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Intézményi Szakmai Tudományos Közéleti –
Sport-, kulturális és művészeti ösztöndíj pályázata
2017/2018/1 félév
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző kar Kari Ösztöndíj Bizottsága
2017/2018/1 félévére pályázatot hirdet Sport-, kulturális és művészeti ösztöndíj
elnyerésére.
A PÁLYÁZAT CÉLJA
Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sport tevékenységet végeznek olimpiai
sportágban, vagy magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező
sportágban, vagy rendszeres kulturális tevékenységet végeznek (kórustagság, alkotói
tevékenység, zenélés, hallgatók számára szervezett művészeti, kulturális programok
stb.).
Illetve olyan hallgatók támogatása, akik a kari sportéletért végez tanulmányain
túlmutató tevékenységet.
PÁLYÁZHAT
Minden olyan hallgató, aki nappali tagozatos, államilag támogatott vagy költségtérítéses
képzésben részt vevő aktív státuszú. rendszeres sport tevékenységet végez olimpiai
sportágban, vagy magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező
sportágban, vagy rendszeres kulturális tevékenységet végez.
A BEADÁS HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA
A

tanulmányi

rendszeren

keresztül,

az

„Ügyintézés”

menüpont

„Kérvények”

almenüjében található kérvénysablonon keresztül, 2017. szeptember 8. 8:00-tól 2017.
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szeptember 14. 23:59-ig lehet leadni. Hiánypótlásra 2017. szeptember 18. 23:59-ig van
lehetőség. Hiánypótlási időszakban új pályázat nem adható le!
A pályázási űrlapon a pályázónak fel kell tüntetnie, hogy milyen mértékű támogatásra
számít, és a megjelölt összeget indokolnia kell (milyen kiadások várhatók, mire fogja
elkölteni az elnyert összeget stb) – készítsen költségvetést, csatoljon árajánlatkéréseket,
számlamásolatokat vagy egyéb igazolásokat. A Hallgatói Önkormányzat nevére ne
állítasson ki számlát!!
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
Sport:
A tagsági igazolvány fénymásolata, és a versenyeredmények igazolása. Kizárólag az
utóbbi fél évben szerzett versenyeredményeket tudjuk beszámítani (2017. február –
2017. augusztus). Ennél régebbi versenyeredményre nem számítható be, kivéve, ha az
adott versenyt fél évnél ritkábban rendezik meg. A versenyeredményeknél kérjük
feltüntetni a verseny minőségét (ELTE verseny, megyei szintű verseny vagy bajnokság,
országos szintű verseny vagy bajnokság, országos bajnokság, nemzetközi verseny vagy
bajnokság, világkupa vagy meghívásos nemzetközi verseny, Universiade, Európa
bajnokság, VB, stb.). Továbbá csatolandó még a sport ösztöndíj kiegészítő pályázati
űrlapja. (pályázati kiírás végén található)
Kulturális és művészeti:
Színházi igazolások, tagsági igazolás, oktatói támogatás stb.
BESZÁMOLÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az ösztöndíj 4 hónapra nyerhető el. A négy hónap leteltével a pályázónak a
tevékenységről szóló, írásbeli beszámolót kell késztenie. A beszámolót saját aláírással,
edző aláírásával és/vagy egyesületi pecséttel ellátva kell leadnia a hallgatónak. Az
elnyert támogatás összegének felhasználásáról szóló igazolásokat (számlát, számlákat) a
tanulmányi rendszeren (Neptun) keresztül kell leadnia.
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A beszámolók és az elszámolás leadásának határideje: 2017. december 12. 23:59 a
Neptunon keresztül. Az a pályázó, aki a beszámolóját és az elszámolást a feljebb
megjelölt határidőig nem adja le, a következő években kizárásban részesül. Illetve
aláírások, dátumok és dokumentumok hiányában a beszámoló a Bizottság által
elutasításra kerül.
A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályázati űrlapon
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt igazolások valódiak. A pályázó
tudomásul veszi, hogy valótlan adatközlés esetén a Kar fegyelmi eljárást indíthat ellene,
amely a hallgatói jogviszony megszűnésével járhat.
Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel keressetek
minket a szocialis@tokhok.elte.hu címen!
ELTE TÓK Kari Ösztöndíj Bizottság
Budapest, 2017. július 28.
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