
 

Pótpályázati felhívás Erasmus ösztöndíj elnyerésére  
a 2012/2013. tanév tavaszi félévére 

 
 
A Pályázati felhívás Erasmus ösztöndíj elnyerésére a 2012/2013. tanévre szóló 27/2011. (XII. 
22.) Rektori Utasítás (a továbbiakban: Rektori Utasítás) 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjai 
alapján az Erasmus intézményi koordinátor, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
közös javaslatára és egyetértésével, a KTH Erasmus és Csereprogramok Irodája 
(továbbiakban: KTH Erasmus Iroda) az alábbi Erasmus tanulmányi ösztöndíj pótpályázatot (a 
továbbiakban: pótpályázat) hirdeti meg. 
A pótpályázat keretében a Rektori Utasítás 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak megfelelően 
a Rektori Utasítás szerinti pályázat keretében el nem nyert ösztöndíjakra, valamint ugyanazon 
pályázat lebonyolítását követően az intézmény számára biztosított Erasmus ösztöndíj 
támogatás alapján létrehozott újabb ösztöndíjakra lehet pályázatot benyújtani.  
 

1. A pótpályázat feltételei 
Az Erasmus tanulmányi ösztöndíj elnyerésének feltételeit a Rektori Utasítás 2. § tartalmazza. 

A pótpályázaton részt vehet minden olyan hallgató, aki a 2012. április 3-án lezárult pályázati 
időszakban nem adott le pályázatot, vagy pályázatot adott le ugyan, de ösztöndíjas helyet 
nem nyert el. 
A Rektori Utasítás 11. § (6) bekezdés szerint a pótpályázaton nem vehetnek részt azok a 
hallgatók, akik a 2012. április 3-án lezárult pályázati időszakban Erasmus tanulmányi 
ösztöndíjat nyertek, de az ösztöndíjról lemondtak. 

A pótpályázati időszakban csak a 2012/2013. tanév tavaszi félévben teljesítendő mobilitásra 
nyújtható be pályázat. Pótpályázatot beadni csak az Erasmus Iroda honlapján a pótpályázati 
időszak kezdetén nyilvánosságra hozott intézményi helyekre lehetséges. 
Az elnyerhető ösztöndíj Erasmus tanulmányi ösztöndíj pótpályázat esetén 400 € / hó, amely 
megegyezik a pályázati időszakban elnyerhető ösztöndíj összegével. 
 

2. A pótpályázat benyújtása 
A pótpályázati adatlapot elektronikus formában a NEPTUN rendszerben, majd kinyomtatva a 
Rektori Utasítás 3. § (1) bekezdésben meghatározott egyéb dokumentumokkal együtt a 
Rektori Utasítás 3. § (2) bekezdés figyelembevételével a Támpont Irodában kell leadni 2012. 
szeptember 14-én (péntek) 12:00-ig. A pótpályázat benyújtásával kapcsolatos további 
feltételeket a Rektori Utasítás 4. § (4)-(6) bekezdései tartalmazzák. 

A pótpályázat során megpályázható intézményi helyek listáját a KTH Erasmus Iroda 2012. 
augusztus 24-ig nyilvánosságra hozza holnapján. 

 

3. A pótpályázat tartalma 
A pótpályázat tartalmára vonatkozó szabályokat a Rektori Utasítás 3. §-a tartalmazza. 

 



 

4. A pótpályázat elbírálása 
A KTH Erasmus Iroda 2012. szeptember 17-ig eljuttatja az illetékes koordinátornak a 
beérkezett pályázatokat. 
A Koordinátor összehívja az illetékes bizottságot, melynek tagjai a Rektori Utasítás 7. §-ában 
meghatározott pontozási rendszer szerint kialakítják a pályázók sorrendjét, és amennyiben 
van ilyen, a hozzájuk rendelt felsőoktatási intézményt feltüntetve, valamint a szabadon 
maradt intézményi helyek listáját 2012. szeptember 24-ig továbbítják a KTH Erasmus 
Irodának. 

A KTH Erasmus Iroda a megkapott listákat, mint előzetes eredményt, karonkénti bontásban 
nyilvánosságra hozza a honlapján 2012. szeptember 25-ig, majd ezt követően egyeztetési 
időszakot tart. 2012. szeptember 28-án a KTH Erasmus Iroda előzetes eredményt hoz 
nyilvánosságra honlapján. 

A jogorvoslatot követően a KTH Erasmus Iroda 2012. október 18-án a végleges eredményt 
nyilvánosságra hozza honlapján. 

 

5. A pótpályázat rangsorolási elvei 
A pótpályázatok rangsorolását és az intézményi rangsor kialakítását a Rektori Utasítás 8. §-a 
alapján kell végrehajtani a pótpályázati helyekre vonatkozóan.  

 

6. A pótpályázat jogorvoslata 
A 2012. szeptember 28-án nyilvánosságra hozott előzetes eredmény ellen fellebbezni a 
Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál 2012. október 13. 8:00-ig a Neptun Rendszerben található 
001. számú kérvény leadásával lehet. A kérvény leadása során a hallgató köteles nyilatkozni 
arról, hogy a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság előtt élni akar-e a személyes meghallgatás 
jogával, illetve személyes meghallgatása jogáról lemond-e. A kérvény leadása során a 
hallgató köteles megadni azon elérhetőségeinek adatait, amelyek segítségével a jogorvoslati 
eljárás során fel lehet venni vele a kapcsolatot. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 2012. 
október 15. 10:00 órakor a KTH tanácstermében (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R 
épület I. emelet 103.) kezdődő ülésén dönt a beérkezett fellebbezésekről. Amennyiben a 
hallgató nem mondott le a személyes meghallgatás jogáról, azonban nem jelent meg a 
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 2012. október 15. 10:00-kor kezdődő ülésén, akkor 
személyes meghallgatására a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 2012. október 16-án 10:00 
órakor a KTH tanácstermében kezdődő ülésén kerül sor. Amennyiben a hallgató nem 
mondott le személyes meghallgatása jogáról, és a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ismételt 
ülésén sem jelent meg bármely okból személyes meghallgatása céljából, a döntést a Hallgatói 
Jogorvoslati Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján hozza meg ismételt ülésén. 

 

7. Záró rendelkezések 
Jelen pótpályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Rektori Utasítás megfelelő 
rendelkezései irányadóak.  

 
Budapest, 2012. augusztus 21. 

KTH Erasmus Iroda 


