Hallgatói Önkormányzat

Ikt. sz: OE-EHOK-307/19
Kelt: Budapest, 2019.09.09.
ÓBUDAI EGYETEM ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
2019/2020. tanév 1. (őszi) félév

1. A pályázat célja
Az Óbudai Egyetem Rektora az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben – az
Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzatának rendelkezései alapján –
pályázatot ír ki azon hallgatóknak, akik a tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő
szakmai, tudományos, kulturális, közéleti vagy sporttevékenységet végeznek.

2. Pályázat benyújtására jogosultak, pályázati kategóriák
Jelen ösztöndíjpályázatra azon hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat
benyújtásakor alap- vagy mesterképzés keretében aktív hallgatói jogviszonyban állnak az
Egyetemen, és legalább egy lezárt aktív félévvel már rendelkeznek.
a. Kulturális és közéleti ösztöndíj
Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiemelkedő
teljesítése mellett olyan kulturális és/vagy közéleti tevékenységet végeznek, mely az
Óbudai Egyetemhez kötődik.
b. Szakmai és tudományos ösztöndíj
Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiváló teljesítése
mellett kiemelkedő, országos és/vagy nemzetközi szinten jegyzett szakmai-tudományos
teljesítménnyel, eredménnyel rendelkeznek.

c. Sport ösztöndíj
Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények érdemi teljesítése
mellett kiemelkedő országos és/vagy nemzetközi szinten jegyzett sporteredménnyel
rendelkeznek.
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3. Kizáró okok
a. Nem részesülhet az ösztöndíjban a 2. pontban meghatározott hallgatói
jogviszonnyal nem rendelkező pályázó.
b. Nem részesülhet a kulturális és közéleti ösztöndíjban az a pályázó:
ba.) aki a pályázat benyújtásakor az egyetemi vagy kari hallgatói
önkormányzatban:
- tisztségviselő,
- elnökségi tag,
- koordinátor
pozíciók valamelyikét tölti be, illetve
bb.) a benyújtott pályázatához kizárólag – a pályázat kiírásának időpontjához
képest – hat (6) hónapnál régebbi kulturális vagy közéleti tevékenység(ek)
igazolását csatolja.
c. Nem részesülhet a szakmai és tudományos ösztöndíjban az a pályázó:
aki a benyújtott pályázatához kizárólag - a pályázat kiírásának időpontjához képest
– hat (6) hónapnál régebbi szakmai-tudományos tevékenység(ek) igazolását
csatolja.
d. Nem részesülhet a sport ösztöndíjban az a pályázó:
aki a benyújtott pályázatához kizárólag - a pályázat kiírásának időpontjához képest
– hat (6) hónapnál régebbi sporttevékenység(ek) igazolását csatolja.
4. A támogatásban részesíthető pályázók száma, a támogatás mértéke
Az Egyetem hallgatóinak legfeljebb 1%-a részesülhet, havi összege legalább a hallgatói
normatíva 15%-a, de nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 30%-át.

5. A pályázat irányítója és lebonyolítói
A pályázat szakmai irányítója az Óbudai Egyetem Rektora. A pályázat lebonyolítója az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.
A benyújtott pályázatokat az Egyetem Rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által
felkért szakértő(k) értékelik:
- a kulturális és közéleti pályázatokat a kulturális bizottság elnöke,
- a szakmai és tudományos pályázatokat az Egyetem kutatási és nemzetközi
rektorhelyettese,
- a sport pályázatokat a Testnevelési és Sport Intézet igazgatója értékeli.
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Az értékelt pályázatokat az Egyetem Rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által
felkért bizottság/kuratórium rangsorolja.
6. Az ösztöndíjas időszak
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2019. szeptember 1. – 2020. január 31.)
Az elnyert ösztöndíj kifizetésére havonta átutalással kerül sor, minden hónap 10. napján (vagy
az azt követő munkanapon), de a szorgalmi időszak első két hónapjára eső ösztöndíj
egyszerre, a szorgalmi időszak második hónapjában kerül csak átutalásra.

7. A pályázatok benyújtásának (beérkezési) határideje
A pályázatokat 2019. szeptember 11. 8 óra - 2019. szeptember 24. 12 óra között lehet
benyújtani.
A pályázati határidő után benyújtott, vagy a formai ellenőrzés során hiányosnak minősített
pályázat érvénytelenségét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat állapítja meg.
A határidő az elektronikus és papír alapú pályázati anyag benyújtására egyaránt vonatkozik!

8. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot.
Több benyújtott pályázat esetén a 9. pont szerint benyújtott pályázatok közül kizárólag az
elektronikus formában legkorábban (legrégebbi dátummal) benyújtott pályázat kerül
figyelembevételre.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázat benyújtása elektronikus és papír alapú formátumban történik.
a. Elektronikusan:
a
Pályázati
Adatlapot
hiánytalanul,
magyar
nyelven
a
http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/ Pályázati Portálon kell kitölteni a 7. pontban
meghatározott határidőig.
A pályázati portálon a pályázathoz kapcsolódó igazolásokat szkennelve fel kell tölteni. Az
elektronikusan
benyújtott
dokumentumok
(igazolások)
az
alábbi
formátumban/kiterjesztésben
fogadhatóak el: PDF, JPG, JPEG.
b. Papír alapon, 1 példányban: az elektronikusan kitöltött Pályázati adatlapot kinyomtatva és
aláírva, valamint a pályázati portálra feltöltött mellékletek (igazolások) eredeti vagy
hitelesített példányát mellékelve kell benyújtani a 7. pontban meghatározott határidőig.
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A budapesti telephelyen tanulmányokat folytató hallgatóknak a nem eredeti igazolások
hitelesítésére, valamint a papír alapú pályázati anyag beadására a Hallgatói Központokban van
lehetősége.
A Hallgatói Központok helyéről bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
http://hok.uni-obuda.hu/hallgatoi_kozpontok
Az OE-AMK pályázatot benyújtó hallgatói a papír alapú pályázati anyagot a székesfehérvári
Kari Hallgatói Részönkormányzatnál adhatják be, valamint a nem eredeti igazolások
hitelesítését is ott intézhetik.
10. A Pályázati Adatlaphoz csatolandó mellékletek
a. Kötelezően csatolandó melléklet kulturális-közéleti ösztöndíj pályázat esetén
A hat (6) hónapnál nem régebbi kulturális-közéleti tevékenységét bemutató, elismerő
dokumentáció vagy igazolás.
b. Kötelezően csatolandó melléklet szakmai-tudományos ösztöndíj pályázat esetén
A hat (6) hónapnál nem régebbi tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő
dokumentáció, így például:
- TDK, OTDK részvételt, OTDK minősített helyezést,
- egyéb szakmai országos és/vagy nemzetközi megmérettetésen elért eredményt,
- szakkollégiumi tevékenységet (szakkollégium vezető igazolásával),
- elnyert tudományos/művészeti díjat - ösztöndíjat,
- szakmai-közösségi tevékenységben, kutatásokban, kutatási terepmunkában való részvételt
(szaktanári igazolással);
- tudományos ismeretterjesztő/ tudományt népszerűsítő tevékenység szervezését,
- tudományos ismeretterjesztő/ tudományt népszerűsítő tevékenységben előadói részvételt,
- 2019-es évben megjelent publikációt, (csak MTMT-ben rögzített publikáció fogadható el;
kérjük csatolni a publikációs listát MTMT-ből)
- konferencia részvételt, kiállítást,
- egyéb szakmai-tudományos tevékenységet bemutató
igazoló dokumentumok.
A hat (6) hónapnál régebbi eredményt, tevékenységet igazoló dokumentációt nem tudjuk
figyelembe venni a bírálat során. Ez alól kivételt képez a publikációs teljesítmény igazolása,
ahol a 2018-as évben megjelent publikációkat figyelembe vesszük.
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c. Kötelezően csatolandó melléklet sport ösztöndíj pályázat esetén
A hat (6) hónapnál nem régebbi sporttevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció, így
például:
- országos vagy nemzetközi szintű bajnokságban/versenyen minősített helyezést,
- felsőoktatási intézmények bajnokságán/versenyén részvételt, vagy minősített helyezést
igazoló dokumentumok, vagy egyéb sporttevékenységet bemutató dokumentáció.
11. A pályázat érvényességének formai ellenőrzése, hiánypótlás
A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok formai
ellenőrzését az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alelnöke látja el.
A benyújtott és érvényesnek minősített pályázatok értékelése és rangsorolása legkésőbb 2019.
október 4-ig zárul.
A pályázat hivatalos eredménye a Pályázati Portálon kerül közzétételre, a bizottság/kuratórium
döntését követően, legkésőbb 2019. október 5-ig.
12. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése
Elveszíti jogosultságát az elnyert ösztöndíjra az a nyertes pályázó:
- aki visszavonja aktív félévre történt beiratkozását a beiratkozást követő 30 napon
belül,
- aki a pályázat benyújtását követően 3./b./bb.) pontban felsorolt valamely pozícióba
kinevezésre kerül, a kinevezésének dátumát követő hónaptól,
- akinek megszűnik a 2. pontban meghatározott képzésen a hallgató jogviszonya, a
hallgatói jogviszony megszűnésének hónapjától.
13. További információk
A bizottság/kuratórium rangsorolási döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve
formai/eljárási hiba felmerülése esetén.
Az elbíráló kuratórium törekedni fog arra, hogy a rendelkezésre álló keretösszeget egyenlő
módon ossza szét a kategóriák között.
A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a Hallgatói
Központokban, illetve az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatoknál kaphat.
Budapest, 2019. szeptember 9.

Prof. Dr. Kovács Levente s.k.

Csuzi Henrik s.k.

rektor

EHÖK elnök
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