Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kar
Pályázati felhívás egyszeri tudományos ösztöndíj
elnyerésére
2021/2022. tanév
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Gazdaságtudományi 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 és a 101. § alapján pályázatot ír ki
egyszeri tudományos ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022/1. (őszi) félévre.
I. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy eseti jelleggel támogassa azokat a hallgatókat, akik
a) a 2021/2022. tanévben megtartott TDK-n, OTDK-n a GTK hallgatójaként részt
vettek, helyezést értek el vagy különdíjban részesültek,
b) a 2021/2022. tanévben a GTK hallgatójaként elismert területi, országos vagy
nemzetközi, a GTK képzéseihez illeszkedő szakmai/tanulmányi versenyen
helyezést értek el vagy különdíjban részesültek,
c) a 2021/2022. tanévben a GTK hallgatójaként elismert nemzetközi, a GTK
képzéseihez illeszkedő szakmai/tanulmányi versenyen helyezést értek el vagy
különdíjban részesültek.
II. A jogosultak köre
Az egyszeri tudományos 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.

III. A pályázat tartalma
A pályázatban kizárólag a GTK tudományos életében végzett tevékenység
támogatható.
-

Az I. a) pont szerinti támogatásra a hallgató a GTK-n benyújtott TDK
dolgozatának az arra előírt rendben történő benyújtásával pályázik, külön
további kérelem és a hallgató által benyújtandó igazolás nélkül is. OTDK
részvétel vagy helyezés esetén az ösztöndíj pályázatnak az OTDK-n részvételi
jog megszerzése minősül, külön további kérelem nélkül. Mindkét esetben,
helyezés vagy különdíj hiányában a részvételért odaítélt ösztöndíj esetén
további feltétel a dolgozaton kívül a konferencia előadás megtartása is, melynek
igazolására a pályázat elbírálása során erre vonatkozó felszólítás esetén erről
igazolást kell benyújtani.

-

Az I. b) pont szerinti támogatásra pályázó hallgató esetén a pályázat kötelező
elemei:
o a kérelmet a szocialis@gtkhok.elte.hu e-mail címre kell megküldeni.
Kötelező formanyomtatványa nincs, de tartalmaznia kell legalább a
következőket:
§

a verseny megnevezése, helyszíne, időpontja,

§

a rendezvény hivatalos honlapjának címe, továbbá

§

a helyezést vagy különdíjat igazoló dokumentumok szkennelt
példánya.

IV. A pályázat benyújtása
IV/A. A pályázat benyújtásának helye
Az I. b) pont szerinti ösztöndíj pályázatokat a szocialis@gtkhok.elte.hu e-mail címre
kell megküldeni.
A pályázat bírálata során a csatolt dokumentumok eredeti példánya bármikor
bekérhető. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga
után.

IV/B. A pályázat benyújtásának ideje
A pályázatok folyamatosan nyújthatók be, az alábbi határidőkhöz igazodóan:
2021. november 10. 16:00
2021. december 10. 16:00
2022. február 10. 16:00
2022. március 10. 16:00
2022. április 10. 16:00
2022. május 10. 16:00
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
V. A megítélhető összeg mértéke
A rendelkezésre álló keretösszeg: 5.000.000 Ft.
Az ösztöndíj összege az I. a) és I. b) pontok szerinti támogatás esetén, az elért
eredménytől, helyezéstől függően:
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Eredmény

Az ugyanazon verseny különböző fordulóin az alacsonyabb szinten elért helyezés és
a következő szinten részvétel vagy helyezés/különdíj külön-külön értékelendő, így
nem minősül ugyanazon tevékenységnek, azaz nem jelenti azonos tevékenység
többszörös értékelését.

VI. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen
pályázati kiírásnak megfelelően kerülnek elbírálásra.
A döntéshozatal nem folyamatos, azaz az adott benyújtási határidőt megelőzően
beérkezett és megelőző pályázati határidőben még el nem bírált pályázatokról
egyszerre születik döntés.
A pályázatok eredményéről, illetve a pályázaton nyertes pályázónak nyújtandó
ösztöndíj összegéről a döntést a KÖB hozza meg.
A KÖB fenntartja a jogot, hogy a szakmai versenyt értékelje a pályázat szempontjából,
és a KÖB által az ösztöndíjtámogatáshoz nem elégségesen szakmainak, vagy nem a
GTK szakmai kompetenciájába tartozónak értékelt versenyeken részvételt vagy elért
eredmény alapján a pályázatot elutasítsa.
A pályázók a döntésről annak meghozatala után 8 napon belül értesítést kapnak.
VII. Egyebek
VII/A. Fellebbezés
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésre van
lehetőség, A fellebbezést a hjb@kancellaria.elte.hu e-mail-címre kell megküldeni.
Felhívjuk figyelmét, hogy az ELTE Hallgatói Követelményrendszerében a jogorvoslati
kérelemre

vonatkozóan

előírtaknak

nem

megfelelő

jogorvoslati

kérelmek

automatikusan elutasításra kerülnek.
VII/B. Adatkezelés
A személyes adatok kezelése az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési
szabályzata rendelkezéseinek megfelelően zajlik.
Az a tény, hogy a hallgató tudományos ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj
célja, összege az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének
rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozható. E tényt a
tudományos ösztöndíj pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

További információ: szocialis@gtkhok.elte.hu.

