
 

 

Károli Gáspár Ösztöndíj Adatlap  

Pályázati határidő 2017. szeptember 20. 14:00 

 

Név:   

Kötelezően kitöltendő 

minden hallgató 

számára! 

Születési dátum:  

Elérhetőség (tel., e-mail):  

NEPTUN kód:  

Korrigált kredit index:  

Évfolyam, Kar és Szak 

megnevezése: 

  

 

 

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT, HOGY A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK TEKINTETÉBEN HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS 
LEHETŐSÉG, A PÁLYÁZAT A HATÁRIDŐRE BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK SZERINT KERÜL ELBÍRÁLÁSRA! 

Kötelezően csatolandó dokumentumok 

Sorszám 
Felhívás elbírálás 

szempontjai 
Dokumentum megnevezése Megjegyzés Csatolva 

1. 

Tanulmányi eredmény 

Igazolás arra vonatkozóan, hogy az 
egyetemet 1. helyen jelölte meg.  

 
Ez lehet a FELVI.hu-ról lekért igazolás 

vagy Oktatási Hivatal által postán 
megküldött felvételi tájékoztató levél 

fénymásolata 
 

Előző félévi Korrigált kredit index- 
Neptunból lekérhető/nyomtatható adat,  

 

Fénymásolat elegendő 
(Amennyiben korábbi 

félévben már sikeresen 
pályázott Károli Gáspár 
Ösztöndíjra, úgy kérem, 
jelezze ezt az adatlapon, 
illetve a korrigált kredit 

indexet igazoló 
dokumentumon.) 

 
 
 
   

További pontszámításhoz csatolandó dokumentumok  
(amennyiben a hallgató többletpontot szeretne kapni kötelező benyújtania) 

2. 

Tudományos, szakmai 
eredmény 

Tanulmányi versenyen elért eredmény 
(TDK, OTDK) publikáció, demonstrátori 
feladatok ellátása stb.  
 

 Oklevél fénymásolat, 
eredményről szóló igazolás 
fénymásolata elegendő,  
publikáció esetén a pontos 
elérési helyet szükséges 
megadni.   



 

 

3. 

Közéleti és egyéb 
tevékenység 

Amennyiben az elmúlt fél évben 

közéleti tevékenységet, karitatív 

munkát végzett, és azt egy hónapnál 

nem régebbi dokumentummal tudja 

igazolni. 

Eredeti igazolás szükséges. 
 
 
   

4. 

Kiemelkedő társadalmi, 
szociális, kulturális 

tevékenység 

Rövid felsorolása és bemutatása az 

elmúlt félévben kifejtett 

tevékenységeknek (egy hónapnál 

nem régebbi igazolás). 

Legfeljebb 1 oldal 

  

5. 

Civil szervezeti tagság 

Pár mondatban be kell mutatnia a 

hallgatónak, hogy milyen 

tevékenységet végzett az elmúlt fél 

évben, és ezt a szervezetnek egy 

hónapnál nem régebbi 

dokumentumával igazolnia kell.  

Legfeljebb 1 oldal 

  

6. 

Aktív gyülekezeti tagság, 
egyházi kapcsolat által 
végzett tevékenység 

Pár mondatban be kell mutatnia a 

hallgatónak, hogy milyen 

tevékenységet végzett az elmúlt fél 

évben, és ezt az egyháznak egy 

hónapnál nem régebbi 

dokumentumával igazolnia kell., 

továbbá egy ajánlást is csatolnia kell 

a hallgatóról. 

Legfeljebb 1 oldal 

  
 

 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember….  

 __________________________  

 

aláírás 

 

 

 


