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Ikt.szám: BTK/3380/1(2020) 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Külső forrásból támogatott tudományos ösztöndíj 
az ELTE hallgatói számára 

 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-

00023 azonosítószámú pályázat keretében a „Kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem szombathelyi kampuszán” című projektben az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karon tevékenységet folytató tehetséges, fiatal, MSc 

tanulmányokat végző legalább egy lezárt, valamint azt követő aktív második félével rendelkező hallgatók 

számára az alábbi tevékenységek végzésére: 

 

Dokumentumfilm stílusú bemutató film szerkesztése a Szombathelyen üzembehelyezett adótoronyról. 

___________________________________________________________________________ 

Részletes leírás: 

 

A számítógépes vágás egy külső stáb forgatott anyagainak felhasználásával történik, szükség szerint 

grafikus és mozgóképes kiegészítéssel.  

Változatok:  

- 1. változat: teljes anyag, angol felirattal  

- 2. változat: rövid anyag, közösségi felületeken történő bemutatáshoz, angol felirattal  

Végső formátumok:  

- 1. változat: a nyersanyag minőségéhez igazított legjobb minőség és felbontás, belső felirattal, 

számítógépes fájlformátumban átadva  

- 2. változat: közösségi felületekre optimalizált minőség és felbontás, belső felirattal, számítógépes 

fájlformátumban átadva 

 

 

 

Támogatási időszak, rendszeres ösztöndíj 
 

Jelen pályázati kiírásban a megpályázható támogatási időszak: 

2020. július 01. – 2020. szeptember 30. (3 hónap). 

A támogatási időszak végére 2020.szeptember 30.-ig kell készíteni. 

 

A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül megállapításra.  



 

A támogatás igénylésének alapfeltételei 
 

Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar MSc képzésben film szakirányú gyakorlati tanulmányokat folytató hallgatók. 

 

Az ösztöndíjra pályázó hallgató jelen felhívás mellékleteként megadott pályázati adatlapon nyújtja be a 

pályázatot, melyben megjelöli a fenti felsorolásból választott tématerületet és a pályázati űrlaphoz csatolja a 

kötelező mellékleteket.  

 

A pályázás szakmai feltételei: 

 az Adobe Premiere program magas szintű ismerete, saját példánnyal rendelkezés, 

 saját számítógép, amin lehetőség van (megfelelő hardver és elegendő tárhely paraméterek alapján) a 

programmal legalább Full HD felbontású anyagok szerkesztésére, utómunkájára, 

 saját felvételtechnikai eszközök: legalább Full HD minőségű kamera, statív, mikroport, digitális 

hangfelvevő, derítőlap, 

 kreatív gondolkozás, a dokumentum stílusú műsorkészítés ismerete, önálló felvételkészítési tudás, 

 angol és magyar nyelv felsőfokú ismerete. 

  

 

A pályázati anyag kötelező mellékletei:  

1. A teljes körűen kitöltött Pályázati adatlap (a pályázó hallgató, valamint a témavezető támogató 

aláírásával), 

2.  a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló 

dokumentum (a Tanulmányi Hivatal által kiállított Teljesítésigazolás), 

3.  a pályázati feltételeket alátámasztó dokumentum (a Tanulmányi Hivatal által kiállított hallgatói 

Jogviszony-igazolás). 

 

További mellékletként beadható: TDK oklevél, díjak, szakmai elismerések stb. 

 

Egy hallgató jelen pályázati felhívásra egyszerre csak egy pályázatot adhat be. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki  

(a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;  

(b) a pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltér a 

támogatási szerződésben foglaltaktól;  

(c) a pályázónak – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési 

támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van;  

(d) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, 

valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. 

szerint határidőben nem kezdeményezi. 



A pályázatok benyújtásának módja és helye 
 

A pályázatot személyesen vagy postai úton („papíralapon”) lehet benyújtani az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti- és Médiakutatási Intézetéhez. 

.  

 

Benyújtás postai címe: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar  

Művészetelméleti- és Médiakutatási Intézet 

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8 

 

Személyes benyújtás helye: a pandémiás helyzetre való tekintettel, személyes benyújtásra lehetőség nincs! 

Helyette elektronikusan, a hajnal.erno@btk.elte.hu e-mail címre  

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: „Toronyfilm ösztöndíjpályázat” 

 

 

A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, 

és az ott megjelölt mellékletek csatolásával kell benyújtani. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje  
 

A pályázatok beadási határideje: 2020. június hó 08 nap 12:00 óra 

 

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtás határidejéig tértivevénnyel igazoltan 

vagy a személyes átvételt igazoló „Átvételi Elismervény” útján befogadást nyer. 

 

A pályázatok értékelése, bírálati szempontok 

 

A benyújtott értékelése az alábbi szempontok alapján történik: 

1. tanulmányi teljesítmény; 

2. a munkaterv minősége; 

3. eddigi tudományos tevékenység (TDK, publikációk). 

 

A pályázatok bírálását az ELTE Bölcsészettudományi Kar erre kijelölt 3 tagú bizottsága végzi. 

 

mailto:hajnal.erno@btk.elte.hu


A pályázók döntést követő kiértesítése  
 

A döntést követően a pályázat kezelője 5 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat 

elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás 

részletes indokait.  

 

Jelen pályázati kiírás, továbbá kutatási tevékenység leírása és a pályázati adatlapok együtt képezik a pályázati 

dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázat kezelője fenntartja a 

jogot a pályázat futamideje alatt, hogy 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 egy módosított pályázati kiírás keretében.  

 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: 

 

Név: Hajnal Ernő 

E-mail: hajnal.erno@btk.elte.hu 

 

Budapest, 2020.06.03 

 

 

 

 

                   

 Dr. Sonkoly Gábor Dr. Gergó Lajos 

 dékán szakmai vezető 

 


