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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

BENDA KÁLMÁN BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM  

KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA 

2022/2023. TANÉV 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE, Egyetem) egyik kiemelt stratégiai célja a 

tehetséges hallgatók támogatása.  

Az Egyetem vezetése elismerve a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karhoz kapcsolódó Benda 

Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium tevékenységét, kiemelten kívánja 

támogatni a tehetséges hallgatók Egyetem berkein belüli tudományos tevékenységének kibontakozását. 

Mindezek okán a KRE Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén döntött a KRE SZMSZ III. Hallgatói 

Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: KRE HTJSZ) 18. 

§-ának módosításával és új, 50/P. § beiktatásával a Szakkollégiumi Kiválósági Ösztöndíjak, ezen belül 

a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium kiválósági ösztöndíj alapításáról. 

1. Kik pályázhatnak? 

A KRE HTJSZ 50/P. §-a alapján a pályázati felhívás a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a 

továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a Benda Kálmán Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Szakkollégium teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan 

képzésben, mesterképzésben, doktori képzésben tanulmányokat folytató, szakkollégista hallgatóinak 

szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett szakkollégiumi 

tevékenységet végeznek, és ezzel nagymértékben hozzájárulnak az egyetemi tudományos élet sikereihez 

és fejlődéséhez. 

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium kiválósági ösztöndíj egy tanévre 

(10 hónap) folyósított pénzbeli juttatás. 

A BENDA KÁLMÁN BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM KIVÁLÓSÁGI 

ÖSZTÖNDÍJRA A PÁLYÁZATOT KIZÁRÓLAG A NEPTUN ELEKTRONIKUS KÉRVÉNYKEZELŐ 

FELÜLETÉN LEHET ÉS KELL LEADNI,  

papír alapú vagy e-mailen érkezett beadványt az Egyetem nem fogad el.  

A kérvény neve: BKBTSZK Kiválósági Ösztöndíj pályázat 2022/2023. tanév, kódszáma: 

BENDA_KIVO_2022/23. 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 14. (hétfő) 12.00 óra 

2. Pályázathoz szükséges dokumentumok 

• Kitöltött „Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium kiválósági 

ösztöndíj pályázati adatlap”. 

Pályázni csak érvényes, a Neptun kérvénykezelőben kitöltött pályázati adatlappal lehet.  
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3. A pályázat érvényessége, a leadott pályázatok bírálati szempontjai 

Az ösztöndíj minden esetben a megpályázott félévben, azaz a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévben – 

2022. szeptember 6. és 2023. február 11. között – a Benda Kálmán Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Szakkollégiumban fennálló szakkollégiumi tagsági jogviszony, illetve a 

szakkollégiumban végzett tevékenység alapján kerülhet kiutalásra az alábbi szempontok alapján: 

Kötelező feltételek: 

• a hallgató a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumban 

fennálló szakkollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkezik; 

• a hallgató a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumban 

kiemelkedő szakkollégiumi tevékenységet végez. 

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai 

szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.  

Tekintettel arra, hogy a pályázathoz dokumentum csatolása nem szükséges, a hiányos pályázat 

benyújtása kizárt, ezért hiánypótlásra nincs szükség. 

 

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium kiválósági ösztöndíjra benyújtott 

hallgatói pályázatok bírálatáról az adott szakkollégium vezetője gondoskodik. 

A megítélt ösztöndíj mértéke a szakkollégiumi tagsági jogviszony idejétől függ. A szakkollégista 

hallgató a szakkollégiumi tagsági jogviszony: 

• első félévében 30.000,-Ft/hó alapösztöndíjban, a tanév 2. félévében a műhelyvezető javaslata 

alapján 40.000,-Ft/hó, 50.000,-Ft/hó, illetve 60.000,-Ft/hó ösztöndíjban részesülhetnek; 

• további félévében a műhelyvezető javaslata alapján 40.000,-Ft/hó, 50.000,-Ft/hó, illetve 

60.000,-Ft/hó ösztöndíjban részesülhet. 

 

A leadott pályázatok bírálati szempontjai:  

• a szakkollégista hallgató Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi 

Szakkollégiumban fennálló szakkollégiumi tagsági viszonya és ideje, 

• a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumban végzett 

műhelymunka színvonala, 

• OTDK és tehetségnapi szereplés, 

• publikációs tevékenység, 

• szakkollégiumi és egyetemi tanulmányi eredmények, 

• közösségi munka. 

4. Pályázatok leadásának határideje, helye 

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot 2022. november 14. (hétfő) 12.00 óráig kell 

benyújtani a Neptun Kérvénykezelő felületén.  

Az Egyetem a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok és szabályzata alapján jár el az 

adatkezelés során (kre.hu/adatvedelem).  

További információkat találhatnak az egyetem honlapján: 

http://www.kre.hu/portal/index.php/szakkollégiumi-kivalosag-osztondijak.  
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5. Az ösztöndíj jogosultság megszűnésének esetei 

A KRE HTJSZ 50/P. § (4) bekezdése rendelkezik a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi 

Szakkollégium kiválósági ösztöndíj jogosultság megszűnéséről:  

„Megszűnik az ösztöndíj jogosultság a pályázati feltételeknek való megfelelés módosulásával, így 

különösen  

a) a szakkollégiumi tagság megszűnésével és az ösztöndíj a hallgató részére a szakkollégiumi tagsági 

jogviszony megszűnését követő hónaptól nem folyósítható. A szakkollégium vezetője a hallgató 

szakkollégiumi tagsági jogviszonyának megszűnéséről szóló határozatot legkésőbb 8 napon belül 

megküldi a Gazdasági Főigazgatóság és a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság részére.  

b) a hallgatói jogviszony szüneteltetésével az ösztöndíj a hallgató részére a hallgatói jogviszony a 

szüneteltetést követő hónaptól nem folyósítható.  

c) a hallgatói jogviszony megszűnésével, megszüntetésével és az ösztöndíj a hallgató részére a hallgatói 

jogviszony megszűnését követő hónaptól nem folyósítható.  

d) a hallgató nappali munkarendről részidős (esti vagy levelező) munkarendre váltását engedélyező 

határozat véglegessé válásával és az ösztöndíj a hallgató részére a hallgatói jogviszony megszűnését 

követő hónaptól nem folyósítható.” 

6. Határidők:  

• A 2022/2023. tanévben a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium 

kiválósági ösztöndíj pályázat Neptun elektronikus kérvénykezelőn történő leadásának 

határideje: 2022. november 14. (hétfő) 12 óra 

• A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2022. november 21. (hétfő) 

• A 2022/2023. tanévben Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium 

kiválósági ösztöndíjban részesülő hallgatók ösztöndíjfizetési listájának megküldése a Gazdasági 

Főigazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály és a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság részére: 

2022. november 22. (kedd) 10 óra 

• A 2022/2023. tanévben Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium 

kiválósági ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: 2022. november 

25. (péntek) 

 

Budapest, 2022. november 4. 

 

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik 

rektor 


