
 

 

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Ösztöndíj  

2015/2016. tanév tavaszi félév 

Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 

 

1.) Kik pályázhatnak: 

Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016. tanév tavaszi félévben a teljes idejű 

alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő, 

önköltséges hallgató részesülhet, aki Egyetemünket első helyen jelölte meg a 

felvételi során.  

 

2.) Kizáró okok: Az a pályázó, aki  

 államilag támogatott teljes idejű képzésben kezdte tanulmányát, de az ösztöndíj 

benyújtását megelőző félévben tanulmányi okból, átsorolás miatt 

önköltséges finanszírozási formában folytatja tanulmányait 

 pályázatot megelőző félév tárgyi feltételeit nem teljesítette, tehát az 

ösztöndíj benyújtását megelőző félévben felvett tantárgyak valamelyikét nem 

teljesítette 

 a nem teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben részt vevő (levelező 

tagozat, felsőoktatási szakképzés,)  

hallgató nem jogosult az ösztöndíjra.  

 

Az a hallgató, aki a jelen félévben Károli ösztöndíjban részesül, a pályázat elbírálását 

követően azonban szünetelteti hallgatói jogviszonyát elveszti az ösztöndíjat.  

Azon hallgató, aki várhatóan 2015/2016. tanév tavaszi félévében abszolutóriumot 

szerezne nem pályázhat. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az a hallgató, akinek a pályázat 

benyújtásának időpontjában költségtérítés/önköltség tartozása van, vagy a 

tárgyi félévben vele szemben fegyelmi eljárást kezdeményeztek a karon 

pályázati anyaga automatikusan elutasításra kerül!  

 

A 2015/2016 tanév I. félévében ösztöndíjban részesült hallgatók az önkéntes munka 

teljesítési igazolását 2016. március 16. napjáig adhatják le.  

 

3.) Ösztöndíj összege, folyósítása: 

Az Ösztöndíj összege: - a féléves önköltségi díj 75%-a, 50%-a vagy 25%-a. 



 

 

Az Ösztöndíj folyósításának feltétele 45 vagy 75 illetve 105 óra tartamú önkéntes munka 

elvégzése. 

 

Amennyiben a hallgató az önkéntes munka koordinálását elvégző egység 

képviselőjének 3 megkeresésére nem reagál, a kínált feladatot nem vállalja, az 

adott kar a Károli Ösztöndíjbizottsághoz fordul írásban, kérve a Bizottságot, 

hogy az ösztöndíj elvonás, soron következő pályázatból történő kizárás, és 

egyéb ösztöndíj szerződésben rögzített szankciókat alkalmazza.  

 

4.) Pályázatok leadásának határideje, helye: 

Legkésőbb 2016. március 21. (hétfő) 15.00 óráig, a kari Dékáni Hivatalban, illetve 

a BTK-s hallgatók esetében, a pályázat leadási helye: BTK Karrieriroda (1088, Budapest 

Reviczky utca 4., fsz. 3.) 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát a 

keretösszeg határozza meg. 

 

5.) A nyertes pályázók névsorának közzététele:  

2016. április 1. (péntek) 

 

6.) Elbírálás szempontrendszere: 

A) Tanulmányi eredmény (Első-, másod- és harmadéves hallgatók esetében) 

 

Karon belül az előző félév korrigált kreditindexe alapján: max. 50 pont 

(nem kredites képzésnél a tanulmányi átlageredmény alapján) 

a; Állam- és Jogtudományi Kar KKI alapján meghatározott medián:  

   - 3,79 korrigált kreditindex alatt   a pályázatot nem értékeljük 

   - 3,8 korrigált kreditindex   0 pont 

   - 3,9 korrigált kreditindex felett  + 0,1 emelkedésenként +2 pont 

b; Bölcsészettudományi Kar KKI alapján meghatározott medián: 

   - 3,79 korrigált kreditindex alatt    a pályázatot nem értékeljük 

                            - 3,8  korrigált kreditindex           0 pont 

                            - 3,9 korrigált kreditindex felett     + 0,1 emelkedésenként +2 pont 

 

c; Hittudományi Kar KKI alapján meghatározott medián: 

- 3,99 korrigált kreditindex alatt  a pályázatot nem értékeljük 

   - 4,00 korrigált kreditindex  0 pont 

   - 4,1 korrigált kreditindex felett + 0,1 emelkedésenként +2 pont 



 

 

d; Tanítóképző Főiskolai Kar KKI alapján meghatározott medián:  

   - 4,09 korrigált kreditindex alatt  a pályázatot nem értékeljük 

   - 4,10 korrigált kreditindex  0 pont 

   - 4,2 korrigált kreditindex felett  + 0,1 emelkedésenként +2 pont 

 

A pályázó pályázatában fel kell tüntetnie a legutóbbi aktív félévében elért a 

korrigált kreditindex-átlagát (NEPTUN rendszerből). 

 

B) Aktív gyülekezeti, egyházi ifjúsági, civil szervezeti tagság, egyházi kapcsolat, 

egyházi ifjúsági szervezeti  kapcsolat, önkéntes munka: 5 pont 

 

C) Tudományos, szakmai eredménye alapján: 10 pont 

 

A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy valós adatokat ad meg!  

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT, HOGY A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

TEKINTETÉBEN HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG, A PÁLYÁZAT A HATÁRIDŐRE 

BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK SZERINT KERÜL ELBÍRÁSLÁSRA! 

 

7.) A nyertes pályázók részére:  

 A részletes önkéntes munkalehetőségek listáját 2016. március 8.-tól a 

www.kre.hu oldalon találhatják meg. 

 A két példányban kitöltött és aláírt önkéntes munka befogadó 

nyilatkozatok leadási határideje 2016. április 8.  

 Az ösztöndíj szerződések aláírása legkésőbb: 2016. április 14. napjáig a 

Kari Dékáni Hivatalokban, a BTK esetében a Karrier Irodában lehetséges. 

 

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS IDŐPONTJA: 2016. március 8. (kedd) 11:00 Rektori 

Hivatal – „Amit a Károli Ösztöndíj szabályzatáról tudni érdemes”. Az előadás minden 

ösztöndíjra pályázó hallgató számára kötelező. Amennyiben a hallgató nem vesz részt a 

tájékoztató előadáson, nem hivatkozhat arra, hogy az ösztöndíjjal kapcsolatos megfelelő 

tájékoztatás nem állt rendelkezésére. 

 

2016. március 3. Budapest,  

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs 

főtitkár 

 

http://www.kre.hu/


 

 

Károli Gáspár Ösztöndíj Adatlap 

 

Név:   

 

 

 

Kötelezően 

benyújtandó minden 

hallgató számára! 

Születési dátum:  

Elérhetőség (tel., e-mail):  

NEPTUN kód:  

Felvétel éve:  

Korrigált Kreditindex-átlaga 

(NEPTUN rendszerből): 

 

 

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

Kötelezően csatolandó dokumentumok 

Sorszám 
Felhívás elbírálás 

szempontjai 
Dokumentum megnevezése Megjegyzés Csatolva 

1. 

Igazolás arra vonatkozóan, 
hogy az egyetemet 1. 

helyen jelölte meg 
FELVI.hu-ról lekért igazolás vagy Oktatási 
Hivatal által kiállított igazolás fénymásolat elegendő          

2. 

A) pont (Tanulmányi 
eredmény) 

Korrigált Kreditindex-átlag, NEPTUN 
rendszerből nyomtatva     

További pontszámításhoz csatolandó dokumentumok  
(amennyiben a hallgató többletpontot szeretne kapni kötelező benyújtania, ha nem kerül benyújtásra a hallgató 0 

pontot kap) 

3. 

B) pont (Aktív gyülekezeti, 
egyházi ifjúsági, civil 

szervezeti tagság, egyházi 
kapcsolat, egyházi ifjúsági 

szervezeti kapcsolat, 
önkéntes munka) 

Egyházi szervezet esetén: 

Pap/lelkész ajánlólevele illetve a 

végzett tevékenység részletes 

bemutatása 

eredeti igazolás;   
 
keresztlevél, vagy egyéb 
(áldozás, bérmálás, 
konfirmálást igazoló) 
egyházi aktust igazoló 
okirat nem megfelelő   

4. 

Civil szervezet esetén: tagságot, 

kapcsolatot, tevékenységet igazoló 

igazolás illetve civil szervezeteknél 

végzett tevékenység részletes 

bemutatása (feladatkör, időtartam, 

hely) 

eredeti igazolás 

  

5. 
C) pont (Tudományos, 

szakmai eredménye 
alapján) 

rövid felsorolása és bemutatása az 

elmúlt félévben kifejtett tudományos 

tevékenységeknek 

legfeljebb 1 oldal 
  

6. 
igazolás a TDK, OTDK-n elért 

eredményekről 
fénymásolat elegendő 

  
 


