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KRE ÁLLAM- és JOGTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS KÁROLY ÖSZTÖNDÍJA 

– pályázati felhívás a 2018/2019-es tanévre – 

 
 
EÖTVÖS KÁROLY I. ÉS II. ÖSZTÖNDÍJRA azok a hallgatók pályázhatnak, akik a 2018. évi általános vagy 
pótfelvételi  eljárás során 

- a kar valamely alapképzési vagy osztatlan mesterképzési szakját önköltséges képzésen, első helyen 
jelölték meg, 

- a képzésre felvételt nyertek, 

- a 2018/2019-es tanév őszi félévére beiratkoztak, 

- aktív hallgatói státusszal rendelkeznek. 
 

Mindezen feltételek teljesülése esetén:  
 
 
EÖTVÖS KÁROLY I. ÖSZTÖNDÍJRA azon hallgatók pályázhatnak, akik  

- a felvételi eljárásban elértek legalább 420 pontot, de 

- nem értek el  
o jogász osztatlan mesterképzési szakon 440, 
o emberi erőforrások alapképzési szakon 430, 
o gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 430, 
o nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon 450 pontnál többet. 

 
EÖTVÖS KÁROLY II. ÖSZTÖNDÍJ feltétele, hogy  

- a felvételi eljárásban legalább 
o jogász osztatlan mesterképzési szakon 441, 
o emberi erőforrások alapképzési szakon 431, 
o gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 431, 
o nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon 451 pontot értek el, de 

- nem érték el az adott szak állami ösztöndíjas képzésének felvételi pontszámát1. 
 
 
EÖTVÖS KÁROLY III. ÖSZTÖNDÍJRA azok a hallgatók pályázhatnak, akik a 2018. évi általános vagy pótfelvételi 
eljárás során 

- a kar valamely alapképzési vagy osztatlan mesterképzési szakját állami ösztöndíjas képzésen, első 
helyen jelölték meg, 

- a képzésre felvételt nyertek, 

- a 2018/2019-es tanév őszi félévére állami ösztöndíjas képzésre beiratkoztak, 

- aktív hallgatói státusszal rendelkeznek. 
 
 EÖTVÖS KÁROLY III + ÖSZTÖNDÍJRA azok a hallgatók pályázhatnak, akik 

- a 2014/2015-ös tanévre vagy azt követően nyertek felvételt a Kar alap- vagy osztatlan mesterképzési 
szakjára állami ösztöndíjas képzésre, és 

- részesültek Eötvös Károly Ösztöndíj III.-ban, és 

- akinek korrigált kreditindexe legalább 4,00, 

- aki tudományos diákköri tevékenységet folytat, és 

- aki igazoltan tudományos tevékenységet folytat. 
 

                                                           
1 jogász osztatlan képzés: 460 pont, emberi erőforrás alapképzési szak: 428 pont, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak: 

428  pont, nemzetközi tanulmányok alapképzési szak: 465 pont 
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AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK, JUTTATÁSOK: 
 
EÖTVÖS KÁROLY I. ÖSZTÖNDÍJ: 

- az I. évfolyam kötelező tantárgyainak kötelező irodalomként megjelölt tankönyveit térítésmentesen 
tartós használatba kapja,  

- lehetőséget kap arra, hogy önköltségét három részletben fizesse meg,  

- az első tanévben az önköltség mértékéből félévenként 10% kedvezményt kap, ami az önköltség 2. 
részletéből kerül jóváírásra (összesen 20%).  

 
EÖTVÖS KÁROLY II. ÖSZTÖNDÍJ: 

- az I. évfolyam kötelező tantárgyainak kötelező irodalomként megjelölt tankönyveit térítésmentesen 
tartós használatba kapja,  

- lehetőséget kap arra, hogy önköltségét két részletben fizesse meg,  
- az első tanévben az önköltség mértékéből félévenként 15% kedvezményt kap, ami az önköltség 2. 

részletéből kerül jóváírásra (összesen 30%).  
 
EÖTVÖS KÁROLY III. ÖSZTÖNDÍJ: 

- az I. évfolyam kötelező tantárgyainak kötelező irodalomként megjelölt tankönyveit térítésmentesen 
tartós használatba kapja,  

- az első tanévben havi 20.000 Ft ösztöndíjat kap 10 hónapon keresztül.  
 

EÖTVÖS KÁROLY III.+ ÖSZTÖNDÍJ: 

- az Eötvös Károly III+ Ösztöndíjat elnyert hallgató egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára havi 
20.000 Ft ösztöndíjban részesül. 

 
 
A pályázatokat a Kar dékánja által felkért Bizottság bírálja el, 2018. október 26. napjáig. A pályázat 
nyerteseinek névsora 2018. október 30-án kerül közzétételre. 

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓT A DÉKÁNI TITKÁRSÁGON KELL LEADNI.  
Kérjük, hogy a pályázati lapot valamint a kapcsolódó igazolásokat összefűzve zárt borítékban, nevük és 
NEPTUN-kódjuk feltüntetésével szíveskedjenek leadni. 

 
Felhívjuk a pályázók figyelemét, hogy a pályázat a 2018/2019-es tanévre szól, így ahhoz, hogy a tanév II. 
félévében is részesüljenek ösztöndíjban, a II. félévben is aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük. 
 
 

A határidő után érkezett és az előírásoknak nem megfelelő pályázatokat az elbírálásból kizárjuk. 

 

Kelt: Budapest, 2018. október 01. 

 

 

Dr. Törő Csaba s.k. 
dékán 


