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1. Pályázat célja 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar célja, hogy az intézmény az oktatás, kutatás és 

innováció tekintetében a régió egyik kiemelkedően fontos, meghatározó műszaki felsőoktatási 

intézménye legyen. Ezen cél elérésének sarokköve a tehetséggondozás, az oktatási és kutatási humán-

erőforrás hosszútávú biztosítása, az egyetemen folyó kiemelkedő szakmai munka támogatása.  

Jelen ösztöndíjpályázat célja az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán tanuló tehetséges 

hallgatók kutatási tevékenységének támogatása, Tudományos Diákköri Konferenciákon való 

részvételük elősegítése. 

Az ösztöndíjprogram keretösszegének forrását a Neumann János Informatikai Kar az ipari partnereinek 

anyagi hozzájárulásával biztosítja. A Neumann Kari TDK tevékenység gyémánt fokozatú, kiemelt 

támogatói a Robert Bosch Kft. és a Huawei Technologies Hungary Kft., arany fokozatú támogatói a 

Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. és az EPAM Systems Kft. 

2. Az ösztöndíj formája 

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely a hallgató által megjelölt bankszámlaszámra kerül 

folyósításra. 

Az ösztöndíj összege: 80 000 Ft / hó / fő. 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap, 2022. szeptember és 2023. január között. 

3. Pályázat benyújtására jogosultak köre  

Pályázatot nyújthatnak be az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának azon hallgatói, akik 

az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Az ösztöndíj egyéni 

támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be. Egy hallgató jelen pályázati kiírásra egy 

pályázatot nyújthat be.  

4. Az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő kötelező vállalások 

Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban kutatási tevékenységet végez, mely 

során: 

 Az Óbudai Egyetem 2022. novemberében rendezett Tudományos Diákköri Konferenciáján 

bemutatja a tudományos tevékenységét és elért eredményeit; 

 Az ösztöndíjas időszak végén záró beszámoló keretein belül ismerteti eredményeit. 



 

5. Kizáró okok 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2022/2023 

tanévére kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói vagy Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói 

Kutatói Ösztöndíjban részesül. Nem részesülhet ösztöndíjban továbbá az a pályázó, aki a kutatási 

tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató egyéb ösztöndíjban részesül az ösztöndíjas 

időszakban. 

6. Támogatásban részesíthető pályázatok száma 

Jelen pályázati kiírás keretében a támogatható pályázatok tervezett száma: 3. 

7. Pályázat irányítója, lebonyolítója 

A pályázat irányítója és szakmai lebonyolítója az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara. A 

benyújtott pályázatokat a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa értékeli és rangsorolja, a bizottság elnöke 

tesz javaslatot a dékánnak a támogatásra javasolt pályázókról. 

8. Pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázatokat 2022. szeptember 1. – 2022. szeptember 15. 2022. szeptember 22. között lehet 

benyújtani. A döntésről a pályázók 2022. szeptember 30-ig írásban, az intézményi email-címükre kapnak 

értesítést. 

9. Pályázatok benyújtásának módja és helye 

A pályázat elektronikusan a https://forms.office.com/r/Vm0duBDBpC webhelyen benyújtható. 

10. Pályázati dokumentáció 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 Szakmai önéletrajz; 

 Kutatási terv; 

 Igazolás a tanulmányi eredményekről; 

 Hallgatói jogviszony igazolása. 

A pályázó korábbi teljesítményét alátámasztó dokumentumok, igazolások: 

 TDK, OTDK részvétel, helyezés; 

 Tudományos díj, ösztöndíj; 

 Szakmai-közösségi tevékenységek (tudománynépszerűsítő, demonstrátori vagy szakkollégiumi 

tevékenység, stb); 

 Publikációk; 

 Szaktanári ajánlás, témavezetői nyilatkozat; 

 Egyéb szakmai tevékenységről. 

11. Az ösztöndíj felhasználása 

Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható. 

https://forms.office.com/r/Vm0duBDBpC


 

12. A pályázat érvényességének formai ellenőrzése, hiánypótlás 

A pályázatok beérkezését követően azok formai ellenőrzésére kerül sor jelen pályázati felhívás 3. pontja 

szerint. A benyújtott pályázatok a benyújtási időszakon túli hiánypótlásának nincs helye. 

13. A pályázatok elbírálásának szempontjai 

A benyújtott, formailag megfelelő pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint történik: 

 A pályázó korábbi teljesítménye, szakmai tevékenység, publikációk, díjak, elismerések (max. 30 

pont); 

 Tanulmányi eredmények, szakmai kompetenciák (max. 30 pont); 

 Kutatási terv kidolgozottsága, megvalósíthatósága, a téma tudományos fontossága, újszerűsége, 

az eredmények publikálhatósága (max. 40 pont). 

Összesen legfeljebb 100 pont. 

14. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése 

Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg jelen pályázati kiírásban 

foglalt feltételeknek, az ösztöndíjas az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

Amennyiben az ösztöndíjas a kötelező vállalásokat nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat 

irányítója dönthet a támogatás visszavonásáról, valamint a korábbi kifizetések kapcsán jogosulatlanul 

igénybevett támogatást állapíthat meg. 

15. További információk 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra 

rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 

felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg és 

módosított pályázati felhívást jelentessen meg. 

A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást Dr. Kertész Gábor kutatási 

dékánhelyettestől kaphat a kertesz.gabor@nik.uni-obuda.hu email címen. 

mailto:kertesz.gabor@nik.uni-obuda.hu

