
Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása 
szakkollégiumok részére 

 

 
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet szakkollégiumok részére. A pályázat támogatást kíván nyújtani 

a szakkollégiumokban folyó tehetséggondozási tevékenységhez.  

 

A támogatás az alábbi célokra igényelhető: 

 

 I. Szakmai programokra  
II. Közösségi és kulturális programokra  
III. Kisebb infrastrukturális beruházásokra, informatikai fejlesztésre  
IV. Egyéb működési kiadásokra 

 
Az Oktatási Minisztérium által a jelen pályázat céljára rendelkezésre bocsátott összeg harminc 
millió forint. 
 
Az igényelhető támogatás felső határa három millió forint. 
 

A pályázatban olyan költségek támogatására is lehet pályázni, amelyeket már saját forrásokból  

2003. január 1-jét követően kifizettek a szakkollégiumok. 

 
Pályázhatnak azok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Ftv.) hatálya alá tartozó, állam által 

elismert felsőoktatási intézmény által fenntartott kollégium és azon felsőoktatási intézménybe tartozó 

hallgatók lakhatását biztosító kollégium, amelyek fenntartójával az Oktatási Minisztérium az Ftv. 124/E. § 

n) pontja értelmében megállapodást köt az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók 

elhelyezésére, amelyek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek és szakkollégiumnak minősülnek. Önálló 

jogi személyiséggel nem rendelkező kollégium javára a fenntartó jogosult pályázat benyújtására. 

 

A pályázatot a szakkollégium vezetője (képviselője) nyújthatja be, önálló jogi személyiséggel nem 
rendelkező kollégium esetén a fenntartó képviselőjével közösen. 
 

Szakkollégium – e pályázat szempontjából – az a kollégium, amely az alábbi ismérvekkel rendelkezik: 

- tevékenységének célja a felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódóan az alkotó képességek 

fejlesztése; 

- a résztvevők tagsági viszonyát szervezeti és működési szabályzata alapján maga határozza meg; 

- önkormányzatiságát szervezeti és működési szabályzata alapján maga határozza meg,  

- szakmai képzési és önképzési lehetőséget biztosít tagjai számára; 

- a tagjai által megszerzett tudást nyilvános beszámoltatás formájában kontrollálja; 

- rendszeres kapcsolatot tart egyéb szakmai szervezetekkel, függetlenül attól, hogy mely 

tudományterületet műveli. 



Követelmény, hogy a pályázó a pályázat benyújtását megelőző legalább három évben folyamatosan 

végezte tevékenységét a fenti kritériumoknak megfelelően. 

 
Támogatásban részesülhet az a szakkollégium, amelynek vezetője (képviselője) 

 
- benyújtja a szakkollégium tevékenységének részletes leírását, éves munkatervét 

- reális és részletes költségvetési tervet készít az igényelt támogatás felhasználásáról 

- bemutatja az eddigi szakmai tevékenységét, elért eredményeit a megelőző három évre 

visszamenőleg 

- ismerteti a rendelkezésre álló személyi és tárgyi működési feltételeket 

   

A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 
 

1. A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot. 

 

2. a) Nem állami fenntartású szakkollégium esetén fenntartója cégbejegyzését vagy bírósági 

nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum (harminc napnál nem régebbi) hiteles 

másolatát, valamint létesítő okiratának hiteles másolatát.  

b) Állami fenntartású szakkollégium esetén a fenntartó intézmény megnevezését, 

székhelyének megjelölését (a pályázati adatlapon). 

 

3. a) Amennyiben a szakkollégium önálló jogi személy: adószámát, nyilvántartási számát, 

számlavezető bankjának nevét, bankszámlaszámát valamint képviselőjének nevét (a 

pályázati adatlapon).  

b) Amennyiben a szakkollégium nem önálló jogi személy: a fenntartó nevét, székhelyét, 

adószámát, nyilvántartási számát, számlavezető bankjának nevét, bankszámlaszámát, 

képviselőjének nevét (a pályázati adatlapon).  

 

4. A szakkollégium szervezeti és működési szabályzatát. 

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk 
 
Pályázni az 1. számú mellékletben szereplő űrlapon lehet.   

 
A benyújtott pályázatokat a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium által felkért szakértőkből álló 
bizottság bírálja el. 
 
Amennyiben a benyújtott pályázathoz a pályázó nem csatolja az 1., 2. és 3. pontban meghatározott 

dokumentumokat, az elbírálásra jogosult szerv a pályázót hiánypótlásra hívja fel határidő megjelölésével. 

Az e felhívásban megjelölt határidő elmulasztása esetén a pályázatot formai okból elutasítjuk. 

 



A pályázatok benyújtása:  
 
A pályázatokat 4 (egy eredeti és három másolati) példányban kell benyújtani. 
 

A pályázat kizárólag postai úton küldhető be az alábbi címre: 

 

Oktatási Minisztérium 
Felsőoktatási Helyettes Államtitkárság 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
 

A borítékra kérjük ráírni: “SZAKKOLLÉGIUMI PÁLYÁZAT”. 
 

A POSTÁRA ADÁS HATÁRIDEJE: 2003. július 21. 
 

 

A jelen pályázati anyag beszerezhető az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájában  

(1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) illetve letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról: 

http://www.om.hu. 

 

A pályázókat az eredményről 2003. szeptember 1-ig értesítjük. 

 

http://www.om.hu/

