
Kérvényazonosító: ………….. 

 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a PTE EHÖK jelen pályázatom során megadott személyes 

adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, és nyilvántartsa.  

Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatos határozat a Neptun rendszerben kerül rögzítésre. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A 

megállapított, hallgatónak felróható valótlan adatszolgáltatás hátrányos jogkövetkezményt von maga után, így 

különösen fegyelmi eljárást.   

Tudomásul veszem továbbá, hogy az esetleges fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 

………………… év …………………. hónap …………. nap 

 

 …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása1

                                                        
1 Aláírás hiányában a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj Pályázati Űrlap 
a Pécsi Tudományegyetem graduális képzésű hallgatói részére I 

GRADUÁLIS 

Hallgatói adatok 

Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés esetén a pályázat nem értékelhető! Kérjük, 

olvashatóan töltse ki! 

Név: 
 

Neptun kód:       

E-mail cím: 
 

Pályázati kategóriák 

Több kategóriára is pályázhat. Az adott kategória csak hiánytalanul kitöltött adatlap esetén 

értékelhető! 

Csak egyértelműen jelölt kategória vehető figyelembe! Csak azon adatlapokat csatolja, 

melyek esetén pályázik! 

T Tudományos és Szakmai 

tevékenység 

☐ Igen 

K Közcélú tevékenységek ☐ Igen 

S Sport tevékenységek ☐ Igen 

M Művészeti tevékenységek ☐ Igen 
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Tudományos és Szakmai Adatlap 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó 

időszakban! 

Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! T 
Kötelező dokumentumok  

☐ Igen ☐ Nem | Egy, az adott szakmai témában tevékenykedő PTE oktató ajánlása (TA) 

☐ Igen ☐ Nem | A pályázat beadását megelőző félév tudományos, szakmai munkájának írásos összefoglalója (TB) 

Általános tevékenységek 
Minden félévben elszámolható tevékenységek 

T01 Felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga (1) 7 pont db 
T02 Felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga (2) 5 pont db 
T03 Középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga (3) 3 pont db 
T04 Középfokú C típusú általános nyelvvizsga (4) 1 pont db 
T05 Kari Szakkollégium tagja 6 pont db 
T06 Kari Szakkollégium vezetőségének tagja 9 pont db 
T07 PTE bármely más szakkollégiumának tagja 4 pont db 
T08 PTE bármeny más szakkollégiumának vezetőségi tagja 6 pont db 
T09 Tudományos szervezet tagja 4 pont db 
T10 Tudományos szervezet vezetőségi tagja 6 pont db 
Tudományos publikációs tevékenység 
Az egyes publikációk csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

Absztrakt 
T11 Absztrakt, rezümé, rövid összefoglaló (5) 4 pont db 
T12 Idegen nyelvi pluszpont (6) 2 pont db 
Teljes szövegű - „full text” publikáció 
T13 Önálló publikáció (7) 20 pont db 
T14 Elsőszerzős publikáció (8) 15 pont db 
T15 Másodszerzős publikáció (9) 10 pont db 
T16 Idegen nyelvi pluszpont (6) 4 pont db 
Könyvfejezet vagy részlet 
T17 Könyvfejezet vagy részlet (10) 20 pont db 
T18 Idegen nyelvi pluszpont (5) 4 pont db 
Könyv, kötet 
T19 Önálló kötet (11) 

 

40 pont db 
T20 Elsőszerzős kötet (12)  30 pont db 
T21 Másodszerzős kötet (13) 

 

20 pont db 
T22 Idegen nyelvi pluszpont (6) 4 pont db 
T23 Kötet szerkesztése 15 pont db 
T24 Kötet társszerkesztése 10 pont db 
Egyéb tudományos művek 
T25 Recenzió, kritika (14) 6 pont db 
T26 Fordítás (15) 4 pont db 
Tudományos versenyek 
Az egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

T27 Kari TDK-n való részvétel (helyezés nélkül) 6 pont db 
T28 Kari TDK-n kapott különdíj 10 pont db 
T29 Kari TDK-n I. helyezés 20 pont db 
T30 Kari TDK-n II. helyezés 16 pont db 
T31 Kari TDK-n III. helyezés 12 pont db 
T32 Országos TDK-n való részvétel (helyezés nélkül) 8 pont db 
T33 Országos TDK-n kapott különdíj 16 pont db 
T34 Országos TDK-n kiemelt I. helyezés 36 pont db 
T35 Országos TDK-n I. helyezés 32 pont db 
T36 Országos TDK-n II. helyezés 28 pont db 
T37 Országos TDK-n III. helyezés 24 pont db 
T38 Egyéb kari tanulmányi verseny I. helyezés 6 pont db 
T39 Egyéb kari tanulmányi verseny II. helyezés 4 pont db 
T40 Egyéb kari tanulmányi verseny III. helyezés 2 pont db 
T41 Egyéb megyei, regionális vagy tanulmányi verseny I. helyezés 12 pont db 
T42 Egyéb megyei, regionális vagy tanulmányi verseny II. helyezés 10 pont db 
T43 Egyéb megyei, regionális vagy tanulmányi verseny III. helyezés 8 pont db 
Tudományos, szakmai előadások 

Az egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

T44 Nemzetközi konferencián önálló előadás 24 pont db 
T45 Nemzetközi konferencián társszerzős előadás 14 pont db 
T46 Országos konferencián önálló előadás – Kivéve (O)TDK előadás 14 pont db 
T47 Országos konferencián társszerzős előadás– Kivéve (O)TDK előadás 10 pont db 
T48 Poszter szekció (16) 6 pont db 
T49 Idegen nyelvi pluszpont 6 pont db 
T50 Egyetemi, szakkollégiumi előadás 4 pont db 
T51 Részvétel szakmai konferencián (17) 3 pont db 
Rendezvényszervezés a pályázó szakterületén 
Az egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

T52 Nemzetközi konferencia, rendezvény szervezése 15 pont db 
T53 Országos konferencia, rendezvény szervezése 10 pont db 
T54 Szakkollégiumi konferencia, rendezvény főszervezője 6 pont db 
T55 Egyéb közreműködés rendezvényben 2 pont db 
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(1) Ha az adott nyelv nem egyezik meg a pályázó képzési nyelvével. 

(2) Ha az adott nyelv nem egyezik meg a pályázó képzési nyelvével, illetve ugyanezen nyelvből más ugyanazon szintű szakmai vagy 

általános nyelvvizsga nem került beszámításra. 

(3) Ha az adott nyelv nem egyezik meg a pályázó képzési nyelvével. 

(4) Ha az adott nyelv nem egyezik meg a pályázó képzési nyelvével, illetve ugyanezen nyelvből más ugyanazon szintű szakmai vagy 
általános nyelvvizsga nem került beszámításra. 

(5) Maximum 1 oldal kiadási terjedelmű, rövid összefoglaló. 

(6) Adott kategóriában szereplő tudományos mű, idegen nyelven. 
(7) Az adott, legalább 2 oldal kiadási terjedelmű műnek csak egy szerzője van, a pályázó. 

(8) Az adott, legalább 2 oldal kiadási terjedelmű műnek több szerzője van, de a pályázó az első szerző. 

(9) Az adott, legalább 2 oldal kiadási terjedelmű műnek több szerzője van, de a pályázó nem az első szerző. 
(10) Legalább 20 oldal terjedelmű könyvrész, fejezet. 

(11) Az adott könyvnek, kötetnek egy szerzője van, a pályázó. 

(12) Az adott könyvnek, kötetnek több szerzője van, de a pályázó az első szerző. 
(13) Az adott könyvnek, kötetnek több szerzője van, de a pályázó nem az első szerző. 

(14) Egyéb szakmailag releváns mű kritikája minimum 1 oldal terjedelemben, tudományos szaklapi megjelenéssel. 
(15) Egyéb szakmailag releváns mű fordítása, szakfordítással minimum 1 oldal terjedelemben, tudományos szaklapi megjelenéssel. 

(16) Tudományos konferencián poszter szekcióban történő szereplés, tudományos vizsgálat bemutatása. 

(17) A pályázó nem vesz részt sem szóban elhangzó előadással, sem poszter szekcióban, csak részt vesz a konferencián. 
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Közcélú tevékenységek Adatlap 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó 

időszakban! 

Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! K 
Kötelező dokumentumok  

☐ Igen ☐ Nem | Legalább egy, közéleti szervezet vezetője által kiállított igazolás (KA) 

☐ Igen ☐ Nem | A pályázat beadását megelőző félév közéleti munkájának írásos összefoglalója (KB) 

Általános tevékenységek 
Minden félévben elszámolható tevékenységek 

K01 Közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány tagja 5 pont db 

K02 Közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány bejegyzett képviselője 20 pont db 

K03 Egyesület, alapítvány tagja (nem közhasznú)  3 pont db 

K04 Egyesület, alapítvány bejegyzett képviselője (nem közhasznú) 15 pont db 

K05 Hallgatói szervezet tagja (kivéve: HÖK, EHÖK, DOK) 3 pont db 

K06 Hallgatói szervezet vezetőségi tagja (kivéve: HÖK, EHÖK, DOK) 5 pont db 

K07 Egyéb alkotókör, szervezet tagja 1 pont db 

K08 Egyéb alkotókör, szervezet vezetőségi tagja 2 pont db 

Rendezvényszervezés és önkéntes tevékenység nem a pályázó szakterületén 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

K09 Nemzetközi rendezvény szervezése  12 pont db 

K10 Országos rendezvény szervezése  8 pont db 

K11 Regionális rendezvény szervezése  6 pont db 

K12 Megyei rendezvény szervezése 4 pont db 

K13 Egyéb közreműködés rendezvényben vagy önkéntes tevékenység végzése 2 pont db 

Kiemelkedő kari tevékenység 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

K14 
Kar részére végzett tanulmányi követelményekkel nem összefüggő, külön tárgy- és 

pénzjutalomban nem részesített tevékenység 
2 pont db 
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Sport Adatlap 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó 

időszakban! 

Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! S 
Kötelező dokumentumok  

☐ Igen ☐ Nem | Legalább egy sportszervezet vezetője vagy szakosztály vezetője által kiállított igazolás (SA) 

☐ Igen ☐ Nem | A pályázati időszakot megelőző legalább fél év összefoglalója, tételes beszámolóval (SB) 

Általános tevékenységek 
Minden félévben elszámolható tevékenységek 

S01 Igazolt versenyző sportáganként  4 pont db 
S02 Válogatott versenyző sportáganként 8 pont db 
S03 Edzőség sportáganként 6 pont db 
S04 Bírói engedély sportáganként 3 pont db 
Versenyek (1) 

Az egyes versenyek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Csapatsportok esetében az egyedi mérkőzések adott szinten részvételként 

elszámolhatók – abban az esetben is, ha a pályázó I., II. vagy III. helyezést ért el. 

 Olimpia   
S05 Olimpia I. helyezés 30 pont db 
S06 Olimpia II. helyezés 27 pont db 
S07 Olimpia III. helyezés 24 pont db 
S08 Olimpián való részvétel (1) 20 pont db 
 Univerziádé   
S09 Univerziádé I. helyezés 25 pont db 
S10 Univerziádé II. helyezés 22 pont db 
S11 Univerziádé III. helyezés 19 pont db 
S12 Univerziádén való részvétel (1) 15 pont db 
 Világbajnokság   
S13 Világbajnokság I. helyezés 22 pont db 
S14 Világbajnokság II. helyezés 20 pont db 
S15 Világbajnokság III. helyezés 18 pont db 
S16 Világbajnokságon való részvétel (1) 15 pont db 
 Európa bajnokság   
S17 Európa bajnokság I. helyezés 20 pont db 
S18 Európa bajnokság II. helyezés 18 pont db 
S19 Európa bajnokság III. helyezés 16 pont db 
S20 Európa bajnokságon való részvétel (1) 14 pont db 
 Világkupa   
S21 Világkupa I. helyezés 13 pont db 
S22 Világkupa II. helyezés 11 pont db 
S23 Világkupa III. helyezés 9 pont db 
S24 Világkupán való részvétel (1) 5 pont db 
 Egyéb Nemzetközi verseny   
S25 Egyéb Nemzetközi verseny I. helyezés 12 pont db 
S26 Egyéb Nemzetközi verseny II. helyezés 10 pont db 
S27 Egyéb Nemzetközi verseny III. helyezés 8 pont db 
S28 Egyéb Nemzetközi versenyen való részvétel (1) 4 pont db 
 Magyar Országos Bajnokság   
S29 Magyar Országos Bajnokság I. helyezés 10 pont db 
S30 Magyar Országos Bajnokság II. helyezés 8 pont db 
S31 Magyar Országos Bajnokság III. helyezés 6 pont db 
S32 Magyar Országos Bajnokságon való részvétel (1) 3 pont db 
 MEFOB   
S33 MEFOB I. helyezés 12 pont db 
S34 MEFOB II. helyezés 10 pont db 
S35 MEFOB III. helyezés 8 pont db 
S36 MEFOB-on való részvétel (1) 5 pont db 
 Egyéb országos verseny   
S37 Egyéb országos verseny I. helyezés 8 pont db 
S38 Egyéb országos verseny II. helyezés 6 pont db 
S39 Egyéb országos verseny III. helyezés 4 pont db 
S40 Egyéb országos versenyen való részvétel (1) 2 pont db 
 Magyar Területi Bajnokság   
S41 Magyar Területi Bajnokság I. helyezés 5 pont db 
S42 Magyar Területi Bajnokság II. helyezés 4 pont db 
S43 Magyar Területi Bajnokság III. helyezés 3 pont db 
S44 Magyar Területi Bajnokságon való részvétel (1) 1 pont db 
S45 Egyéb verseny I-II-III. hely 1 pont db 
Versenyszervezés a pályázó sport területén 

Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

S46 Nemzetközi versenyszervezés 9 pont db 
S47 Országos versenyszervezés 6 pont db 
S48 Regionális versenyszervezés 4 pont db 
S49 Megyei versenyszervezés 2 pont db 
S50 Egyéb versenyszervezés 1 pont db 

(1) Csak abban az esetben, ha nem az első három hely valamelyikén végzett 
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Művészeti Adatlap 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 

pályázandó időszakban! 

Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! M 
Kötelező dokumentumok  

☐ Igen ☐ Nem | Legalább egy, művészeti szaktanár vagy egyesület vezetője által kiállított ajánlás (MA) 

☐ Igen ☐ Nem | A pályázati időszakot megelőző legalább fél év összefoglalója, tételes beszámolóval (MB) 

Általános tevékenységek 
Minden félévben elszámolható tevékenységek 

M01 Művészeti egyesület tagja 4 pont db 
M02 Művészeti egyesület vezetőségi tagja 6 pont db 
M03 Egyéb alkotókör, művészeti szervezet tagja 1 pont db 
M04 Egyéb alkotókör, művészeti szervezet vezetőségi tagja 2 pont db 
Kiállítások 
Az egyes szereplések, tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

M05 Önálló külföldi kiállítás 12 pont db 
M06 Csoportos külföldi kiállítás 8 pont db 
M07 Önálló hazai kiállítás 10 pont db 
M08 Csoportos hazai kiállítás 6 pont db 
M09 Külföldi kiállítás szervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 5 pont db 
M10 Hazai kiállítás szervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 3 pont db 
Előadóművészet 

Az egyes szereplések, tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

M11 Szóló külföldi fellépés 4 pont db 
M12 Csoportos külföldi fellépés 2 pont db 
M13 Szóló hazai fellépés 3 pont db 
M14 Csoportos hazai fellépés 1 pont db 
M15 Külföldi fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 10 pont db 
M16 Hazai fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 8 pont db 
Színművészeti tevékenység 

Az egyes szereplések, tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

M17 Hazai önálló est 8 pont db 
M18 Külföldi önálló est 12 pont db 
M19 Hazai csoportos fellépés 6 pont db 
M20 Külföldi csoportos fellépés 10 pont db 
M21 Külföldi fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 4 pont db 
M22 Hazai fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 2 pont db 
Építőművészeti tevékenység 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

M23 Tervezési feladatok ellátása 15 pont db 

M24 Kivitelezési feladatok ellátása 20 pont db 

Díjak, elismerések 

Az egyes helyezések, elismerések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

M25 Nemzetközi I. helyezés 16 pont db 
M26 Nemzetközi II. helyezés 14 pont db 
M27 Nemzetközi III. helyezés 12 pont db 
M28 Hazai I. helyezés 10 pont db 
M29 Hazai II. helyezés 8 pont db 
M30 Hazai III. helyezés 6 pont db 
M31 Egyéb nemzetközi elismerés 8 pont db 
M32 Egyéb hazai elismerés 4 pont db 
Publikációk, egyéb 

Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! 

M33 Önálló kiadvány (DVD, könyv, hanglemez) 7 pont db 
M34 Csoportos kiadvány (DVD, könyv, hanglemez) 2 pont db 
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Általános Információ 

Kitöltés előtt gondosan tanulmányozza a kitöltési útmutatót! 

Fontos tudnivalók 

 Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 

kerül a pályázat aláírásának elmulasztása, az 1. számú melléklet csatolásának elmulasztása, valamint a hallgatói 

adatok kitöltésének elmulasztása esetén.  

 Jelen pályázat során csak a Pécsi Tudományegyetemen folytatott tanulmányok ideje alatt elért eredmények vehetőek 

figyelembe. 

 Kötelezően csatolandó dokumentum hiánya, valamint kötelezően csatolandó dokumentum kódszámának adott 

kötelező dokumentumon történő fel nem tüntetése esetén a teljes adatlap érvénytelen (0 pontos), az egyes sorokra 

nem adható pont. Összefoglaló, beszámoló és kutatási terv esetén a kötelező formai követelmények: Times New 

Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, sorkizárt dokumentum dátummal és aláírással ellátva. 

 Egy sorhoz több igazolás is tartozhat, valamennyi kért igazolás csatolása kötelező! 

 Amennyiben a pályázó egy adatlap valamely sorához nem csatolja a szükséges igazolást a megfelelő formában, az 

adatlap azon sora nem értékelhető!  

 A csatolt igazolások jobb felső sarkában jelölendő azon sor kódszáma, amely eredmény, tevékenység, szereplés, stb. 

alátámasztására a pályázó az igazolást csatolja, illetve kötelező dokumentum esetén az adott kötelező dokumentum 

kódját szükséges a dokumentum jobb felső sarkában feltüntetni. A kódszám, illetve a kód jelölésének hiányában az 

EHÖK szakbizottsága nem köteles figyelembe venni a csatolt dokumentumot. 

 Az egyes kategóriákban elért pontok összeadódnak.  

 Egy adott szereplés/eredmény/tagság csak egy soron számolható el, kivéve idegen nyelvi pont, valamint Kari és 

Országos TDK különdíj! Amennyiben egy eredmény, tevékenység, szereplés, stb. (a továbbiakban: eredmény) több 

soron is feltüntetésre kerül, az eredmény nem vehető figyelembe, így kérjük, gondosan válasza meg, hol kéri az 

eredmény elszámolását! 

 Amennyiben a hallgató adott már be korábban pályázatot, csak olyan eredményeket alátámasztó dokumentumok 

nyújthatók be, amelyek korábbi elnyert intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázatba nem kerültek 

beszámításra. Amennyiben a szakbizottság korábbi elnyert intézményi szakmai, tudományi ösztöndíj pályázatban 

elszámolt eredményt talál, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

 Szervezeti tagság esetén csak a pályázat benyújtása napján fennálló szervezeti tagság vehető figyelembe! Egy adott 

szervezeti tagság csak egy soron vehető figyelembe. 

 Nemzetközi verseny/program/rendezvény: Külföldi előadó vagy résztvevő részvételével zajló program, amennyiben 

a résztvevő/előadó nem csereprogram keretén belül tartózkodik Magyarországon vagy részben/egészben külföldön 

zajló program. 

 Országos verseny/program/rendezvény: Legalább 6 megyére meghirdetett program 

 Regionális verseny/program/rendezvény: Legalább 2 megyére meghirdetett program 

 Megyei verseny/program/rendezvény: Legalább 2 településre meghirdetett program 

Igazolási rend 

A csatolt kötelező mellékleteken tüntesse fel a dokumentum zárójelben szereplő azonosítóját! (TA, TB, KA, KB, SA, SB, MA, 

MB) 

A nem kötelező mellékletekre kérjük, tüntesse fel, mely sor esetén vegyük figyelembe az adott dokumentumot! A sorszám 

nélküli dokumentumokat az EHÖK szakbizottsága nem köteles figyelembe venni, sorszám nélküli dokumentumra az EHÖK 

szakbizottsága nem köteles pontszámot megítélni. 

Hiányzó vagy nem megfelelő melléklet esetén az adott sorhoz tartozó tevékenység nem értékelhető! 

  

Tudományos és Szakmai Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: TA, TB 

T01-T04 Nyelvvizsga bizonyítvány másolat 

T05-T08 Szakkollégium oktatói tagjának igazolása eredeti 

T09-T10 Tudományos szervezet vezetőjének igazolása eredeti 

T11-T26  Igazolás az ISSN/ISBN/DOI számról, a megjelenés időpontjáról, valamint a leközölt mű első oldala,  

 és amennyiben rendelkezésre áll, tartalomjegyzék vagy kiadói igazolás másolat 

T27-T43 Oklevél vagy szervezői igazolás a részvételről és helyezésről másolat 

T44-T49 Névre szóló felkérő levél/programfüzet vagy szervező igazolása másolat 
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T50-T51 Szervező igazolása másolat 

T52-T55 Rendező szervezet igazolása eredeti 

Közcélú tevékenység Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: KA, KB 

K01-K04 Szervezet igazolása eredeti 

K05-K06 Hallgatói szervezet HÖK által elismert vezetőjének igazolása eredeti 

K07-K08 Alkotókör, szervezet vezetőjének igazolása két tanúval ellátva eredeti 

K09-K13 Rendezvényt szervező szervezet vezetőjének igazolása eredeti 

K14 Kar dékánjának vagy dékánhelyettesének igazolása és ajánlása eredeti 

Sport Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: SA, SB 

S01 Sportegyesület igazolása eredeti 

S02 Sportághoz tartozó Országos Sport Szövetség igazolása másolat 

S03 Sportegyesület igazolása eredeti 

S04 Sportághoz tartozó Országos Sport Szövetség igazolása másolat 

S05-S45 Sportághoz tartozó Országos Sport Szövetség igazolása, vagy oklevél, vagy  

 szervezői igazolás a részvételről és helyezésről, vagy jegyzőkönyvkivonat a versenyről. másolat 

S46-S50 Szervező szervezet igazolása eredeti 

Művészeti Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: MA, MB 

M01-M02 Művészeti egyesület vezetőjének igazolása eredeti 

M03-M04 Alkotókör, művészeti szervezet vezetőjének igazolása két tanúval ellátva eredeti 

M05-M10 Kiállítást szervező szervezet igazolása eredeti 

M11 és M13 Rendezvény szervezőjének igazolása eredeti 

M12 és M14 Rendezvény szervezőjének és a fellépő csoport vezetőjének igazolása eredeti 

M15-M16 Rendezvényt szervező szervezet vezetőjének igazolása eredeti 

M17-M20 Rendezvény szervezőjének és a fellépő csoport vezetőjének igazolása eredeti 

M21-M22 Rendezvényt szervező szervezet vezetőjének igazolása eredeti 

M23-M24 Tervdokumentáció és felkérőlevél a tervezésre vagy felkérőlevél a kivitelezésre másolat 

M25-M32 Oklevél vagy szervező igazolása a díjról, elismerésről másolat 

M33-M34 Kiadást igazoló dokumentum, publikáció esetén a vonatkozó oldalak, CD/DVD esetén a borító. másolat 

Nem egyértelmű, vagy ellentmondásos pályázat esetén az EHÖK szakbizottsága a pályázat elbírálása céljából további 

dokumentumok csatolását, pótlását kérheti a pályázótól, illetve kezdeményezheti a hallgató bizottsági ülésen történő 

személyes meghallgatását.  

Jelen útmutatóban és az adatlapokon feltüntetett dokumentumok (hiány)pótlására nincs lehetőség! 
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1. számú melléklet az Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj Pályázathoz 

Nyilatkozat a pályázó által benyújtott dokumentumokról 

Alulírott,………..………………………….…………(születési hely: …..……………………., születési 

idő: .………………………………….., anyja neve: …...……………………………, lakcím: 

………………………………………………………) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az általam benyújtott pályázati dokumentumokkal olyan, általam elért eredményeket kívánok 

alátámasztani, melyek korábbi elnyert Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj Pályázatomba nem 

kerültek beszámításra. 

Kelt:………………………….. 

 ………………………… 

 aláírás 

 

Tanú 1: Tanú 2: 

Név:………………………………….  Név:…….……………………………. 

Lakcím:……………………………...  Lakcím:…….……………………….. 

Aláírás:………………………………  Aláírás:……………………………… 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az EHÖK szakbizottsága a pályázati űrlapon feltüntetett és a 

nyilatkozatban szereplő adatok valódiságát saját nyilvántartásából és közhiteles egyéb 

nyilvántartásokból ellenőrizheti! 


