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A Köztársasági ösztöndíjra vonatkozó kivonat a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatából 

(a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5/d melléklete a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar kiegészítéseivel) 

 

[…] 
 

A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró testületek és személyek 

2. § 

 

(5) A köztársasági ösztöndíj odaítéléséről, a Szenátus javaslata alapján az oktatási és kulturális 

miniszter dönt. 

 

Az egyetemi hallgatói juttatások és térítések szabályzatához fűzött GTK kiegészítés 
 
A köztársasági ösztöndíjra pályázó GTK hallgatók rangsorát a kidolgozott pontrendszer alapján a Kari 
Tanulmányi és Kredit-átviteli Bizottságok alakítják ki. Ezt a feladatot a bizottságok az ügyrendjükben az 
oktatási ügyekkel foglalkozó dékánhelyettesre ruházhatják át. 
 

[…] 
 

16. § 

Köztársasági ösztöndíj  

 

(1) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A 

köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított 

összeg egy tizedével. 

 

(2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát 

rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, 

mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de 

intézményenként legalább egy fő. Az egyetem szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát a 

köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, mesterképzésben, illetve 

egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi meg. 

 

(3) Köztársasági ösztöndíjban az az alap- mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben 

részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során két félévre bejelentkezett, 

és legalább 55 kreditet megszerzett. 

 

(4) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást a pályázati határidőt 

30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt – az egyetemen a szokásos 

módon közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a kar dékánjához nyújtja be. A karok a pályázatok 

rangsorolásánál figyelembe veszik, hogy a pályázó kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, 

a tudományos diákkörben, ill. szakmai területen kimagasló munkát végez. A dékán által felterjesztett 

pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az emberi erőforrás 

miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. 

 

A köztársasági ösztöndíj pályázatok pontozásos rendszer szerinti rangsorolását a Tanulmányi és Kredit-
átviteli Bizottság, átruházott jogkörben annak elnöke, a tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékán helyettes 
a tanulmányi titkárság vezetőjének bevonásával végzi. 
 

(5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. 
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(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a 

köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan 

tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem 

szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. 

 

(7) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati 

eljárás keretében megállapítást nyer az, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az 

egyetem felterjesztésében az (1)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek és az egyetemi keretszám 

alapján arra jogosult lenne, de azt egyetemi eljárási hiba folytán nem kapta meg, akkor az oktatási és 

kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben 

azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, 

részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles 

kifizetni. 

 

(8) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 

 

A Köztársasági ösztöndíj beadására eljárási szabályok: 

 

1. A pályázatot 1 példányban kell leadni a www. gtk.szie hu honlapon a Hírek felületen közzétett 

határidő pontos betartásával (általában péntek vagy hétfő 12.00 óra, a más telephelyen tanuló 

hallgatóinknak, amennyiben nem személyesen adják le, ez a tértivevényes postai feladás  

időpontjának határideje). 

Hiánypótlásra a leadási határidőt követően öt munkanap áll rendelkezésre  

 

2. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 az emberi erőforrás miniszternek írott kérelmező levelet, 

 A pályázati lapot (letölthető a www. gtk.szie hu honlapon a Hírek felületen közzétett 

pályázati kiírásnál), 

 a pályázó előző két aktív lezárt félévi tanulmányi eredményének a Tanulmányi Titkársag 

által hitelesített index-másolatát vagy Neptun kivonatát, 

 a hallgató nyelvismeretének hivatalos igazolásának Tanulmányi Titkárság által hitelesített 

másolatát, 

 a szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetését a referenciát nyújtó személy 

ajánlásával, 

 a szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetését, megjelenésük idejét és helyét, 

valamint első lapjának másolatát, a hallgató által végzett egyéb tevékenységek ismertetését, 

igazolását. 

 

3. Az elbíráláskor figyelembe veendő szempontok és az adható pontszámok: 

I. Tanulmányi eredmény 

 4,50-től  1 pont  A tanulmányi eredmény 2 tizedesjegyig 

 4,55-től  2  pont  számolandó ki, mindig lefelé kerekítve. 

 4,60-tól  3  pont  

 4,65-től  4  pont  

 4,70-től  5  pont 

 4,75-től 6  pont 

 4,80-tól 7  pont 

 4,85-től 8  pont 

 4,90-től 9  pont 

 4.95-től 10 pont 

 5,00  11 pont 
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Idegen nyelvismeret 

 

 középfokú „C" nyelvvizsgánként   1 pont 

 felsőfokú „C" nyelvvizsgánként   2 pont 

A szakmai nyelvvizsgákra +2 pont jár. Azonos nyelvből csak egy (a legtöbb pontot hozó) 

pontszám jár. 

 

II. Szakmai tevékenység 

 

 Kutatási tevékenység     max. 2 pont 

 OTDK, TDK részvétel, helyezés   max. 2 pont 

 Publikációk, előadások    max. 2 pont 

 Pályamunkák, dolgozatok    max. 1 pont 

 Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek  max. 1 pont 

 Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység  max. 1 pont 

 Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység   max. 1 pont 

 

III. d) Közéleti tevékenység 

 

 Hallgatói közéleti tevékenység (AISEC, hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, 

rendezvények szervezése stb.)      max. 1 pont 

 Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális  tevékenység  max. 1 pont 

 Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sporttevékenység   max. 1 pont 

 

 

Plusz pont adható annak a pályázónak, aki a többi, azonos időszakban pályázó hallgatóhoz képest 

kiemelkedő tevékenységet tud bemutatni. 

 

Az összegyűjthető pontszámok: max. 24 + nyelvvizsgákra kapott pontok + a többi pályázóhoz képest 

kiemelkedő tevékenységre kapott pontok. 

 

A pályázatban közölt adatokat hivatalosan igazoltatni kell! Az adatok valódiságáért a hallgató felel. 

Minden, a pályázati lapon szereplő adatot mellékelt bizonylattal kell igazolni, különben pont nem adható 

érte (pl. HÖK keretein belül végzett közéleti tevékenységet a kari HÖK vezetővel; sporttevékenységet 

pl. a szakosztály vezetőjével; a publikációt a folyóirat előlapjával, tartalomjegyzékével, vagy a cikk 

másolatával stb). 

 

 

Gödöllő, 2016. április 25. 

. 

 
 
 
 

Dr. Ugrósdy György 

dékánhelyettes 

 
 


