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Pályázati kiírás kis rendezvények támogatására 
 

Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban: HÖK) pályázatot hirdet kis rendezvények szervezésének 
támogatására. 

A pályázat célja: az ELTE TTK hallgatói közélet alakítása érdekében végzett tanulmányi, tudományos, 
kulturális, sport- és művészeti, zenés-táncos, illetve egyéb egyetemi rendezvény szervezésének támogatása. 

Pályázatot benyújthat: a Kar minden polgára. 

Pályázaton támogatható: a HÖK szellemiségével megegyező, céljainak elérését elősegítő közösségi 
esemény. A HÖK csak olyan pályázatokat tud anyagilag támogatni, ami a rendezvény megkezdése előtt 
minimum 1 hónappal elbírált. 

Formai követelmények: A pályázatot elektronikus formában kell leadni. 

A pályázás a http://ttkhok.elte.hu/kisrendezvenyek/palyazat honlapon történik. 

Amennyiben a TTK honlapja nem üzemel, a pályázatokat elektronikusan, a pályázati kiírásnak megfelelően 
kell eljuttatni az Ellenőrző Bizottsághoz (eb@ttkhok.elte.hu) számára, aki az így beérkezett pályázatokat 
köteles megosztani a HÖK Választmányával (továbbiakban Választmány). 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó: 
    ◦ nevét, 
    ◦ Neptun kódját, 
    ◦ szakját, 
    ◦ elérhetőségét (e-mail, telefon), 
• a rendezvény: 
   ◦ megnevezését, 
   ◦ típusát, 
   ◦ időbeli kiterjedését, 
   ◦ helyszínét, 
   ◦ rövid, közérthető ismertetőjét, 
   ◦ programját, 
   ◦ a résztvevők várható számát, 
   ◦ a résztvevő önkéntesek számát, 
   ◦ költségvetését, 
• HÖK támogatás mikéntjét. 

A pályázó vállalja: 
• a pályázat tartalma a valóságnak teljes egészében megfelel, 
• a pályázatban szereplő személyek elérhetőségei és a pályázat adatai nyilvánosak. (A valótlan 
adatközlés Kari fegyelmi eljárást von maga után.), 
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• rendezvény szervezési feladatait, 
• kapcsolat felvételt és együttműködést a HÖK adott tisztségviselőivel. 
• rendezvény után beszámolást a Választmánynak, a rendezvényt követő 10 munkanapon belül. 

 

A pályázat bírálásának menete: 
A pályázatokat a Választmánya bírálja el, a pályázat beérkezésétől számított legalább 36 óra, legfeljebb a 
rendezvényt megelőző egy héten, és tesz javaslatot a támogatásra. A bírálás során az egy pályázatra adható 
támogatás javasolt mértékét a Választmány módosíthatja, vagy a pályázatot a pályázónak átdolgozásra és 
újra beadásra visszaküldheti. 

A pályázatok bárki számára véleményezhetőek a ttkhok.elte.hu/kisrendezvenyek/leadott-
palyazatok honlapon. A honlapon található és a eb{kukac}ttkhok.elte.hu címre eljuttatott véleményeket a 
TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága köteles az adott pályázatot tárgyaló választmányi ülésen ismertetni, 
amennyiben azok legalább 2 órával az ülés előtt beérkeztek. A Választmány köteles figyelembe venni a 
véleményeket. 

Formailag hibás, illetve hiányos pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat a pályázónak javításra visszaküldi. 

Az elbírált, illetve az átdolgozásra visszaküldött pályázatokat, a HÖK rendezvényszervező biztosa köteles a 
Választmány esetleges módosításaival/kiegészítéseivel együtt, a honlapon keresztül a pályázat leadójával 
ismertetni a bírálástól számított 2 munkanapon belül. 

Az elbírált pályázatokról készült statisztikák 
megtekinthetőek  ttkhok.elte.hu/kisrendezvenyek/biralas honlapon. 

 
 
Budapest, 2019. április 8. 
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