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Intézményi Szakmai, Tudományos, Közéleti Ösztöndíj
Pályázati felhívás és Eljárásrend átmeneti módosított szabályai
Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki,
amit az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel
megerősített. A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja megtiltotta a felsőoktatási
intézmények hallgatók általi látogatását. A vészhelyzet idején így az Intézményi Szakmai,
Tudományos és Közéleti ösztöndíjpályázatok személyes úton történő leadása nem megoldható.
A kialakult helyzetre való tekintettel, az ISZTK pályázatok benyújtására a vészhelyzet
megszűnéséig online formában van lehetőség, az ISZTK pályázatleadási útmutatóban
meghatározott módon.
Az Eljárásrend 3. § a) valamint b) pontja alapján, a tudományos utazást eredeti
számlával/jeggyel kell igazolni. Az online pályázat benyújtási rendszerére való tekintettel ezek
a pontok felfüggesztésre kerültek. Továbbiakban a számla vagy jegy elektronikus formában
(számla vagy jegy scannelt változata, vagy a számláról/jegyről készült fénykép) elküldött
példányát fogadjuk el.
A Pályázati felhívás 1. b), c) valamint 2. b) pontja alapján, a tudományos utazást eredeti
számlával/jeggyel kell igazolni. Az online pályázat benyújtási rendszerére való tekintettel ezek
a pontok felfüggesztésre kerültek. Továbbiakban a számla vagy jegy elektronikus formában
(számla vagy jegy scannelt változata, vagy a számláról/jegyről készült fénykép) elküldött
példányát fogadjuk el.
A Pályázati felhívás valamint az Eljárásrend 5. § (2) pontja úgy határoz, hogy a pályázó a
végzett tevékenységét követő második leadási határidőig nyújthatja be pályázatát. A
vészhelyzetre való tekintettel a szóban forgó szabály módosításra került. A továbbiakban a
pályázó a végzett tevékenységet követő harmadik leadási határidőig nyújthatja be pályázatát,
tehát 2020. január 14-ét követő időszakban végzett tevékenységre nyújtható be
visszamenőlegesen pályázat.

1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat
Telefon: 26/375-375/2580
E-mail: hok@btk.ppke.hu

2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem utca 1. (Pf.1.)

A módosult szabályokra való tekintettel a 2019/2020 tavaszi félévére vonatkozó további
pályázatleadási határidők az alábbiak szerint módosításra kerültek:
Leadási határidő: 2020. május 22. (péntek)
2020. június 12. (péntek)
Az említett átmeneti módosított szabályok a vészhelyzet megszűnését követően hatályukat
vesztik.

Elfogadta a PPKE BTK Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése: 2020. 05. 12.
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Gazdasági Bizottság elnök
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Szlépka Zsófia
Ellenőrző Bizottság elnök
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