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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJRA 

DECEMBER HÓNAP 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet hallgatói demonstrátori 

ösztöndíj elnyerésére. 

1. A pályázók köre: 

1.1. Demonstrátori ösztöndíjra azon hallgatók jogosultak, akik a dékán aláírásával ellátott 

érvényes kari demonstrátori megbízólevéllel rendelkeznek és adott hónapban aktív 

demonstrátori tevékenységet folytattak az illetékes tanszék számára. 

1.2. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon, a Rendészettudományi Karon és a 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon tanszékenként egy demonstrátor kerül 

díjazásra. Amennyiben egy tanszéken több hallgató rendelkezik megbízólevéllel, a 

tanszékkel történő egyeztetés szerint történik a díjazásban részesülő demonstrátor 

meghatározása.  

1.3. A Víztudományi Karon a Területi Vízgazdálkodási Tanszék és a Vízellátási és Csatornázási 

Tanszék esetében tanszékenként kettő, a Vízépítési Tanszék esetében egy fő demonstrátor 

kerül díjazásra.   

2. A pályázat benyújtása: 

2.1. Az illetékes tanszékvezető aláírásával ellátott demonstrátori teljesítményértékelő lapot az 

adott tanszéken keresztül közvetetten, vagy közvetlenül Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

megadott elérhetőségén szükséges benyújtani január 7. (péntek) 16:00 óráig. 

Késedelmes benyújtásra és pótlásra lehetőség nincs. Amennyiben a beadott pályázat rossz 

minőségéből fakadóan a pályázó azonosítása és az elvégzett demonstrátori tevékenysége 

nem megállapítható, a pályázat elutasításra kerül.  

2.2. A leadás helye és elérhetőségek: 

− A pályázó demonstrátor hallgató munkájában illetékes Tanszék tanszéki 

adminisztrátoránál, úgy, hogy a megadott határidőre megérkezzen az adott 

tanszéktől az EHÖK számára, vagy 



 

 

− közvetlenül az EHÖK Ösztöndíjbíráló Bizottság (ehok.obb@uni-nke.hu) részére, 

kontakt: Tóth Viktória (toth.viktoria@uni-nke.hu). 

3. Leadandó dokumentum(ok): 

3.1. A demonstrátori teljesítményértékelő lap a hatályos 34/2012. számú rektori utasítás 

(egyetemi belső hálózatról elérhető: https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-

uni-nke-hu/34-2012_-szamu-rektori-utasitas-a-demonstratoritevekenysegrol-

hat%C3%A1ly%202019_07_16-tol.pdf) 2. számú melléklete, valamint feltöltésre kerül 

az EHÖK honlapjára is. A demonstrátori teljesítményértékelő lap az ösztöndíj pályázati 

adatlapja. 

4. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei: 

4.1. Legkésőbb a tárgyhót követő hónap 20. munkanapjáig az EHÖK Ösztöndíjbíráló Bizottsága 

összesíti a beérkezett pályázatokat, megvizsgálja a bennük foglaltakat, és határozatban 

dönt a tárgyhót illető kifizetésekről. 

4.2. A pályázatok az EHÖK Ösztöndíjbíráló Bizottság döntése szerinti egységes összeggel 

kerülnek díjazásra. 

4.3. Az eredményekkel kapcsolatos döntésről az EHÖK honlapján, a tárgyhót követő 25. napon 

nyújt tájékoztatást. 

4.4. A döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

4.5. Amennyiben a pályázat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, a pályázó 

kizárásra kerül. 

4.6. Az illetékes tanszékvezető által alá nem írt teljesítményértékelő lappal benyújtott pályázat 

érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 

 
További információkért az ehok@uni-nke.hu címen érdeklődhettek. 

 

Budapest, 2021. 12. 15.  

 

     P.H.   …………………………………………………………… 

Fodor Márk Joszipovics 

elnök 
Egyetemi Hallgató Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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