
51/2007 (III.21.) KR. 
A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei [a felsőoktatási törvény 104. §-ának (5) 
bekezdéséhez] 
24. §  
(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, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók 
számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. A felsőoktatási intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti 
javaslatát a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő 
hallgatókra elkülönítetten teszi meg.  
(3) Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy 
korábbi tanulmányai során legalább 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 - a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé 
kell tenni. A pályázatokat a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázatok alapján a szenátus minden 
év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.  
(5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.  
(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, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1)-(6) 
bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi 
eljárási hiba folytán nem kapta meg, 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. 
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PTE TJSZ 
Köztársasági ösztöndíj 
17. §  
(1) Köztársasági ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt 
vevő hallgató részesülhet.  
(2) 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.  
(3) A köztársasági 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 intézményenként legalább egy fő. A rektor a (4) bekezdés szerinti javaslatát a köztársasági 
ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatókra 
elkülönítetten teszi meg.  
(4) Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy 
korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.  
(5) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, az elbírálás szempontjaival együtt a 
PÖB minden évben legkésőbb június 05-ig – a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a Karon szokásos módon 
közzé teszi. Az elbírálás szempontjait a PÖB a pályázat kiírását megelőzően, de legkésőbb május 31-ig évente 
meghatározza, és arról az Oktatási Igazgatóságot is tájékoztatja. A pályázatokat a hallgató a kari Tanulmányi 
Osztályra nyújtja be, és a PÖB rangsorolja. A PÖB döntése alapján felterjesztett pályázatok alapján az OKB minden 
év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. Az 
OKB elnöke a felterjesztésről a Szenátust soron következő ülésén tájékoztatja.  
(6) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.  
(7) 68  
(8) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében 
megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és a kari felterjesztésben az (1)-(7) 
bekezdésben meghatározott feltételek és a kari keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt kari eljárási hiba folytán 
nem kapta meg, 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 a kar a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.  
(9) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 


