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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉLETI, ÉRDEKKÉPVISELETI ÖSZTÖNDÍJRA 2017. 

SZEPTEMBER, OKTÓBER, NOVEMBER ÉS DECEMBER, VALAMINT 2018. 
JANUÁR ÉS FEBRUÁR HÓNAPOKRA 

 
Tisztelt Hallgatók! 
 
A Kertészettudományi Kar pályázatot hirdet kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra 2017. 
szeptember, október, november és december, valamint 2018. január és február hónapokra 
vonatkozóan. 
A közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj a kar hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és 
közösségi életük előmozdítását, a kar ismertségét támogató tevékenységet végző hallgató részére pályázat 
alapján folyósított, nem kötelező juttatás.  
  
Közéleti ösztöndíjra jogosult hallgatók: 
Teljes idejű, azaz nappali:  

- alap- és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben; 
- egységes, osztatlan képzésben 

 részt vevő, állami ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses hallgatók.  
  
Pályázható a fentebb megfogalmazott értékek megvalósításával összefüggő tevékenységek:  
 Érdekképviselet: 

- Hallgatói Önkormányzat; 
- Diákjóléti Bizottság; 
- Kollégiumi és egyéb egyetemi önszerveződésekben (pl.: Szakkollégiumok, Diákszervezetek, 

stb.) való tevékeny részvétel;  
 Jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet: 

- önkéntes munka (szociális, egészségügy pl.: véradás szervezése); 
- rendezvényszervezés, -lebonyolítás; 

 Egyetem hírnevének növelése: 
sport tevékenységgel: 

- sportegyesület tagjaként kiemelkedő országos, nemzetközi eredmény; 
- intézmény képviselete sport területén; 

részvétel hazai vagy külföldi tanulmányi versenyen. 
 
Nem adható be pályázat egyetemi szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat ellátására 
tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült. 
 
A pályázat nem kerül értékelésre, ha tartalma már korábban benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz. 
 
A hallgató nem nyújthat be közéleti és érdekképviseleti ösztöndíjpályázatot a külföldi részképzése vagy 
külföldi szakmai gyakorlata időszakára eső pályázati időszakra. 
 
 
Pályázási időszak: 

- 2017. szeptember hónapra vonatkozóan: 2017. szeptember 1-től 2017. szeptember 30-ig; 
- 2017. október hónapra vonatkozóan: 2017. október 1-től 2017. október 31-ig; 



 

- 2017. november hónapra vonatkozóan: 2017. november 1-től 2017. november 30-ig; 
- 2017. december hónapra vonatkozóan: 2017. december 1-től 2017. december 31-ig , 
- 2018. január hónapra vonatkozóan: 2018. január 1-től 2018. január 31-ig; 
- 2018. február hónapra vonatkozóan: 2018. február 1-től 2018. február 28-ig. 

 
A különböző pályázati időszakra vonatkozó pályázati beszámolókat és űrlapokat külön-külön köteles 
benyújtani a pályázó a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül. 
Pályázatok benyújtás határideje: 2018. március 23. péntek 23:59 óra 
A pályázatokat a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül kell benyújtani. A pályázati felhívás a 
Kertészettudományi Kar honlapján tekinthető meg (http://kertk.szie.hu). A pályázati felhíváshoz kapcsolódó 
hír eléréséhez SZIE azonosítóval és jelszóval történő bejelentkezés szükséges. A pályázathoz csatolni kell 
a honlapon közzétett formanyomtatvány szerint elkészített beszámolót is. 
A pályázatra pályázónként és pályázati időszakonként összesen egy pályázat nyújtható be érvényesen. 
 
Az elbírálás rendje: 
A pályázatokat a kari Diákjóléti Bizottság értékeli egységes elvek alapján, dokumentált formában. A 
bizottsági elbírálás eredményéről készített előterjesztés alapján a pályázók részére fizetendő ösztöndíj 
összegét a Kari Közéleti Ösztöndíjbizottság hagyja jóvá. Az elbírált pályázatok eredményéről, valamint a 
megítélt összegekről az érintett hallgatók elektronikus úton a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszeren 
keresztül kapnak tájékoztatást. 
 
Budapest, 2018. március 13. 
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