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A pályázók alanyi köre 

Ha tevékenységeddel meg szeretnél pályázni egy ösztöndíjat, figyelembe kell venni a képzési 

formád. Az alábbi táblázattal egyszerűen ellenőrizheted, jogosult vagy-e az egyes ösztöndíjak 

megpályázására. 

 

 ELTE ÁJTK Hallgató 

Államilag támogatott Önköltséges Doktori képzés 

Szociális ösztöndíjak  

Rendkívüli szociális 

támogatás ✓   

Rendszeres szociális 

támogatás ✓   

Szakmai gyakorlat 

támogatása ✓   

Sport ösztöndíj ✓ ✓ ✓ 

Kulturális ösztöndíj ✓ ✓ ✓ 

Közéleti Ösztöndíj ✓ ✓ ✓ 

Tanulmányi versenyeken 

és konferenciákon való 

részvétel ösztöndíja 
✓ ✓ ✓ 

Szakmai ösztöndíj  

Kompenzációs ösztöndíj  ✓ ✓ 

Gyakorlati szakmai 

tevékenység támogatása ✓ ✓ ✓ 

Tudományos ösztöndíj  

Demonstrátori ösztöndíj ✓ ✓ ✓ 

Kari kiutazási ösztöndíj ✓ ✓ ✓ 

Szervezeti ösztöndíj ✓ ✓ ✓ 
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Az ösztöndíjak elosztása 

 Bíráló szerv Részarány Hiánypótlás 

SZOCIÁLIS 

ALAPÚ 

ÖSZTÖNDÍJAK 

 

Rendkívüli szociális 

támogatás 

Szociális és 

gazdasági ügyekért 

felelős alelnök 

javaslatára a KÖB 

határoz 

85% van 

Rendszeres szociális 

támogatás 
egyetemi szintű van 

Szakmai gyakorlat 

támogatása 

Szociális és 

gazdasági ügyekért 

felelős alelnök 

javaslatára a KÖB 

határoz 

15% van 

ISZTK 

ÖSZTÖNDÍJAK 
 

Sport ösztöndíj 

Szociális és 

Gazdasági Bizottság 

javaslatára a KÖB 

határoz 

1,5 % van 

Kulturális ösztöndíj 

Hallgatói 

Önkormányzat 

Elnökség javaslatára 

a KÖB határoz 

2 % van 

Közéleti Ösztöndíj 

Hallgatói 

Önkormányzat 

Elnökség javaslatára 

a KÖB határoz 

31 % nincs 

Tanulmányi 

versenyeken és 

konferenciákon 

való részvétel 

ösztöndíja 

Szociális és 

Gazdasági Bizottság 

javaslatára a KÖB 

határoz 

1,5 % van 
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Szakmai 

ösztöndíjak 
 össz. 30%  

Kompenzációs 

ösztöndíj 

Szociális és 

Gazdasági Bizottság 

javaslatára a KÖB 

határoz 

95 % nincs 

Gyakorlati szakmai 

tevékenység 

támogatása 

Szociális és 

Gazdasági Bizottság 

javaslatára a KÖB 

határos 

5 % nincs 

Tudományos 

ösztöndíjak 
 34 %   

Demonstrátori 

ösztöndíj 

Teljes idejű 

képzések 

Tanulmányi 

Bizottság javaslatára 

a KÖB határoz 

5.000 Ft/hó/fő - 

Kari kiutazási 

ösztöndíj 

Szociális és 

Gazdasági Bizottság 

javaslatára a KÖB 

határoz 

27 % van 

Szervezeti ösztöndíj 

Hallgatói 

Önkormányzat 

Elnökség javaslatára 

a KÖB határoz 

73 % van 

 

Magyarázat 

Az ösztöndíjak elosztása alatt azt értjük, hogy az egyes keretek mekkora hányada fordul az 

adott ösztöndíjra.  

A hiánypótlás lehetősége vagy lehetőségének hiánya azt jelenti, hogy a pályázat beadását 

követően van-e mód arra, hogy utólag lehet-e dokumentumokat csatolni.  

A pályázat beadását követően az elbírálást külön szervek végezhetik és a Kari Ösztöndíj 

Bizottság dönt róla. Ez a Kari Ösztöndíj Bizottság ügyrendjében van meghatározva. 
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Az egyes ösztöndíjak részletesen 

 

I. Szociális alapú ösztöndíjak 

 

1. Rendkívüli szociális támogatás 

 

A rendkívüli szociális támogatás a hallgató vagy családja életében bekövetkezett 

váratlan, negatív esemény anyagi kompenzációjaként folyósított egyszeri 

juttatás.  

 

Pályázás módja:  

 Elektronikus formában, a Neptun rendszer Ügyintézés- Kérvények 

menüpontja alatt  

 

 

2. Szakmai gyakorlat támogatása 

 

A szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása a képzési és kimeneti 

követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt 

vevő hallgatónak, egy szemeszterre adható havi juttatás, azon hallgatóknak akik 

szociális helyzetüknél fogva rászorulnak. 

 

Pályázás módja: 

 Elektronikus formában, a Neptun rendszer Ügyintézés- Kérvények 

menüpontja alatt  
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II. ISZTK alapú ösztöndíjak 

 
1. Sport ösztöndíj 

 

Az sport ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az egyetemi 

tanulmányaik folytatása mellett kiemelkedő eredménnyel, rendszeresen részt 

vállalnak a sportéletben élsportolóként vagy egyetemen belül sportolóként. Az 

ösztöndíjra továbbá jogosult pályázni, aki sporteseményt szervez. 

 

Pályázás módja: 

 Leadás papír alapon, a HÖK irodán nyitva tartási időben 

 

 

2. Kulturális ösztöndíj 

 

A kulturális ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik egyetemi tanulmányaik 

folytatása mellett részt vesznek az egyetem kulturális életében és valamely kiemelkedő 

színvonalú művészeti tevékenységükkel (zene, irodalom, tánc, képzőművészet stb.) olyan 

eredményeket érnek el, mellyel a Kar hírnevét emelik; illetve akik kulturális (koncert, 

színház, előadások, bemutatók, workshopok stb.) események szervezésében tevékenyen 

részt vesznek. 

 

Pályázás módja: 

 Leadás papír alapon, a HÖK irodán nyitva tartási időben 

 

3. Közéleti Ösztöndíj 

 

A kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató 

tevékenység egyszeri támogatása a tanév minden hónapjában. 

 

Pályázás módja: 

 Leadás papír alapon, a HÖK irodán nyitva tartási időben 
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4. Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel ösztöndíja 

 

Az ösztöndíjat azok a hallgatók kaphatják, akik az ELTE ÁJTK-n végzett 

tanulmányaival összefüggő tudományos közéletben elismert tanulmányi versenyeken 

és konferenciákon vetek részt. A támogatást elnyert személyek a tanév minden 

szemeszterének végén utólagos, egyszeri ösztöndíjban részesülnek.  

 

Pályázás módja: 

 Leadás papír alapon, a HÖK irodán nyitva tartási időben 

 

 

5. Szakmai ösztöndíjak: 

1) Kompenzációs ösztöndíj 

 

A karon szakmailag kiemelkedő tevékenységet folytató - a 

tantervi követelmények figyelembe vételével - 

költségtérítéses/önköltséges hallgatók, a tárgyszemeszteren 

keresztüli, havi rendszerességű támogatása. A kompenzációs 

ösztöndíj  

 

Pályázás módja: 

 Elektronikus formában, a Neptun rendszer Ügyintézés- Kérvények 

menüpontja alatt  

 

2) Gyakorlati szakmai tevékenység támogatása 

 

A kar azon hallgatóinak támogatása a tanév minden hónapjában 

utólagos, egyszeri ösztöndíjjal, akik olyan kiemelkedő, a tantervi 

követelményeken túlmutató tevékenységet folytatnak, mely a 

karon folytatott tanulmányaikhoz kapcsolódik, és 

ellenszolgáltatással nem jár, továbbá társadalmilag/közösségileg 

hasznos és a pályázó szakmai tudását is növeli. A kötelező 

szakmai gyakorlat nem tartozik ebbe a körbe! 

 

Pályázás módja: 

 Leadás papír alapon, a HÖK irodán nyitva tartási időben 
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6. Tudományos ösztöndíjak 

 

1) Demonstrátori ösztöndíj 

Demonstrátori ösztöndíjban a tanszékek alkalmazott 

demonstrátorai részesülnek, havonta 5.000 Forint értékben 

fejenként. 

 

2) Kari kiutazási ösztöndíj 

 

A pályázásra támogatott illetve nem támogatott Erasmus tanulmányutat 

valamint szakmai gyakorlati helyet nyert hallgatók a kiutazásuk 

félévében illetve nyári egyetemen vagy hosszabb külföldi 

tanulmányúton résztvevő hallgatók jogosultak amennyiben a hallgató a 

pályázatban megjelölt tevékenységéért más ösztöndíjat nem pályázott 

meg vagy más ösztöndíjban nem részesült.  

 

Pályázás módja: 

 Leadás papír alapon, a HÖK irodán nyitva tartási időben 

 

 

3) Szervezeti ösztöndíj 

A karon működő, közéleti vagy szakmai tevékenységet végző 

szervezetek működésének, és az általuk történő kari esemény 

szervezésének a tárgyszemeszteren keresztüli, egyszeri, 

előfinanszírozott támogatása. 

 

 

Pályázás módja: 

 Leadás papír alapon, a HÖK irodán nyitva tartási időben 
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