rendelkezésre, betegség vagy fogyatékosság típusa szerint 

illetékes szakorvos igazolása. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogyatékosság BNO kódját. Kizárólag a magasabb 

összegű családi pótlékra jogosító 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében 

található táblázatban szereplő BNO kódos betegségekre adható pont. 

 

6. Hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű 
 

Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról vagy jegyző igazolása a 

halmozottan hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról. 

 

IX. A támogatás mértéke 

 
A kompenzációs ösztöndíjjal elnyerhető összeg 30. 000 Forint. 
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X. 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! 
 
 
 
XI. 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! 

 
Budapest, 2019. március 9. 
  
 
 Kari Ösztöndíj Bizottság 

 ELTE ÁJK 


