
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félévi szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj elnyerésére a 
Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán 

 
A 2018/19. tanév tavaszi félévében a pályázatok benyújtása papír alapon, nyomtatott formában történik a Kar 
Dékáni Titkárságán. 
 

A pályázati felhívás alapvető célja a szakmai tudományos aktivitás ösztönzése. 
 
Pályázat fontosabb időpontjai az alábbiak szerint alakulnak: 
 

Időszak megnevezése Határidő 

Pályázati felhívás közzététele: 2019. február 1. (péntek) 

Pályázati időszak: 2019. február 1. (péntek) 
2019. február 14. (csütörtök) 13:00 óráig 

Eredmények kihirdetése: 2019. március 4. (hétfő) 

Ösztöndíjak megállapításának határideje: 2019. március 6. (szerda) 

Ösztöndíjak rögzítése a Neptun-rendszerben, elutasított 
pályázók értesítésének határideje 

2019. március 7. (péntek) 

A megállapított ösztöndíjak kifizetéséről történő rendelkezés 
határideje: 

2019. március 8. (péntek) 

Fellebbezések benyújtásának határideje: 2019. március 20. (szerda) 13:00 óra 

Fellebbezésekkel kapcsolatos eredmények közlésének 
határideje: 

2019. április 5. (péntek) 

Fellebbezések alapján módosult ösztöndíjak kifizetéséről 
történő rendelkezés határideje kari szinten: 

2019. április 8. (hétfő) 

 
A pályázat határidőig történő érvényes és hiánytalan benyújtása minden esetben a pályázó felelőssége! 
 
A pályázás folyamata a 2018/2019. tanév tavaszi félévében: 
A pályázatra jelentkezni a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Diákjóléti Bizottsága 
(továbbiakban TajK DJB) által közzétett pályázati adatlap kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok 
benyújtásával lehet. A kitöltött pályázati űrlapot a dékáni titkárságon kell benyújtani. 
 
A pályázat mellé csatolandó dokumentumok eredeti aláírással, szükség esetén tanszéki pecséttel fogadhatók el. A 
szükséges dokumentumok listáját jelen pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati adatlapot az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
Fellebbezésre a kari DJB által közzétett fellebbezési kérvény benyújtásával van lehetőség a pályázati felhívásban 
rögzített határidőig. A fellebbezési időszakban hiánypótlásra nincs lehetőség! 
 
A pályázatokat a TÁJK DJB bírálja el. A kari DJB a pályázati anyagban közölt tények valódiságát ellenőrzi, amely 
során további igazolásokat, dokumentumokat is bekérhet, valamint a pályázót személyes elbeszélgetésre is 
behívhatja. A pályázati kérelem hiánytalansága és a megfelelő igazolások, dokumentumok csatolása minden esetben 
a Pályázó felelőssége. Valótlan adatok közlése fegyelmi felelősséget von maga után! Az érvényes pályázat még nem 
biztosítja az ösztöndíj elnyerését. A határidő elmulasztása minden esetben jogvesztő! 



 

 
Tájékoztatás a szakmai tudományos aktivitási ösztöndíjról 
 
A szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj támogatás félévente, pályázat útján nyerhető el. Célja: a szakmai tudományos 
aktivitást kifejtő hallgatók tevékenységének ösztönzése. 
 
A „Szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj” a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére 
pályázat alapján meghatározott időszakra adományozható ösztöndíj. Erre az ösztöndíjra a teljes idejű (nappali 
munkarendű), alap- és mesterképzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben részt vevő, állami (rész)ösztöndíjas / 
államilag támogatott / önköltséges / költségtérítéses hallgatók jogosultak. A pályázathoz csatolni kell az érintett tanszék 
vezetőjének szakmai ajánlását. 
 
A hallgató által első alkalommal beadott pályázat esetén minden addigi eredményét, a továbbiakban pedig csak az előző 
értékelt pályázata óta eltelt időszakban végzett tevékenységét lehet figyelembe venni az értékelésnél. A pályázat nem 
kerül értékelésre, ha tartalma már korábbi félévekben benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz, vagy azért más 
ösztöndíjban már részesült. 
 
Szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj esetében az ösztöndíjat egy tanulmányi félévre lehet elnyerni. Az ösztöndíj 
minimális havi összege a mindenkori éves hallgatói normatíva egy tized részének 50%-a, maximális összege a 
mindenkori éves hallgatói normatíva egy tizede. 
 
Ellenérték fejében (pl. munkabér ellenében) végzett, továbbá bármilyen pályázatnál már figyelembe vett vagy elszámolt 
szakmai és tudományos tevékenységre tekintettel pályázni nem lehet. 
 
A pályázathoz minden esetben nyomtatásban, eredeti aláírással csatolni szükséges a szakmai tevékenységet 
igazoló dokumentumokat: 

a) tanszéki ajánlás (tanszékvezető részéről, indoklással, aláírással, tanszéki pecséttel); 
b) a tevékenységről szóló rövid szöveges összefoglaló, értékelő lap (tanszékvezetői aláírással) 
c) egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum. 
 

Folyósítás időszaka: egy félév (5 hónap), amelyet az Egyetem a hallgató NEPTUN hallgatói nyilvántartási rendszerben 
rögzített bankszámla számára utal át havi rendszerességgel. 
 
 
Budapest, 2019. február 01. 
 
 
 
 

Dr. Boromisza Zsombor s.k. 
adjunktus, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar 

Diákjóléti Bizottságának 
elnöke 

 
 
 
Jelen pályázati felhívás melléklete: 

A pályázati űrlap szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj pályázatához 
 

 


