Pályázati felhívás
Közéleti II. Ösztöndíjra
a HÖK Elnökségi tagjai számára

Budapest, 2022. július 28.

Közéleti II. Ösztöndíj 2021/2022/2

A Budapesti Corvinus Egyetem
Hallgatói Követelményrendszer 4. rész
Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 31. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
pályázatot hirdet
Közéleti II. ösztöndíjra
a Corvinus HÖK Elnökségi tagjai számára
(1) A Közéleti Ösztöndíj II. kiemelkedő egyetemi közéleti tevékenység végzését vagy

jelentős kulturális eredmény elérését támogató, ösztönző pénzbeli juttatás.
(2) A Közéleti Ösztöndíj II. a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tagjai által meg-

pályázható az elnökségi megbízás időtartamához igazodó, határozott időre szóló,
havi ösztöndíj.
(3) Az elnyert ösztöndíj a megbízás időtartama alatt havonta kerül folyósításra.
(4) A Közéleti Ösztöndíj II.-re pályázhatnak azok

a) a teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben tanulmányokat folytató,
b) a pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók,
c) akik alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben vesznek részt és
d) akik a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában meghatározott Elnökségének
tagjai.
(5) A pályázatok esetén figyelembe vehető érdekképviseleti tevékenységek meghatá-

rozásánál a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát és a tisztségviselő, továbbá
képviselő részére az Alapszabály szerint kiadott feladatleírást kell figyelembe
venni.
(6) A havonkénti ösztöndíj folyósításának feltételei:

a) aktív hallgatói jogviszony
b) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részvétel
c) Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában meghatározott elnökségi tagi megbízás
(7) Az ösztöndíj maximális összege a hallgatói normatíva összegének 1,5-szöröse.
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(8) Egy hónapban elvégzett tevékenységért az elnyerhető közéleti és diákszervezeti

ösztöndíj együttes összege legfeljebb a mindenkori egy főre jutó hallgatói normatíva 1,8-szorosa.
(9) Az Elnöki Testület egy (1) évre állapítja meg az egy (1) hónapra járó ösztöndíj ma-

ximális összegét.
(10) A pályázatok ellenőrzését a Közéleti Bíráló Bizottság (továbbiakban Bizottság)

végzi. A Bizottság véleményezési jogkörében ellenőrzi a pályázati kiírásnak való
formai és tartalmi megfelelőséget.
(11) Az ösztöndíjra való jogosultságról és az ösztöndíj havi összegéről az Oktatási rek-

torhelyettes dönt.
(12) A pályázatot a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban: Nep-

tun) „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető
„Közéleti Ösztöndíj II. 2021/2022/2” kérvényen keresztül kell benyújtani. A
pályázati felhívás elérhető az Egyetem honlapján.
(13) A pályázat eredményéről a hallgató a Neptunban kap határozatot.
(14) A pályázat benyújtási időszaka: 2022. augusztus 01. 10:00 óra – 2022. au-

gusztus 05. 12:00 óra
(15) A jogorvoslati kérelmet a közléstől számított 15 napon belül a Hallgatói Felülbírá-

lati Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva kell benyújtani.
Budapest, 2022. július 28.

Dr. Vas Réka Franciska s.k.
oktatási rektorhelyettes
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