
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA ÉS A HÖOK A
HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATOT HIRDET A

FORINYÁK GÉZA ÖSZTÖNDÍJRA

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA, DÍJAZÁS

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató, szociális körülményei alapján rászoruló, a tanulmányi
előmenetelében példaértékűnek tekintendő azon hallgató támogatása, aki az egyetemi
környezetében az egyetemi polgárság (hallgatók, oktatók közössége) érdekében átlagon
felüli közösségi tevékenységet végez.

A pályázaton nyertes hallgató:
- 300.000 forint értékű anyagi juttatásban részesül, melynek kifizetése öt részletben történik meg,
kéthavonta.

- 2022. november-és 2023. június között ingyenesen személyes mentorálásban részesül, amelynek célja
az egyéni készségek fejlesztése, pályaorientációs tanácsadás biztosítása, és a tehetséggondozás,

- 2022. november-és 2023. június között ingyenesen részt vehet a HÖOK által szervezett szakmai
programokon.

Különdíj adományozása:

A kuratórium döntése alapján a második fordulóba jutott pályázók közül egy vagy több pályázó
különdíjban részesíthető.
A különdíjban részesülő pályázó(k) legfeljebb 100.000 forint/fő anyagi juttatásban részesülhet(nek),
továbbá:

- 2022. november-és 2023. június között ingyenesen személyes mentorálásban részesülhet(nek),
amelynek célja az egyéni készségek fejlesztése, pályaorientációs tanácsadás biztosítása, és a
tehetséggondozás,

- 2022. november-és 2023. június között ingyenesen részt vehet(nek) a HÖOK által szervezett
szakmai programokon.

2. JOGOSULTAK KÖRE:

A pályázaton részt vehet minden hallgató, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
 a) 2021/2022 I. és a 2021/2022 II. félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett valamely
magyar felsőoktatási intézmény alapképzésén, mesterképzésén, osztatlan képzésén vagy felsőoktatási
szakképzésén, függetlenül a képzés munkarendjétől és a finanszírozási formájától
 
 b) a 25. életévét 2021. december 31. napjáig nem töltötte be,

 c) az Egyetemen belül igazoltan közösségi tevékenységet végzett a 2021/2022-es tanév során.



3. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL MÓDJA

A pályázatot, illetve annak a jelen kiírásban megjelölt mellékleteit elektronikus úton szükséges
benyújtani továbbá a mellékletetek valódiságáról szóló nyilatkozatot elektronikus úton aláírva
szükséges benyújtani legkésőbb a határidő utolsó napján feltölteni.

A pályázaton díjazott (nyertes, különdíjas) pályázó(k)nak vállalnia/vállalniuk kell az ösztöndíjas
szerződés megkötését és az abban foglaltak maradéktalan teljesítését.

4. A NYERTES PÁLYÁZÓVAL (PÁLYÁZÓKKAL) SZEMBEN TÁMASZTOTT
FELTÉTELEK

- A nyertes pályázó vállalja, hogy a Kiíróval ösztöndíjszerződést köt és az abban foglaltakat
maradéktalanul betartja;

- A nyertes pályázó vállalja, hogy a személyes mentorálás szolgáltatást igénybe veszi, az ezzel
kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti;

- A HÖOK által szervezett szakmai programok legalább 60%á-n részt vesz;

- A nyertes pályázó vállalja, hogy a mentorálásban való részvételéről és a szakmai programokról
legalább 4000 karakter terjedelemben beszámolót készít,

- A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj szerződésben foglalt kötelezettségeinek
megszegése esetén a köteles a felmerült költségeket megtéríteni, legfeljebb az ösztöndíj mértékéig.

5. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ, PÁLYÁZATOK
ELBÍRÁLÁSA

2022. szeptember 13. 12:00 - 2022 szeptember 20. 12:00. A benyújtási határidőt követően beérkezett
pályázatok - ideértve a hiánypótlás beküldésére vonatkozó határidő elmulasztásának esetét is – érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A beérkező pályázatokat a HÖOK A Hallgatókért Alapítvány kuratóriuma és a HÖOK delegáltjaiból
álló bíráló bizottság (a továbbiakban: Bíráló Bizottság) értékeli. Amennyiben a pályázat hiányos, vagy
önmagával ellentétes nyilatkozatokat tartalmaz, úgy a kuratórium egy alkalommal hiánypótlásra
hívhatja fel a pályázót. A hiánypótlásra biztosított határidő 3 napnál rövidebb nem lehet.

A benyújtott pályázatok elbírálására 2 fordulóban kerül sor.

Az első fordulóban a Bíráló Bizottság megvizsgálja, hogy a pályázó által végzett közéleti tevékenység
megfelel-e a kiírás szerinti közéleti tevékenységnek, illetve, hogy az megfelelően igazolásra került-e,
majd a benyújtott dokumentumok és az alábbi pontrendszer alapján elvégzi a pályázatok értékelését.
A második fordulóba az első fordulóban elért eredmények alapján a 10 legtöbb pontot szerzett
hallgató kerül.

A második fordulóban a Bíráló Bizottság személyes elbeszélgetést tart valamennyi továbbjutott
pályázóval, és a beszélgetés, valamint az elvégzett és igazolt közéleti tevékenységek alapján ítéli oda az
ösztöndíjat. Az első forduló szerinti pontszám alapú sorrendhez a Bíráló Bizottság a második
fordulóban nincs kötve.

A második forduló tervezett időpontja 2022. szeptember vége

A nyertes pályázó kihirdetésére 2022. októberében kerül sor.

https://forms.gle/sPTQtPmYUnX6NNmd9


6. KIÉRTESÍTÉS ÉS ADATVÉDELEM:

A HÖOK A Hallgatókért Alapítvány a pályázókat a megadott e-mail címen, elektronikus formában
fogja értesíteni.

A pályázati eljárásra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el.

7. PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A pályázathoz csatolni kell:

- 2021/2022 I, 2021/2022 II. félévre szóló aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás.

- tanulmányi teljesítmény igazolása: intézmény által kiadott igazolás a két félév súlyozott átlagáról,

- halmozottan hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű hallgató esetén az ennek megállapításáról
szóló jegyzői határozat, vagy a gyámhatóság határozata

- családfenntartó hallgató esetén a gyermekre vonatkozó születési anyakönyvi kivonat, vagy
örökbefogadást igazoló dokumentum,

- árva vagy félárva hallgató esetén a halotti anyakönyvi kivonat(ok)
- gyámság nagykorúság miatti megszűnése esetén a gyámhatóság erről szóló igazolása

- közéleti tevékenység igazolása, a szervezet vezetője által, ahol a hallgató a közéleti tevékenységet
végzett a 2021/2022 I. és 2021/2022 II. félévében. Az igazolásnak részletesen tartalmaznia kell a
hallgató által végzett tevékenység célját és tartalmát, amely az adott egyetemi közösség erősítésére,
segítésére irányult. Az igazolás lehet egész évre szóló, féléves, vagy akár havi igazolás is.

- fogyatékkal élő, vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató esetén az intézmény által kiállított
igazolás arról, hogy a hallgató megfelel a 51/2007 (III.26) Korm rendelet 2. § d) pontjában foglalt
feltételeknek. Ennek hiányában szakorvosi igazolás a pályázó állapotáról.

- ösztöndíj igazolása: az intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a hallgató a pályázattal érintett két
félévben mekkora összegű közéleti, vagy azzal egyenértékű ösztöndíjban részesült. (a közéleti
ösztöndíjjal egyenértékű ösztöndíj az intézmény által létrehozott, a hallgatói közösségi tevékenység
ellentételezésére szolgáló egyéb ösztöndíj).

- a motivációs levél, mely tartalmazza a közösségi tevékenység bemutatását (minimum 1 oldal).

8. BÍRÁLATI SZEMPONTOK ÉS ÚTMUTATÓ:

8.1. Fogalom meghatározások:
súlyozott tanulmányi átlag: A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített
tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak
kreditjeinek összegével kell osztani.

árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon,
nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;

félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;

családfenntartó: az a hallgató,

a) akinek legalább egy gyermeke van,

b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra
jogosult;

https://hook.hu/public/editor/Foriny%C3%A1k-G%C3%A9za-%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADj-teljes%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9vel-kapcsolatos-adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-1.pdf


halmozottan hátrányos helyzetű: az a beiratkozás (jelentkezés) során huszonötödik életévét be nem
töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül;

hátrányos helyzetű: az a beiratkozás (jelentkezés) során huszonötödik életévét be nem töltött
személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak
szerint hátrányos helyzetűnek minősül;

fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki

a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki
fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra
szorul, vagy

b)3 munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;

közéleti tevékenység: az egyetemi, közösség érdekében végzett olyan közéleti vagy önkéntes
tevékenység, amelynek célja kulturális, művészeti értékek teremtése, közvetítése, tudásátadás, vagy
egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységek folytatásának elősegítése, szervezése.

8.2. Bírálati szempontok:

8.2.1. Tanulmányi alapon szerezhető pontok:

A tanulmányi pontszám a hallgató 2 féléves súlyozott tanulmányi átlaga számtani közepének
ötszöröse. Amennyiben az így kapott eredmény nem egész szám, akkor a tanulmányi pontszám a
kerekítés általános szabályai szerint megállapított egész számnak felel meg.

8.2.2. Közéleti tevékenység ellentételezéséért kapott ösztöndíj alapján szerezhető pontok:

A közéleti tevékenység ellentételezéséért kapott ösztöndíj számításánál a pályázat során vizsgált
időszak (elmúlt 2 tanulmányi félév) során kapott ösztöndíj havi átlagát kell figyelembe venni.

közéleti tevékenység ellentételezéséért kapott ösztöndíj
mértéke

pontszám

Amennyiben a hallgató a közéleti tevékenységének
ellentételezéseként az önkéntes tevékenység alapján járó
költségtérítésen felül egyéb díjazást nem kapott 34

1-10.000 Ft 33

10.001 - 16.000 Ft 32

16.001 -20.000 Ft 31

20.001 - 24.000 Ft 30

24.001 - 28.000 Ft 29

28.001 - 32.000 Ft 28

32.001 -36.000 Ft 27

36.001 - 40.000 Ft 26

40.001 - 44.000 Ft 25

44.001 - 48.000 Ft 24



48.001 - 52.000 Ft 23

52.001 - 56.000 Ft 22

56.001 - 60.000 Ft 21

60.001 - 64.000 Ft 20

64.001 -68.000 Ft 18

68.001 - 72.000 Ft 16

72.001 - 76.000 Ft 14

76.001 - 80.000 Ft 12

80.001 - 84.000 Ft 10

84.001 - 88.000 Ft 8

88.001 - 92.000 Ft 6

92.001 - 96.000 Ft 4

96.001 - 100.000 Ft 2

100.001 – 0

8.2.3. Amennyiben a hallgató halmozottan hátrányos helyzetű, és/vagy családfenntartó, és/vagy
árva, és/vagy fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, akkor 12 pontra
jogosult.

8.2.4. Amennyiben a hallgató hátrányos helyzetű, és/vagy félárva, és/vagy gyámsága
nagykorúsága miatt szűnt meg, úgy 6 pontra jogosult.

8.2.5. A pályázat során elérhető maximális pontszám: 77 pont.

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot érvényes pályázat benyújtása esetén is érvénytelennek
nyilvánítsa.


