
 

 

Pályázati felhívás 

Hallgatói sport- és kulturális ösztöndíj 

odaítélése céljából 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata minden évben 

támogatja a kiemelkedő sport- és kulturális tevékenységet folytató hallgatókat. 

1. A pályázók köre: 

1.1. Hallgatói sport- és kulturális ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a teljes idejű 

alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben résztvevő tisztjelölt, 

rendészeti ösztöndíjas, illetve nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas, önköltséges 

hallgató, aki kiemelkedő sport-, illetve kulturális tevékenységet végez.  

2. A pályázat benyújtása: 

2.1. A pályázatokat és azok mellékleteit elektronikus úton szükséges megküldeni az 

ehok@uni-nke.hu e-mail címre. A pályázati dokumentáció tekintetében 

hiánypótlásnak a pályázati határidőt követően nincs helye  

2.2. A pályázatok benyújtása 2020. május 1. és 2020. május 31. között lehetséges. A 

pályázatok határidőn túli benyújtására nincs lehetőség. 

3. Leadandó dokumentumok: 

3.1. A pályázati adatlap (a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5/14. számú melléklete) 

3.2. A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5/15. számú mellékletében megjelölt 

dokumentumok. 

4. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei: 

4.1. A pályázatot az EHÖK által létrehozott független bizottság bírálja el. A Bizottság tagjai: 

az EHÖK elnöke, az érintett kari HÖK-ök elnökei, továbbá 50% arányban az EHÖK 

elnöke által felkért kari testnevelők. 
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4.2. A pályázat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5/15. számú mellékletében található 

pontrendszer alapján kerül elbírálásra. 

4.3. Az eredményekkel kapcsolatos döntésről az EHÖK honlapján, a pályázatok leadási 

határidejét követő 10. napon (2020. június 10.) kapnak tájékoztatást a hallgatók. 

4.4. Fellebbezésre az eredményhirdetést követő 3 munkanapban van lehetőség, amelyet az 

EHÖK elnöknek címezve kell elektronikus úton benyújtani az ehok@uni-nke.hu címen.  

4.5. A pályázat benyújtásának lehetőségét nem zárja ki az, ha a hallgató a Pro Juventute Díj, 

az Egyetemi Szakmai Díj és az Egyetemi Közösségi Díj valamelyikére pályázatot nyújtott 

be, azonban ha a hallgató e három díj valamelyikét elnyeri, úgy egyidejűleg nem 

részesülhet a Hallgatói sport- és kulturális ösztöndíjban. 

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

kizárásra kerül. 

4.7. A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül 

elutasításra kerül. 

 

A végleges eredmények közzététele: 2019. június 19. 

 

További információkért az ehok@uni-nke.hu vagy az Apro.Richard@uni-nke.hu 

címeken érdeklődhettek. 

 

Budapest, 2020. április 30. 

 

Fodor Márk Joszipovics 

elnök 

Egyetemi Hallgató Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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