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SZERVEZETI ÖSZTÖNDÍJ 

RENDKÍVÜLI PROJETTÁMOGATÁS 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

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

 
 
I. A pályázat célja 

 
A szervezetek által történő, a Karhoz kötődő események szervezésének, valamint a Kar 

hallgatói által szervezett azon projektek előfinanszírozott, egyszeri támogatása, amelynek 

célja a Karon megrendezni tervezett programok megvalósítása a tudomány, a sport és kultúra, 

valamint az integráció területén. 

 
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 

 
Pályázhat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának minden 

olyan hallgatója, aki a pályázat leadásakor és a támogatás felhasználásakor egyaránt hallgatói 

jogviszonyban áll az Egyetemmel. 

 
Kizárásra kerül a pályázásból, aki az előző pályázati időszakban támogatást nyert el, majd 

ezt követően nem készített megfelelő elszámolást a pályázatáról vagy az elnyert összeg fel 

nem használásáról nem értesítette legalább 20 nappal az esemény előtt a pályázati ügyintézőt. 
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IV. A pályázat tartalma 
 
1. Megfelelően kitöltött pályázati űrlap. 

2. A projekt részletes ismertetése 

3. A pályázati űrlapon kifejtett tevékenységet alátámasztó dokumentáció/nyilatkozat. 

4. Költségvetés a megpályázott tevékenységről. 
 
 
V. 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 

VI. Bírálási szempontrendszer 
 
Minden alábbi szempontok alapján 0-3-ig szerezhető pont az egyes projektek pályázataira. Az 

kategóriákból adódó pontszámbeli eltéréseket az egyes szempontoknál tüntettük fel. 

 

Tudomány Sport / Kultúra Integráció Pont 

a program kidolgozottsága 0-3 pont 

a program innovatív értéke 0-3 pont 

a program hatásaként elért hallgatók aránya 0-3 pont 

a program megvalósításában részt vevő hallgatók száma 0-3 pont 

a költségvetés megalapozottsága 0-3 pont 

a program hozzáadott értékének erőssége 0-3 pont 

a program szakmai hatása (tudományos projekt esetén 0-6 pont) 0-3 pont 

a program jelentősége a sport területén / kulturális értéke (sport/ 

kulturális projekt esetén 0-6 pont) 

0-3 pont 
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a program hallgatói közösségek megerősítésére gyakorolt hatása 

(integrációs projekt esetén 0-6 pont) 

0-3 pont 

Maximális elérhető pontszám 30 pont 

 
 
 
VII. A pályázatok elbírálása 

 
A pályázatokat „támogatásra javasolt”, „részleges támogatásra javasolt” és „támogatásra nem 

javasolt” minősítéssel kell ellátni. Támogatásra javasolt minősítést kaphat az a pályázat, 

amelynek pontszáma 23-30 pont között van, részleges támogatásra javasolt minősítést kaphat 

az a pályázat, amelynek pontszáma 16-22 pont között van, valamint támogatásra nem javasolt 

minősítést kaphat az a pályázat, amelynek pontszáma 0-15 pont között van. Ha az első 

(„támogatásra javasolt”) kategóriába sorolható pályázatok nem merítik ki a pályázati keretet, 

akkor annak megmaradt része felhasználható a második kategóriába („részleges támogatásra 

javasolt”) sorolt pályázatok vonatkozásában. 

A pályázatok pontozását a KÖB két tagja végzi. Amennyiben az általuk adott pontok összege 

között az eltérés a 10 pontos különbséget eléri, a pontozást a KÖB egy újabb tagja is elvégzi. 

A végleges pontszám az így szerzett pontszám és az eredeti két pontszám átlagának az átlaga. 

VIII. A támogatás mértéke 

A HKR. 101. § (3) bekezdésének megfelelően: “A tudományos ösztöndíj havi összege a 

megítéléskor érvényes hallgatói normatíva legfeljebb: 

 
a) 400%-a lehet, amennyiben a pályázatban megjelölt tevékenységben a pályázón kívül 

legalább 50 hallgató érintett; 

 
b) 300% a lehet, amennyiben a pályázatban megjelölt tevékenységben a pályázón kívül 

legfeljebb 49 hallgató érintett; 

 
c) 200%-a lehet, amennyiben a pályázatban csak a pályázó érintett.” 

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

formai érvényessége) 
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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! 
 
 
 
 
X. A pályázat tartalmi érvényessége 

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

(lásd I. pont), elutasításra kerül. 

 

XI. Elszámolás módja és határideje 
 
 
A kiutalt összegből finanszírozott költések során ÁFA-s számlát kell igényelni az ELTE ÁJK 

HÖK (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.) nevére és címére. A számlákat a Gazdasági 

Hivatalba kell eljuttatni (1053 Budapest, Papnövelde utca 7. fszt.) az elszámoláskor. 

Maradvány esetén a Gazdasági Hivataltól kell kérni a maradvány összegének megfelelő 

gyűjtőszámla-kivetést, amely a pályázatot beadó hallgató Neptun-rendszerében jelenik meg. 

Az elszámolás határideje a pályázó szervezet által – a következő félévi szervezeti ösztöndíj 

pályázati időszakában – leadott pályázat leadását megelőző nap, de legkésőbb a következő 

félévi szervezeti ösztöndíj pályázat leadási határidejének utolsó napja. 

 
 
 

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. 
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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 


