
KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

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

Kiutazási Ösztöndíj elnyerésére.  

I. A pályázat célja  

Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri támogatása a szemeszterek elején, akik Erasmus 

tanulmányutat/szakmai gyakorlati helyet vagy egy hetet meghaladó időtartamú nyári egyetemi 

vagy egyéb külföldi tanulmányutat nyertek.  

II. A pályázat forrása  

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

terhére, tudományos 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 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.  

1. Támogatott Erasmus tanulmányutat/ szakmai gyakorlati helyet nyert kari hallgatók a 

kiutazásuk félévében.  

2. Nem támogatott (label) Erasmus tanulmányutat/szakmai gyakorlati helyet nyert kari 

hallgatók a kiutazásuk félévében.  

3. Egyéb: nyári egyetemen vagy hosszabb (1 hétnél hosszabb) külföldi tanulmányúton, stb.  
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részt vevő hallgatók. Ez alól kivételt képeznek a pénzügyileg támogatott ösztöndíjak.  

IV. Pályázókra vonatkozó speciális kizáró ok  

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

ösztöndíjban (pl.: Campus Mundi) már részesült. A Kari Kiutazási ösztöndíj mellett ugyanarra 

a tevékenységre és időtartamra nem lehet más ösztöndíjat igénybe venni. (Ez a rendelkezés 

nem vonatkozik egyéb kiegészítő jellegű juttatásokra.) Amennyiben a pályázó rendelkezik 

vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a Kari Kiutazási pályázatáról pozitív támogatói 

döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik ösztöndíjat veszi igénybe, 

a másik ösztöndíjról le kell mondania.  

V. A pályázat tartalma  

1. Megfelelően kitöltött pályázati űrlap.  

2. A pályázat bírálási szempontrendszeréhez kapcsolódó igazolások. (Lásd: VI. pont)  

3. A kiutazást igazoló dokumentum.   1

Az űrlap hiányossága érvénytelenségi ok!  

VI. Bírálási szempontrendszer  

A maximálisan megszerezhető 35 pont három részpontszámból tevődik össze; a kiutazás 

célországa, az egy főre jutó nettó jövedelem és a szociális körülményekre szerezhető 

pontokból.  

1. Kiutazás célországa (maximum 10 pont)  

(Az egyes országokra vonatkozó pontszámnál figyelembe vettük a célország árszínvonalát, 
illetve az egyéb megélhetési költségek mértékét. )  

Ország Pont Ország Pont 

Norvégia 10 Görögország 6 

Dánia 10 Portugália 6 

 Kérjük pályázatához mellékelje a kiutazás elnyerését (illetve annak elfogadását) tanúsító 1

dokumentumot. 
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2. Az egy főre jutó jövedelem alapján szerezhető pontok  

Az ehhez szükséges igazolások: három hónapnál nem régebbi hatósági igazolás az egy 

háztartásban előkről. Három hónapnál nem régebbi, az utolsó 3/6 hónap átlaga alapján 

kiállított kereseti igazolás. Vállalkozásról minden esetben az elmúlt félévre vonatkozó NAV 

igazolás vagy, ha ez nem lehetséges, akkor könyvelő által hitelesített igazolás. 

Munkanélküli segély illetve jövedelempótló támogatás folyósítási szelvényének másolata. 

Öregségi/rokkantnyugdíj esetében nyugdíjas igazolvány és a nyugdíjszelvény. A GYES, a 

GYED, a családi pótlék, az árvaellátás és az ösztöndíj jellegű juttatások nem számítanak 

bele az egy főre jutó jövedelembe. 25.001 Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén az 

Svájc 10 Szlovénia 6 

Finnország 10 Málta 6 

Svédország 10 Lettország 5 

Írország 9 Észtország 5 

Luxemburg 9 Csehország 5 

Nagy-Britannia 9 Horvátország 5 

Izland 9 Litvánia 5 

Hollandia 8 Szlovákia 4 

Belgium 8 Lengyelország 4 

Olaszország 8 Törökország 4 

Franciaország 8 Bulgária 3 

Németország 8 Románia 3 

Ausztria 8   

Spanyolország 7   

Ciprus 7   

Egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Pont 

0-25 000 15 

25 001 - 40 000 12 

40 001 - 55 000 9 

55 001 - 70 000 6 

70 001 - 85 000 3 
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önkormányzat által kiállított környezettanulmányt kérjük csatolni! Öneltartó pályázó esetén 

közjegyző előtt tett aláírással hitelesített nyilatkozat és kereseti/megélhetési források igazolt 

feltüntetését kérjük.  

3. Egyéb szociális körülmény(ek)re szerezhető pontok (maximum 10 pont)  

- GYES/GYET jogosultság (szükséges: MÁK igazolás) 5 pont  

- GYED/CSED jogosultság (szükséges: munkáltatói igazolás) 5 pont  

- Özvegység (szükséges: halotti bizonyítvány) 2 pont  

- Öregségi nyugdíjas (szükséges: nyugdíjbiztosító általi igazolás vagy nyugdíjas 

igazolvány) 2 pont  

- Rokkantsági nyugdíj (Szükséges: nyugdíjbiztosító általi igazolás vagy nyugdíjas 

igazolvány) 3 pont  

- Tartós beteg (Szükséges: kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap, vagy a betegség 

típusa szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat 

időpontját, betegség BNO kódját a 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében 

található táblázat alapján.) 5 pont  

- Fogyatékossággal élő: A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás,  

Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy RSZSZ* vagy 

NRSZH* által kiadott igazolás.) Amennyiben szakigazgatási vagy szakértői szerv 

igazolása nem áll rendelkezésre, betegség vagy fogyatékosság típusa szerint illetékes 

szakorvos igazolása. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogyatékosság vagy betegség BNO 

kódját a  

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázat alapján. 5 pont  

- 7 év alatti testvér/eltartott (szükséges: születési anyakönyvi kivonat) 1 pont  

- 7-16 éves testvér/eltartott (szükséges: születési anyakönyvi kivonat vagy iskolalátogatási 

igazolás) 1 pont  

- nagycsaládos hallgató (szükséges: a körülmény hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas 

dokumentum) 1 pont  

- árva hallgató (szükséges: a körülmény hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas 
dokumentum)  
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3 pont  

- félárva hallgató (szükséges: a körülmény hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas 

dokumentum) 1 pont  

- munkanélküli szülő (szükséges: a körülmény hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas 

dokumentum) 1 pont  

- fogyatékos testvér (szükséges: lásd: „Fogyatékossággal élő”) 2 pont  

- egyéb indokolt körülmény (szükséges: a körülmény részletes kifejtése, illetve az azt 

alátámasztó dokumentumok) maximum 5 pont  

VII. A támogatás mértéke  

A KÖB az ISZTK keret 27%-át fordítja Kari Kiutazási Támogatás nyújtására. A keret az 

ösztöndíjat elnyert hallgatók pontszámai alapján arányosan oszlik meg. Egy hallgatónak 

nyújtható támogatás maximális mértéke 100 000 Ft.  

  

    
VIII. A pályázat benyújtása  

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: 2018. február 02. (péntek) 8:00 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 07. (szerda) 23:59 

A hiánypótlási időszak vége: 2018. február 13. (kedd) 23:59 
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IX. A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai (a pályázat 

formai érvényessége)  

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

2. Pályázásra jogosult hallgató nyújtotta be a pályázatot igen/nem  

3. A pályázó nem tartozik a speciális kizáró okok alá igen/nem  

4. A pályázat tartalmazza a pályázati űrlapot igen/nem  

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

elutasításra kerül, hiánypótlásra nincs lehetőség!  

X. A pályázat tartalmi érvényessége  

  

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

(lásd I. pont), elutasításra kerül.  

XI. Hiánypótlás  

A pályázat tartalmát képező egyéb dokumentáció (lásd V. pont) hiánya, illetve kiegészítése 

céljából a KÖB hiánypótlásra szólíthatja fel a hallgatót. A hiánypótlási felhívásban a KÖB 

legfeljebb 5 munkanapos határidőt határozhat meg. A hiánypótlás elmulasztásának 

következménye, hogy a KÖB a pályázatot hiányos tartalommal bírálja el vagy elutasítja.  

Kari Ösztöndíj Bizottság  

ELTE ÁJK 
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