Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gazdálkodástudományi Kar
Pályázati felhívás rendszeres közéleti ösztöndíj
elnyerésére (ELTE GTK HÖK szervezeti keretében
nyújtott közéleti tevékenységekre)
2021/2022/1. (őszi) félév
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Gazdálkodástudományi
Kar (a továbbiakban: GTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ a) pont ac) alpontja, a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés és az ELTE
Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) bekezdés, 97. § és a 103. § (4) bekezdése
alapján pályázatot ír ki rendszeres közéleti ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022/1.
(őszi) félévre.
I. A jogosultak köre
A rendszeres közéleti ösztöndíjra pályázatot azok a teljes idejű, nappali képzésen
tanuló, a pályázat benyújtásának félévében aktív státuszú hallgatók nyújthatnak be,
akik a GTK mint anyakar által folytatott állami ösztöndíjas vagy önköltséges teljes idejű
alap- vagy mesterképzésen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
Közéleti ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a GTK kari hallgatói közéletében,
a GTK hallgatói önkormányzati szervezetrendszeren belüli feladatellátásában
kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató közéleti tevékenységet végez.
A pályázaton egyidejűleg legfeljebb 7 fő nyerhet el ösztöndíjat.
Nem nyújthat be pályázatot, aki a Hallgatói Követelményrendszer 103. § (5)
bekezdése szerinti kizáró ok alá tartozik.
II. Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíj mértéke legfeljebb 60.000 Ft/hó, rendszeres közéleti ösztöndíjként.
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A pályázattal 2021. szeptember – 2022. január időszakra, legfeljebb 5 (öt) hónapra
nyerhető el ösztöndíj.
III. A pályázat benyújtása
III/A. A pályázat benyújtásának módja
Az ösztöndíj pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban
kell benyújtani. Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb
használatával feltöltött igazolásokat tudja figyelembe venni a Bizottság. A pályázat
részeként csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók
be.
A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények
menüpont – Leadott kérvények fül alatt szerepel a kérvény.
Az intézeti hallgatói közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken
túlmutató közéleti tevékenységről szóló, a GTK Hallgatói Önkormányzat elnöke
által aláírással és bélyegzővel hitelesített eredeti igazolás szkennelt változatát a
pályázathoz kötelező csatolni. Az igazolásnak ki kell térnie a végzett
tevékenység jellegére, az ellátott feladatok leírására, szokásos volumenére. Az
igazolás opcionálisan tartalmazhat ajánlást is.
A pályázat bírálata során a feltöltött igazolások eredeti példánya bármikor bekérhető.
Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.
III/B. A pályázat benyújtásának ideje
A pályázati határidő:
2021. szeptember 10. 16:00
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
IV. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve
jelen pályázati kiírásnak megfelelően, valamint az űrlapon leírt és mellékletben
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csatoltan a fentiek szerint igazolt tevékenységek alapján kerülnek elbírálásra, illetve
rangsorolásra, valamint ezek alapján kerülnek meghatározásra a pályázatot
elnyerteknek megítélt havi ösztöndíj összegek is.
A pályázatok elbírálását, rangsorolását és az elnyert összegek meghatározását a KÖB
végzi. A KÖB az intézeti közéleti tevékenység kiemelkedő jellegének mérlegelése
jogát fenntartja. A GTK HÖK elnökének fentiekben körülírt igazolása a sikeres pályázat
kötelező, de nem szükségképpen elégséges feltétele.
A pályázók a döntésről annak meghozatala után 8 napon belül értesítést kapnak.
V. Egyebek
V/A. Jogorvoslat
A pályázat eredményéről értesítő határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra
jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség.
Jogorvoslati

kérelmet

kizárólag

elektronikus

úton

lehet

benyújtani,

a

hjb@kancellaria.elte.hu e-mail címre. Felhívjuk figyelmét, hogy „Az ELTE Hallgatói
Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra
vonatkozó

átmeneti

sajátos

szabályai”

című

dokumentumban

(elérhető:

https://www.elte.hu/tavolleti-tvsz) előírtaknak nem megfelelő jogorvoslati kérelmek
automatikusan elutasításra kerülnek.
V/B. Adatkezelés
A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az
GTK KÖB tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag
a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A
személyes adatok kezelése az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési
szabályzata rendelkezéseinek megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági
jogorvoslattal élhet.
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Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja,
összege nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra, illetve az
ösztöndíjjogosultságot megalapozó tisztségre történő pályázatának benyújtásával a
hallgató tudomásul veszi.
További információ: szocialis@gtkhok.elte.hu.
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