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KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 
EÖTVÖS KÁROLY I.,II., III. és III+ ÖSZTÖNDÍJAK PÁLYÁZAT  

JELENTKEZÉSI LAP 
 

EÖTVÖS KÁROLY I. 
Felvételi pontszám  
jogász osztatlan mesterképzési szakon (420-440 pont között): 
emberi erőforrások alapképzési szakon (420-430 pont között): 
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon (420-430 pont között): 
nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon (420-450 pont között): 

 

EÖTVÖS KÁROLY II. 
Felvételi pontszám 
jogász osztatlan mesterképzési szakon  (441-460 pont között): 
emberi erőforrások alapképzési szakon (431-443 pont között): 
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon (431-440 pont között): 
nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon (451-465 pont között): 

 

EÖTVÖS KÁROLY III. 
Felvételi pontszám  
jogász osztatlan mesterképzési szakon (460 pont felett): 
emberi erőforrások alapképzési szakon (443 pont felett): 
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon (440 pont felett): 
nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon (465 pont felett): 

 

EÖTVÖS KÁROLY III + 
Jogviszony létesítésének tanéve:  
Részesült-e Eötvös Károly Ösztöndíj III.-ban a 2017/2018. tanévben:  
A 2017/2018. tanév két félévének átlagában a korrigált kreditindexe:  
Tudományos diákköri tevékenység leírása:  
Tudományos tevékenység igazolása:1 

 

ÚTMUTATÓ 
Jelölje meg, hogy a 2018. évi felvételi eljárás során mekkora felvételi pontszámot ért el. 

Az Eötvös Károly I. és II. ösztöndíjakra önköltséges hallgatók, míg az Eötvös Károly III. és III+ ösztöndíjra állami ösztöndíjas 
finanszírozási formába felvételt nyert hallgatók pályázhatnak. Ennek megfelelően jelölje meg a finanszírozási formát. 

Az Eötvös I.-III. ösztöndíjak esetében szükséges a felvi.hu felületről kinyomtatott jelentkezési rangsor vagy az Oktatási 
Hivataltól kapott értesítő levél, mely igazolja, hogy első helyen az Egyetemet jelölte-e meg. 

Amennyiben az elsőhelyes jelentkezést igazoló dokumentum nem kerül csatolásra, a pályázat nem kerül értékelésre. 

A pályázat során hiánypótlási lehetőség nincs. 

 

Dátum:       Aláírás:  

                                                           
1 oktató, témavezető, kutatóműhely vezető, szakkollégiumi elnök által kiadott igazolás, vagy publikáció megjelenésének igazolása 

Pályázó neve:  Finanszírozási forma:  önköltségi  állami ösztöndíjas 

Neptun kód:  Munkarend: nappali levelező 

Évfolyam:     

Szak:     

A felvételi eljárásban első helyen megjelölt egyetem, képzés: 
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ÉRTÉKELŐ LAP 

 

 
EÖTVÖS KÁROLY ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG  

 
a beérkezett pályázatot megvizsgálta és megállapította, hogy a pályázó 

megfelel a szabályzatban meghatározott feltételeknek, pályázatához csatolta a szükséges dokumentumot, 
pályázata eredményes. 

 
Dátum:      Bizottság elnöke: 

 
 

 
EÖTVÖS KÁROLY ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG  

 
A beérkezett pályázatot megvizsgálta és megállapította, hogy a pályázó 

megfelel a szabályzatban meghatározott feltételeknek, de a bevezetett létszámkorlát miatt pályázata 
eredménytelen. 

 
Indoklás:  
 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Dátum:      Bizottság elnöke: 

 
 

 
EÖTVÖS KÁROLY ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG  

 
A beérkezett pályázatot megvizsgálta és megállapította, hogy a pályázó 

megfelel a szabályzatban meghatározott feltételeknek, pályázatához nem csatolta a szükséges dokumentumot, 
pályázata nem volt elbírálható. 

 
Indoklás:  
 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Dátum:      Bizottság elnöke: 

 
 

 
EÖTVÖS KÁROLY ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG  

 
A beérkezett pályázatot megvizsgálta és megállapította, hogy a pályázó 

nem felel meg a szabályzatban meghatározott feltételeknek, pályázata eredménytelen. 
 

Indoklás:  
 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Dátum:      Bizottság elnöke: 


