ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
TUDOMÁNYOS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI BIZOTTSÁG
UTAZÁSI TÁMOGATÁS
A XXXIII. OTDK-N VALÓ RÉSZVÉTELRE
Pályázati kiírás
A pályázat célja a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Találkozón versenyzőként,
hallgatói opponensként, valamint hallgatóságként résztvevő hallgatók utazásának utólagos
támogatása. A pályázaton helyi tömegközlekedési eszköz használatát nem tudjuk téríteni, így
kizárólag az ELTE campusaitól (budapesti és szombathelyi campusok) eltérő helyszínen, helyközi
tömegközlekedési eszközzel megvalósított utazást tudjuk utólagosan támogatni.
A pályázók köre:
Olyan, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak, akik a XXXIII. OTDK-n
versenyzőként, hallgatói opponensként vagy hallgatóságként vesznek részt.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
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 A XXXIII. OTDK-n való részvétel jogcímét és az arról szóló oktatói (konzulensi, TDKért felelős oktatói) igazolást
 Versenyzőként való részvétel esetén a versenymű összefoglalását 500 karakterben,
opponensi részvétel esetén az opponensi beszámolót 500 karakterben, hallgatóságként
való részvétel esetén oktatói ajánlást
 Az adott szekció felhívását
 A helyközi tömegközlekedési eszköz igénybevételéről szóló bizonylatot (érvényesített
menetjegy, buszjegy)
 Nyilatkozatot arról, hogy a hallgató más pályázaton nem részesült azonos jogcím alapján
utazási támogatásban.

A pályázati időszak: 2017. március 23., 8.00 – 2017. április 30., 23.59.
A hiánypótlás vége: 2017. május 5., 23.59
A pályázati időszak alatt a pályázatok leadása és elbírálása folyamatos.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
A pályázatot a Neptun, Ügyintézés, Kérvények felületén kell benyújtani.
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ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
TUDOMÁNYOS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI BIZOTTSÁG
A pályázat bírálata: az ösztöndíj megítélésének feltétele, hogy az adott szekció
megrendezésének időpontja és a helyközi tömegközlekedési eszköz igénybevételéről
szóló bizonylat időpontja fedje egymást.
Az ösztöndíj maximális összege a szekció helyszínére szóló – menettérti – 50%-os
kedvezményes menetjegy ellenértéke, amitől a Bizottság csak a külföldről érkező
hallgatók esetében térhet el. Az a hallgató, aki a 85/2007. (IV.25.) kormányrendelet alapján
egyéb jogosultság miatt ennél kedvezményesebb utazást vett igénybe, ennek megfelelő összegű
támogatásban részesülhet. Teljesárú menetjegy a pályázatból nem támogatható.
A pályázaton csak azon hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik azonos jogcímen más
pályázaton nem pályáztak sikeresen támogatásra.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókról érdeklődni lehet a tudomany@ehok.elte.hu e-mail címen.
A pályázatok leadásával minden pályázó hozzájárul, hogy megadott adatait a pályázati kiírásnak
megfelelő célokra használjuk.
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