
 

 

KRE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR  

EÖTVÖS KÁROLY ÖSZTÖNDÍJA 

– pályázati felhívás a 2022/2023. tanévre – 

A Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói 
Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 48. § alapján a KRE Állam- és 
Jogtudományi Kar (a továbbiakban: KRE-ÁJK) az alábbiakban teszi közzé az Eötvös Károly ösztöndíj 
2022/2023. tanévi pályázati felhívását. 

Eötvös Károly Ösztöndíjban – a lent részletezett feltételek figyelembevételével – a KRE-ÁJK teljes idejű 
(nappali munkarendű) és részidős (levelező munkarendű) alapképzési szakos képzésben szakonként 
maximum 4 fő, vagy osztatlan képzésben maximum 7 fő részt vevő, önköltséges és állami ösztöndíjas 
képzésre felvételt nyert és beiratkozott hallgató részesülhet, akik a felvételi eljárás során a KRE-ÁJK 
képzését, melyre felvételt nyertek, első helyen jelölték meg. Ebbe a pályázói körbe tartoznak azok a 
hallgatók is, akik 

• a 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás vagy a 2022. évi felsőoktatási pótfelvételi 

eljárásban a KRE-ÁJK-ra jelentkeztek, de már a KRE Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és 
Szociális Karára (a továbbiakban: KRE-GESZK) iratkoztak be és létesítettek hallgatói jogviszonyt, 
valamint  

• a KRE-ÁJK-ról 2022. augusztus 1. napjával a KRE-GESZK-re képzésváltással átkerült hallgatók. 

I. EÖTVÖS KÁROLY I. ÉS II. ÖSZTÖNDÍJRA azok a hallgatók pályázhatnak, akik a 2022. évi általános 
felsőoktatási felvételi eljárás vagy a 2022. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás során 
- a KRE-ÁJK valamely alapképzési szakját vagy osztatlan szakját első helyen jelölték meg, és 

- önköltséges finanszírozású képzésre felvételt nyertek, és 

- a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévben teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező 
munkarendű, önköltséges finanszírozású képzésben beiratkoztak, és 

- aktív hallgatói státusszal rendelkeznek. 

Mindezen feltételek teljesülése esetén:  

1. EÖTVÖS KÁROLY I. ÖSZTÖNDÍJRA azon hallgatók pályázhatnak, akik  

1.1. teljes idejű (nappali munkarendű), önköltséges finanszírozású képzésben beiratkoztak és a 
fent megjelölt felvételi eljárások valamelyikében 
• jogász osztatlan szakon 413-423 pont, 
• emberi erőforrások alapképzési szakon 378-388 pont, 
• gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 378-388 pont, 
• nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon 378-388 pont  

közötti pontszámot értek el. 

1.2. részidős (levelező munkarendű), önköltséges finanszírozású képzésben beiratkoztak és a 
fent megjelölt felvételi eljárások valamelyikében 

• jogász osztatlan szakon 447-457 pont, 

• emberi erőforrások alapképzési szakon 378-388 pont, 

• gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 378-388 pont, 

• nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon 378-388 pont  
közötti pontszámot értek el. 

 



 

2. EÖTVÖS KÁROLY II. ÖSZTÖNDÍJRA azon hallgatók pályázhatnak, akik 

2.1. teljes idejű (nappali munkarendű), önköltséges finanszírozású képzésben beiratkoztak és a 
fent megjelölt felvételi eljárások valamelyikében 

• jogász osztatlan szakon 424-434 pont, 

• emberi erőforrások alapképzési szakon 389-399 pont, 

• gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 389-399 pont, 

• nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon 389-399 pont  
közötti pontszámot értek el, ÉS 

• nem érték el az adott szak állami ösztöndíjas képzésének felvételi pontszámát1. 

2.2. részidős (levelező munkarendű), önköltséges finanszírozású képzésben beiratkoztak és a 
fent megjelölt felvételi eljárások valamelyikében 

• jogász osztatlan szakon 458-468 pont, 

• emberi erőforrások alapképzési szakon 389-399 pont, 

• gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 389-399 pont,  

• nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon 389-399 pont 
közötti pontszámot értek el, ÉS 

• nem érték el az adott szak állami ösztöndíjas képzésének felvételi pontszámát2. 
 

II. EÖTVÖS KÁROLY III. ÖSZTÖNDÍJRA azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fent megjelölt felvételi 
eljárások valamelyikében 

• a KRE-ÁJK valamely alapképzési szakját vagy osztatlan szakját első helyen jelölték meg, 
és 

• állami ösztöndíjas finanszírozású képzésre felvételt nyertek, és 

• a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévére teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős 
(levelező munkarendű), állami ösztöndíjas képzésben beiratkoztak, és 

• aktív hallgatói státusszal rendelkeznek. 
 

III. EÖTVÖS KÁROLY III. + ÖSZTÖNDÍJRA azok a hallgatók pályázhatnak,  

- akik a 2014/2015-ös tanévre vagy azt követően nyertek felvételt a KRE-ÁJK alapképzési 
szakjára- vagy osztatlan szakjára, teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező 
munkarendű), állami ösztöndíjas képzésre, beiratkoztak és a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévre 
bejelentkeztek, aktív státusszal rendelkeznek, és 

- akik tanulmányaik során részesültek Eötvös Károly Ösztöndíj III.-ban, és 

- akiknek korrigált kreditindexe legalább 4,00, és 

- akik tudományos diákköri tevékenységet folytatnak, és 

- akik igazoltan tudományos tevékenységet folytatnak. 

 

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK, JUTTATÁSOK: 

1. EÖTVÖS KÁROLY I. ÖSZTÖNDÍJ: 

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

 
1Nappali munkarend: jogász osztatlan képzés: 435 pont, emberi erőforrások alapképzési szak: 400 pont, gazdálkodási és 

menedzsment alapképzési szak: 400 pont, nemzetközi tanulmányok alapképzési szak: 400 pont 

2 Levelező munkarend: jogász osztatlan képzés: 469 pont, emberi erőforrások alapképzési szak: 400 pont, gazdálkodási és 
menedzsment alapképzési szak: 400 pont, nemzetközi tanulmányok alapképzési szak: 400 pont 



 

• 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: 

A hallgató 

• 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%). 

2. EÖTVÖS KÁROLY III. ÖSZTÖNDÍJ: 

A hallgató 

• 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. 

3. EÖTVÖS KÁROLY III.+ ÖSZTÖNDÍJ: 

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

 

A pályázati kérelmet a Neptun egységes tanulmányi rendszerbe történő bejelentkezést 
követően, az Ügyintézés menüpont alatt a Kérvények almenüpontban elérhető „Eötvös 
Károly Ösztöndíj 2022/23/1” kérvény kitöltésével és a pályázathoz szükséges 
dokumentumok feltöltésével kell benyújtani.  

A pályázati időszak: 2022. december 6. és 2022. december 12. között 

 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2022. december 12. (hétfő) 10:00 óra  

 

A pályázatokat a KRE-ÁJK Dékánja által a KRE-GESZK Dékánjával egyeztettek alapján 
felkért Bizottság bírálja el, 2022. december 13. napjáig.  

A pályázat nyerteseinek névsora 2022. december 14-én kerül közzétételre. 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat a 2022/2023. tanévre szól, így ahhoz, hogy a tanév 
2. (tavaszi) félévében is részesüljenek a megítélt ösztöndíjban, a 2. (tavaszi). félévben is aktív 
hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük. 

Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az első helyes igazolás kritériumfeltétel! 

A pályázati kiírás a KRE-GESZK Dékánjának egyetértésével került kiírásra. 

 

Kelt: Budapest, 2022. december 6. 
 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter s. k. 
KRE-ÁJK dékán 

 


