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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Hallgatói közéleti ösztöndíj 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) a Hallgatói Térítési és Juttatási 

Szabályzat (továbbiakban: HJTSZ) 14. § (4) bekezdésének értelmében közéteszi a Hallgatói közéleti 

ösztöndíj pályázati felhívását. 

1. Pályázók köre 

1.1. Közéleti ösztöndíjra az Egyetem bármely, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatója pályázhat, aki kiemelt közösségi 

tevékenységet végez. Közéleti ösztöndíjban az önköltséges képzésben részt vevő hallgató is 

részesülhet. 

2. Pályázat benyújtása 

2.1. Leadási határidő: 

- A pályázatok benyújtás folyamatosan történi az elvégzett tevékenységet követően, de 

legkésőbb az adott hónap utolsó munkanapján 16:00-ig 

2.2. Leadás helye: 

- A kari Hallgatói Önkormányzatok elnökeinek. 

ÁKK : Böszörményi Balázs 

HHK: Karászi Olivér 

NETK: Simon Annamária 

RTK: Markek Dávid 

2.3. Leadandó dokumentum: 

 

2.4. „Közéleti ösztöndíj - Közéleti beszámoló” dokumentum. A hallgatói közéleti ösztöndíj 

pályázati adatlapját a HTJSZ szabályzat 12. számú melléklete tartalmazza. A pályázatok 

elbírálásának szempontrendszerét a jelen szabályzat 13. számú melléklete tartalmazza. A 

pályázatban foglaltakat az EHÖK elnökség igazolja. (http://www.uni-

nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2016_-ix_-10-

tol-1.original.pdf ) 

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei 

3.1. Minden hónap utolsó munkanapján a kari HÖK elnök, gazdasági és szociális ügyekért felelős 

alelnök,valamint a bírálást megelőző HÖK ülésen havi váltásban, sorsolás alapján kiválasztott 

három választmányi tag összesíti a beérkezett pályázatokat, megvizsgálja a bennük foglaltakat 

és javaslatot terjeszt elő az EHÖK elnöksége számára. 

3.2. Amennyiben a tevékenység nem köthető karhoz, az elbírálásra közvetlenül az EHÖK 

elnöksége jogosult. 

3.3. Az adott hónapban megítélt ösztöndíj összegéről és a jogosultakról az EHÖK elnöksége dönt a 

HJTSZ 5/13. számú mellékletében szereplő „Közéleti ösztöndíj pontrendszer” alapján. 

http://www.uni-nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2016_-ix_-10-tol-1.original.pdf
http://www.uni-nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2016_-ix_-10-tol-1.original.pdf
http://www.uni-nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2016_-ix_-10-tol-1.original.pdf
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3.4. Az EHÖK elnökség havi ösztöndíjakat meghatározó döntésével szemben – annak pályázóval 

történő közlését megelőzően – az oktatási rektorhelyettes kifogással élhet. 

3.5. A pályázó által alá nem írt beszámolóval benyújtott, a határidőn túl beadott pályázat érdemi 

elbírálás nélkül elutasításra kerül.  

 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 


