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Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Ösztöndíjak Kisokos 

 

 

 

Dékáni Hivatal által koordinált ösztöndíjak 

 

Demonstrátori megbízás 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Demonstrátori Szabályzata 

alapján minden akadémiai évben a II., III., IV. és V. éves nappali munkarendű hallgatók nyújthatnak be 

pályázatot demonstrátori megbízásra. 

 A demonstrátor feladata, hogy  

a) választott szakterületén (témájában) – oktatói irányítással – vegyen részt a Tanszék/Intézet 

rendszeres kutatómunkájában, közzétételre érett munkáját a témavezető javaslatára 

publikálhatja;  

b) megszervezze a Tanszék/Intézet mellett működő tudományos diákkör tevékenységét, s ellássa 

ennek titkári feladatait (működjön közre a programok kialakításában, vállaljon előadást, 

bírálatot, stb.);  

c) a Tanszék/Intézet által gondozott tantárgyak oktatásához – felkérésre – szemléltető anyagokat 

készítsen; egyéb oktatásszervezési feladatokat – a Tanszék vezetőjének szoros felügyelete alatt 

– ellásson;  

d) segítse a Tanszék/Intézet mellett működő kutatóműhely működését, annak munkájában aktívan 

vegyen részt, a Tanszéki/Intézeti kutatóműhely kutatási tervének megvalósítását segítse elő;  

e) közreműködjék a Tanszék/Intézet és a hallgatók közötti kapcsolattartásban. 

 A demonstrátor feladatait egy tanévig látja el. A demonstrátor munkáját a Tanszékvezető/Intézetvezető 

által kijelölt oktató és/vagy kutató irányítja, konkrét feladatait és időbeosztását feladatinak ellátásához 

a Tanszékvezető/Intézetvezető határozza meg. Egyéni értékelés alapján a demonstrátorok megbízásuk 

időtartama alatt anyagi elismerésben részesülhetnek az Intézményi szakmai, tudományos, valamint 

közéleti ösztöndíj jogcímén, mely 10 hónapra megállapított, havi vagy egyszeri alkalommal folyósított 

juttatás. 

 

Mikor igényelhető? 

Minden tanév elején, részletes pályázati felhívás a honlapon található. 

 

 

 

Eötvös Károly Ösztöndíj Program 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara saját ösztöndíj programot is 

alapított a tehetséges és fejlődni vágyó hallgatók részére. Az Eötvös Károly Ösztöndíj Program már első 

évtől elérhető a hallgatók számára, akik a pályázati felhívásban a szakonként közzétett pontszámot 

elérték. Az első évben a program célja a középiskolában és a felvételin kiemelkedő eredményt elért első 

éves hallgatók tanulmányainak anyagi támogatása. Az államilag támogatott képzésben résztvevő 

hallgatók a második évtől az Eötvös III+ program keretében további ösztöndíjat is kapnak, amennyiben 

részt vesznek a Kar tudományos munkájában, például a tudományos diákköri tevékenység keretében. 
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Azaz készek arra, hogy fiatal kutatókká váljanak, megtanulják a tudományszervezés és a 

kutatásmódszertan alapjait, képesek és akarják fejleszteni szakmai ismereteiket. Azok a hallgatók, akik 

első évesként önköltséges helyre nyertek felvételt, szintén bekapcsolódhatnak a programba, amennyiben 

az első év végén olyan kiváló tanulmányi eredményt érnek el, ami lehetővé teszi, hogy az évfolyam 

legjobbjaiként átsorolják őket az államilag támogatott helyekre. Az Eötvös Károly Ösztöndíj Program 

célja tehát egyértelműen a tehetséggondozás anyagi támogatása olyan lehetőségekkel kombinálva, amik 

biztosítják az egyetemi oktatói-kutatói utánpótlást is, illetve elindítják a fiatal kutatók szakmai karrierjét. 

Az ösztöndíjban alapképzésben szakonként maximum 4 fő, osztatlan mesterképzésben maximum 7 fő 

részesülhet. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

Minden tanév elején, részletes pályázati felhívás a honlapon található. 

 

 

 

Károli Gáspár Ösztöndíj 

 

A Károli Gáspár Ösztöndíj elsősorban tanulmányi eredményekhez és közösségi tevékenységhez 

kapcsolódó program, ahol a hallgatók önköltség visszatérítés formájában kapják ösztöndíjukat akkor, 

ha vállalják, hogy önkéntes munka keretében bekapcsolódnak az egyetemi munkába. Károli Gáspár 

Ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő, 

önköltséges hallgatók részesülhetnek, akik a felvételi eljárás során a Károli Gáspár Református 

Egyetemet első helyen jelölték meg, és elsőévesek, vagy a megelőző tanévben jogosultak voltak 

pályázni. A Karok szervezeti egységenként határozzák meg azokat a feladatköröket, amikben várják a 

hallgatókat önkéntes munkalehetőségekkel. Az ösztöndíj fejében teljesített önkéntes munka során a 

hallgatók betekintést nyernek az egyetem adminisztratív életébe például könyvtári munkák, konferencia 

szervezési feladatok vagy az általános irodai segítségnyújtás teljesítése során. Az ösztöndíj egy 

tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj 

folyósításának feltétele 30, 55 vagy 80 óra tartamú, az egyetemi honlapon közzétett listából választott 

önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. A 2019/2020-as tanév tavaszi félévétől hallgatóink a Neptun Kérvénykezelő 

felületén (Ügyintézés/Kérvények) keresztül adhatják le pályázataikat, a pályázati adatlapot ezen a 

felületen tudják kitölteni és a szükséges csatolmányokkal együtt leadni. 

 

Mikor igényelhető? 

Az ösztöndíj pályázati felhívását a Rektori Hivatal teszi közzé. A részletes pályázati felhívás tartalmazza 

a határidőt, mely a honlapon található. 

 

 

 

MNB Ösztöndíj 

 

A közgazdasági értékteremtés érdekében valamely gazdasági alapszakon tanuló hallgató számára 

megpályázható az MNB Ösztöndíj. Az ösztöndíj a hallgatók tanulmányi eredményeit, tudományos 

teljesítményeit, közéleti és közösségi tevékenységeit díjazza. Azok a hallgatók pályázhatnak az MNB 

Ösztöndíjra, akik  gazdálkodási és menedzsment alapszakon és/vagy emberi erőforrások alapszakon,  

a) nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, állami ösztöndíjas vagy 

önköltséges finanszírozási formában tanulnak;  

b) legalább két félévre bejelentkeztek és az előző két egymást követő aktív félévben legalább 55 

kreditet megszereztek; 

c) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették; 

http://www.kre.hu/portal/doc/karoliosztondij/K%C3%A1roli%20G%C3%A1sp%C3%A1r%20%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADj%20elektronikus%20k%C3%A9rv%C3%A9ny%20lead%C3%A1s%C3%A1nak%20menete.pdf
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d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíj indexének átlaga 4,00-nél jobb, 

és azokban a félévekben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek. 

Az elnyerhető támogatás összege a 2019/2020. tanévben: 23.000 Ft/hó/fő x 10 hónap. 

Az ösztöndíj egy tanév során 10 hónapra (szeptember-június hónapokra) adható támogatás. Az ösztöndíj 

két részletben kerül kifizetésre, az első részlet az eredményes pályázatot követően kerül utalásra, míg a 

második részlet kifizetésének feltétele a pályázati feltételek teljesítése mellett egy szakmai tudományos 

beszámoló készítése a nyertes hallgató(k) tanévben nyújtott tudományos tevékenységéről.  

A szakmai tudományos beszámoló elkészítésének határideje minden év június 10. napja, az ösztöndíj 

második részlete ezt követően kerül kifizetésre. Az ösztöndíjra legfeljebb 10 hallgató jogosult. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

A támogatási szerződés megkötését követően, részletes pályázati felhívás a honlapon található. 

 

 

 

MNB GDSZ Ösztöndíj 

 

Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági 

értékteremtésben, amelynek keretében az MNB GDSZ ösztöndíj elnevezésű ösztöndíj programot is 

támogatja. Az ösztöndíjra azon Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon 

tanuló hallgatók pályázhatnak, akik: 

a) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, önköltséges finanszírozási formában tanulnak;  

b) nem kapnak tanulmányi hozzájárulást munkáltatójuktól; 

c) vállalják, hogy mindkét képzési félévben legalább 3,00 tanulmányi átlagot érnek el; 

d) vállalják, hogy szakmai beszámolót írnak a két féléves tanulmányi tapasztalataikról a 2. 

tanulmányi félév végén, legkésőbb 2020. június 10-ig. 

Az elnyerhető támogatás összege a 2019/2020. tanévben: 20.000 Ft/hó/fő x 10 hónap.  

Az ösztöndíj egy tanév során 10 hónapra (szeptember-június hónapokra) adható támogatás. Az ösztöndíj 

két részletben kerül kifizetésre, az első részlet az eredményes pályázatot követően kerül utalásra, míg a 

második részlet kifizetésének feltétele a pályázati feltételek teljesítése mellett egy szakmai tudományos 

beszámoló készítése a nyertes hallgató(k) tanévben nyújtott tudományos tevékenységéről. A szakmai 

tudományos beszámoló elkészítésének határideje minden év június 10. napja, az ösztöndíj második 

részlete ezt követően kerül kifizetésre. Az ösztöndíjra legfeljebb 6 hallgató jogosult. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

A támogatási szerződés megkötését követően, részletes pályázati felhívás a honlapon található. 

 

 

 

MNB Kiválósági Ösztöndíj 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretébe az Állam- 

és Jogtudományi Karon a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére a gazdálkodási és 

menedzsment szakos hallgatók számára elnyerhető támogatás az MNB Kiválósági Ösztöndíj. Az 

ösztöndíj a hallgatók tanulmányi eredményeit, tudományos teljesítményeit, közéleti és közösségi 

tevékenységeit díjazza. Azok a hallgatók pályázhatnak az MNB Kiválósági Ösztöndíjra, akik  

a) nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, állami ösztöndíjas vagy 

önköltséges finanszírozási formában tanulnak;  

b) legalább két félévet teljesítettek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet 

megszereztek;  
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c) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették;  

d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel 

súlyozott számtani átlaga 4,00-nél jobb, és azokban a félévekben tudományos, illetve egyéb 

szakmai munkát végeznek;  

e) vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen 

megjelennek.  

Az elnyerhető támogatás összege a 2019/2020. tanévben: 40.000 Ft/hó/fő x 10 hónap.  

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

A támogatási szerződés megkötését követően, részletes pályázati felhívás a honlapon található. 

 

 

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

 

A felsőoktatási ügyekért felelős miniszter által egy tanévre adományozott Nemzeti Felsőoktatási 

Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, 

egységes, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik adott 

vagy korábbi tanulmányaik során a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj benyújtását megelőző két félévre 

bejelentkeztek és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszereztek. A nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. A 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát 

rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve 

mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de az Egyetemen legalább egy fő. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

A pályázati felhívásnak – a pályázati határidőt 30 nappal megelőző – a pályázatok elbírálásának 

szempontjával együtt történő közzétételéről a Rektori Hivatal gondoskodik legkésőbb minden év június 

10. napjáig, a részletes pályázati felhívás a honlapon található. 

 

 

 

Református Ösztöndíj 

 

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat 

alapított annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok 

felsőoktatási tanulmányait. 

a) Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzésben részt vevő hallgatók 

nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai,  

b) tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és 

c) alapképzési szakon (BA) teljes idejű képzésben, vagy mesterszakon vagy egységes, osztatlan 

képzésben (MA) teljes vagy részidejű képzésben vesznek részt. 

Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónap) időtartamra adható, mértéke havonta 50.000 Ft. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

Mikor igényelhető? 

Az ösztöndíj pályázati felhívását a Rektori Hivatal teszi közzé. A részletes pályázati felhívás tartalmazza 

a határidőt, mely a honlapon található. 
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Sporttevékenységért járó ösztöndíj 

 

A Sporttevékenységért járó ösztöndíj a Károli Gáspár Református Egyetemmel aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóinak szól, akik egyetemi keretek között, a 

tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és 

ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez. A Sporttevékenységért járó 

ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet 

végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel. Az intézményi 

sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) egyszeri alkalommal folyósított 

juttatás.  

A pályázatok a Neptun kérvénykezelő felületén adhatják be. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

Az ösztöndíj pályázati felhívását a Rektori Hivatal teszi közzé. A részletes pályázati felhívás tartalmazza 

a határidőt, mely a honlapon található. 

 

 

 

Tanulmányi Osztály által koordinált ösztöndíj 

 

Károli Kiválósági Ösztöndíj 

 

Károli Kiválósági Ösztöndíjra jogosultak mindazok a beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező első éves állami ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatók, akik teljes idejű (nappali) 

alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, a felvételi eljárás során a Károli Gáspár Református 

Egyetemet jelölték meg első helyen, és az alábbi középiskolai verseny valamelyikén elért helyezésük 

alapján felvételi többletpontban részesültek:  

 Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 

Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–30. helyezés (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon);  

 a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 

meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 

versenyzőként elért 1–3. helyezés;  

 a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj vagy 

első díj (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);  

 az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 1-3. helyezés.  

 A Károli Kiválósági Ösztöndíj a tanulmányok első két aktív félévére folyósítható (összesen 10 hónap), 

melynek havi összege 40.000 Ft. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

Az ösztöndíj pályázati felhívását a Rektori Hivatal teszi közzé. A részletes pályázati felhívás tartalmazza 

a határidőt, mely a honlapon található. 
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HÖK által koordinált ösztöndíjak 

 

Alaptámogatás 

 

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, 

egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával 

– kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben  

 fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy  

 halmozottan hátrányos helyzetű, vagy  

 családfenntartó, vagy  

 nagycsaládos, vagy  

 árva.  

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

Az ösztöndíj pályázati felhívását a HÖK teszi közzé. A részletes pályázati felhívás tartalmazza a 

határidőt, mely a honlapon található. 

 

 

 

Rendszeres szociális ösztöndíj 

 

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, 

havonta folyósított juttatás. Azok a hallgatók jogosultak az ösztöndíjra, akik teljes idejű felsőoktatási 

szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori 

képzésben vesznek részt, akik államilag támogatott képzési formában vesznek részt, vagy magyar állami 

(rész)ösztöndíjasként vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott képzési formában 

kezdték meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak 

lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.   

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Mikor igényelhető? 

Az ösztöndíj pályázati felhívását a HÖK teszi közzé. A részletes pályázati felhívás tartalmazza a 

határidőt, mely a honlapon található. 

 

 

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj 

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított 

egyszeri juttatás. 

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

tartalmazza. 

 

 

 


