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című projekt keretében  

 

 

a hátrányos helyzetű célcsoportok támogatására, a hallgatók duális képzésben való részvételé-

nek támogatására 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

 
A Nyíregyházi Egyetem pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév  II. félévére a Nyíregyházi Egyetem 

duális képzésben résztvevő hallgatói számára. 

 

Tudnivalók a pályázat benyújtásához: 

 

1. A pályázók köre 

(1) A duális képzésre felvételt nyert és aktív hallgatók, akik szociálisan hátrányos helyzetűek és 

kedvezményezett térségből érkeznek, ill. az Ösztöndíj Pályázati Szabályzat 2.6. pontja alapján 

min. 15 pontot érnek el. 

(2) A duális képzésben résztvevő aktív státuszú hallgatók, akik kiemelkedő tanulmányi, ill. duális 

gyakorlati eredménnyel rendelkeznek, bekapcsolódnak tudományos diákköri munkába, vagy 

más, objektíven mérhető, a kötelezően előírt tanulmányi munkán túlmutató, kiemelkedő tevé-

kenységet végeznek. 

(3) A duális képzésben résztvevő aktív státuszú hallgatók, akik diákmentori rendszerben duális 

képzésben részt vevő hallgató(ka)t mentorálnak, vagy középiskolások számára szervezett tevé-

kenységek megvalósításában aktívan részt vesznek. 

 

2. A pályázattal támogatandó tevékenységek 

 

A pályázók három kategóriában pályázhatnak. 

(1) Ösztöndíj utazási és szállásköltség támogatására a duális és kooperatív képzés gyakorlati részét 

adó helyszín megközelítéséhez, a kiemelkedő tanulmányi, ill. duális gyakorlati,  valamint TDK ered-

mények elérését és közzétételét segítő tevékenységekhez (pl. üzemlátogatások, versenyek, kutatási 

helyszínek, konferenciák, workshopok, szakmai és tudományos konzultációk stb.). 

Az utazási és szállásköltség támogatás biztosítása egyszeri támogatás, a nyertes hallgatók 

számára egy összegben kerül kiutalásra. 
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(2) Ösztöndíj hosszú távú, rendszeres, kiemelkedő duális tanulmányi, ill. duális gyakorlati, vagy 

tudományos diákköri munka végzésének támogatására. 

A nyertes pályázók számára a megítélt összeg az adott tanév félévében, egy összegben kerül 

folyósításra. 

 

(3) Ösztöndíj közéleti és szakmai tevékenység támogatására azoknak a duális képzésben résztvevő 

hallgatóknak, akik kiemelkedő tanulmányi vagy kutatási munkájuk mellett, szakjuknak megfelelő 

kompetenciájukat, tudásukat az egyetemen kívüli lehetőségek kihasználásával igyekszenek gyarapí-

tani, vagy eredményeiket bemutatni (pl. diákmentori vagy középiskolások számára szervezett tevé-

kenységek). 

A nyertes hallgatók számára az ösztöndíj egy összegben kerül kiutalásra. 

 

A pályázat időtartama: 2019. február 04. – 2019. június 30. (5 hónap) 

 

Pályázati összegek kategóriánként: 

 

1.) Utazási és szállásköltség támogatása 

A támogatás csak a duális gyakorlati képzés idejére pályázható. A támogatás a hallgató lakó-

helye és a duális gyakorlóhely közötti utazási költség, valamint egyéb, a duális képzéshez kap-

csolódó utazások (pl. üzemlátogatás, versenyek, kutatási helyszínek, konferencia helyszínekre 

történő utazások) támogatására pályázható. Ha a lakóhely és a duális képzőhely egy település 

közigazgatási határán belül van, támogatás nem adható.  

 

a.) Utazási költség támogatása: max. 5.000,- Ft/hó (15.000,- Ft/félév), amennyiben a cég 

telephelye 25 km-től nagyobb távolságra van a hallgató lakóhelyétől vagy tartózkodási 

helyétől, valamint ha a cég nem téríti az utazási költséget (gépkocsi használat esetén 9 

Ft/km támogatás adható). 

b.) Szállásköltség támogatása: max. 10.000,- Ft/hó (30.000,- Ft/3 hó), Nyíregyházától 30 

km-től nagyobb távolságra kijáró hallgatók, akik a cég telephelyén szállnak meg, vagy 

Nyíregyházán kollégiumban laknak (igazolás bemutatásával). 

a) és b) közül csak az egyik támogatásra vehető igénybe. 

c.) Konferencia részvétel: max. 100.000,- Ft/fő (térítés számla, ill. igazolás alapján) 
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2.) Duális tanulmányi és tudományos diákköri támogatás: 

A duális gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményért, a duális vállalati partner értékelése 

alapján. 

a.) duális gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményért: 10.000 - 40.000 Ft/félév 

4,00-4,25 : 10.000,- Ft/félév 

4,26-4,5 : 20.000,- Ft/félév 

4,51-4,75 :30.000,- Ft/félév 

4,76-5,0 : 40.000,- Ft/félév  

b.) TDK: 30.000,- Ft/félév (leadott, konzulens tanár által elfogadott dolgozatnál) 

3.) Közéleti, szakmai tevékenységek támogatása: 

a.) Diákmentori tevékenység, duálisos hallgató mentorálásáért (beszámoló és vállalati 

mentor aláírása, igazolása szükséges): max. 25. 000.- Ft/félév  

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlap pontos kitöltésével lehet benyújtani, amelynek tartal-

maznia kell a hallgató előző félévi duális gyakorlati eredményét. A szociális helyzet igazolására 

szolgáló dokumentumokat az alábbi linken elérhető leírás szerint kell benyújtani: 

http://h5.nye.hu/wp-content/uploads/2017/09/szoctam-szempontrendszer-egyetemi.pdf 

A pályázatokat Tóth Miklósné részére 1 példányban kinyomtatva, aláírva (Nyíregyházi Egyetem, 

„C” épület CA144-es iroda) és elektronikus formában (toth.miklosne@nye.hu) is meg kell kül-

deni. 

A pályázatok beadási határideje: 2019. április 5. 16.00 

A határidő után, nem megfelelő formátumban érkezett, pontatlanul kitöltött pályázatok elbírálás 

nélkül kizárásra kerülnek. 

A beérkezett pályázatok elbírálása: 2019. április 11. 

A nyertes pályázók értesítése: 2019. április 25. 

A pályázatok elbírálását 7 tagú Ösztöndíj Pályázati Bizottság végzi.  

 

Nyíregyháza, 2019. március 14.  Dr. Sikolya László 

 

 

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap 

mailto:toth.miklosne@nye.hu
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1. sz. számú melléklet: 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

a hallgatók duális képzésben való részvételének támogatására 

 

 

A pályázó adatai 

A pályázó neve, NEPTUN kódja:__________________________________________________ 

Születési hely, idő:______________________________________________________________ 

A pályázó szakja:_______________________________________________________________ 

Tanulmányok kezdete:________________Beiratkozott félévek száma:_____________________ 

Duális munkahelye:_____________________________________________________________ 

 

Elérhetőségek 

Állandó lakcím:________________________________________________________________ 

Értesítési cím:__________________________________________________________________ 

Telefonszám:__________________________________________________________________ 

E-mail cím: ___________________________________________________________________ 

 

A megpályázni kívánt támogatási kategória 

Utazási és szállásköltség-támogatás a duális és kooperatív képzés gyakorlati részét adó 

helyszín megközelítéséhez, a kiemelkedő duális gyakorlati és TDK eredmények eléré-

sét és közzétételét segítő tevékenységekhez. 

 

Egyszeri ösztöndíj kiemelkedő duális gyakorlati eredményért vagy tudományos diák-

köri munka végzéséért. 

 

Egyszeri ösztöndíj azoknak, akik kiemelkedő duális gyakorlati vagy kutatási munkájuk 

mellett, szakjuknak megfelelő kompetenciájukat, tudásukat az egyetemen kívüli lehe-

tőségek kihasználásával igyekszenek gyarapítani, vagy eredményeiket bemutatni. 

 

 

 

A pályázó előző félévi duális gyakorlati eredménye (értékelő lap csatolandó): 

….félév: ________ 
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A pályázattal támogatandó tevékenység leírása:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

A pályázó szociális helyzete Jelölje x-szel a 

körülmény fenn-

állását 

Bírálói 

pont-

szám 

A pályázó hallgató családi körülményei, egészségi állapota   

A pályázón kívül közös háztartásban élő eltartottak (3 pont/fő)                    fő  

Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas szülő/eltartó (6 pont/fő)                    fő  

Regisztrált álláskereső szülő/eltartó/testvér (8 pont/fő)                    fő  

Gyermekét egyedül nevelő szülő/eltartó (kivéve, ha a pályázó fél-

árva) (8 pont) 

  

Árva – van a háztartásban eltartó (15 pont)   

Árva – nincs a háztartásban eltartó (18 pont)   

Félárva (12 pont)   

Gyermeket nevelő pályázó (10 pont/gyermek)             gyermek  

Családfenntartó/Önfenntartó pályázó (4 pont)   

Hátrányos helyzetű pályázó (10 pont)   

Halmozottan hátrányos helyzetű pályázó (18 pont)   

Fogyatékossággal élő családtag (10 pont/fő)                     fő  

Fogyatékossággal élő pályázó (15 pont)   

Tartósan beteg pályázó (15 pont)   

A lakhely/tartózkodási hely és gyakorlóhely közötti távolság                     km  
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Gyakorlóhely megnevezése:______________________________ 

Címe:________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

A pályázó állandó lakhelyének típusa   

Saját vagy családtag tulajdonában álló ingatlanban lakó hallgató (0 

pont) 

  

Eltartó állandó lakhelye bérlemény (öneltartó pályázókra nem vo-

natkozik) (5 pont) 

  

A pályázó tartózkodási helye   

Saját vagy családtag tulajdonában álló ingatlan (0 pont)   

Kollégium (2 pont)   

Albérlet (kollégiumi felvételi elutasító határozattal) (4 pont)   

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem                        Ft  

Összes pontszám   

 

 

A pályázat leadási határideje: 201………………………………..  

 

Leadás helye: Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet  

 

Csatolt mellékletek száma: ………………….db 

 

Csatolt 

melléklet 

sorszáma 

Melléklet típusa 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon és a csatolt mellékleteken fel-

tüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázatban sze-

replő adatokat a Bíráló Bizottság felhasználja szociális helyzetem megállapításához. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 20____. ________________ hó _____. nap 

 

 

 

__________________________ 

a pályázó aláírása 
 

 


