
FELHÍVÁS 

a köztársasági ösztöndíj 2015/2016. tanévi pályázatára 

 

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. 

 

A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott 

köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. 

 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege a Nftv. 114/D. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján 34.000,- Ft havonta. 

 

A köztársasági ösztöndíjra a Kar azon államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes 

idejű alapképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik 

 jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és  

 legalább 55 kreditet megszereztek,  

továbbá akik 

 kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetve  

 szakmai területen kimagasló munkát végeztek. 

 

Az Egészségügyi Közszolgálati Karon a 2015/2016. tanévben köztársasági ösztöndíjban 

részesíthető hallgatók száma az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben részt vevő 

hallgatók létszáma alapján (0,8 %): 1 fő. 

 

A 2015/2016. tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak a 2015/2016. tanévben 

folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a hallgató részére. 

Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát 

a 2015/2016. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben 

jogosult továbbra is ezen ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 

2015/2016. tanév második, tavaszi félévében) folytatja. 

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya a Nftv.-ben meghatározottak szerint megszűnik 

vagy szünetel, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható. 

Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az 

Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint, ha az alapfokozat megszerzését 

követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz a Nftv. alapján a 

köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, 



aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait 

folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként). 

A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj 

támogatásból. 

A köztársasági ösztöndíjat, az egyetem Szenátusa által javasolt rangsor alapján, az 

oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.  

A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a Dékáni Hivatal – a 

pályázatok elbírálására létrehozott bizottság javaslata alapján – teszi meg.  

 

Pályázni az Egészségügyi Közszolgálati Kar honlapjáról 

(http://semmelweis.hu/ekk/20150617koztarsasagi-osztondij-felhivas-2015/) letölthető - 

köztársasági ösztöndíj - pályázati űrlapon lehet.  

 

A pályázathoz szakmai önéletrajzot kell csatolni. Az önéletrajz tartalmazza a pályázó 

telefonszámát, e-mail címét is!  

A pályázatnál figyelembe veendő többlet-tevékenységeket hitelt érdemlő 

dokumentumokkal szükséges igazolni. Az indexben a kötelezően előírt tárgyak félév végi 

aláírásának, valamint az érdemjegyeknek is szerepelnie kell.  

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. július 17. (péntek) 12 óra 

 

A pályázatokat személyesen az Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatalában 

(1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.) lehet benyújtani.  

  

A pályázatok benyújtási határidejének lejártát követően hiánypótlásra nincs mód, a 

rangsorolási döntést a határidőben benyújtott dokumentumok alapján hozza meg a kar.  

 

 

Budapest, 2015. június 17. 

 

 

 

                    Dr. Gaál Péter s.k. 

                         dékán 


