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A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve
szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatója – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 104. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint – köztársasági ösztöndíjban részesülhet. Az ösztöndíjat – egy tanév
időtartamára – a nemzeti erőforrás miniszter adományozza, pályázati eljárás útján.
A köztársasági ösztöndíj elnyerése iránt benyújtott hallgatói pályázatok egyetemi elbírálási rendjére és
feltételeire a szenátus az alábbi „Köztársasági ösztöndíj Szabályzatot” (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A pályázók köre:
A köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetem teljes idejű alapképzésben,
illetve mesterképzésben részt vevő azon hallgatói, akik adott vagy korábbi tanulmányaik során két
félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
2. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma:
Köztársasági ösztöndíjban az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerint
államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de legalább egy fő részesíthető.
A karonként ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámáról a Köztársasági Ösztöndíj Bizottsága
elnöke értesíti írásban a karok vezetőit.
3. A pályázat, illetve a pályázati eljárás lefolytatásának feltételei:
A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók körére, létszámára, a pályázat odaítélésének
alapvető feltételeire, a pályázati eljárás lefolytatásának rendjére elsősorban a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, a nemzeti erőforrás miniszter felhívása, az intézményi keretek között jelen szabályzat, valamint a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság elnökének az eljárás rendje és feltételei körében
kialakított rendelkezései az irányadóak.
4. Pályázati feltételek:
a) kiemelkedő tanulmányi eredmény,
b) szakmai területen végzett kimagasló munka,
c) közéleti, sport és egyéb tevékenység végzése.
A 4.a) pontban foglalt feltétel értékelésénél a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi teljesítmény legalább 90%-át kell teljesítenie.
A 4.b) pontban foglalt feltételnél a Kari Bizottságok a szakmai területen végzett kimagasló munka
keretében különösen a tudományos, művészeti tevékenységet, OTDK helyezést, demonstrátori tevékenységet, publikációk megjelenését, kutatásokban részvételt vehetik figyelembe a kari sajátosságok szerint. Értékelni csak a pályázati lapra beírt, és a pályázathoz másolatban mellékelt dokumentumokkal alátámasztott eredményeket lehet.
A Kari Bizottságok a diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítményeket értékelhetik.
A feltételek fennállása esetén ugyanazon személy több alkalommal is felterjeszthető.
A pályázati felhívást a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának
szempontjaival együtt – a felsőoktatási intézményekben szokásos módon közzé kell tenni.
5. Kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus.
A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat tartalmáért a pályázó hallgató felelősséggel tartozik. Amennyiben a hallgató a pályázatában nem valós adato(ka)t ír be vagy a pályázó ellen jogerős bírósági vagy a Szegedi Tudományegyetemmel összefüggő fegyelmi büntetést
tartalmazó határozatot hoztak, úgy – a büntetés hatálya alatt – pályázatát ki kell zárni.
6. A pályázat értékelésének feltételei:
a) A pályázó hallgatók teljesítményét pontozási rendszer szerint kell értékelni, mely pontozási
rendszer kialakításának joga és kötelezettsége az egyes Kari Bizottságok hatáskörébe tartozik.
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b) Az intézményi, kari pontozás során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
A hallgatók pályázatának értékelésekor max. 100 pont adható. Ezen a kereten belül a hallgatók
közéleti, sport és egyéb tevékenysége legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig,
azaz 10 pontig terjedhet. A 4.a)–b) pontokban megjelölt kritériumok egymáshoz viszonyított pontbéli arányát az egyes Kari Bizottságok határozzák meg.
A kari értékelés során kialakított egyéni pontszámok szerinti sorrend szolgál a kari javaslati lista
kialakításának alapjául.
A kari javaslatba nem került hallgatók pótlistára kerülése a következők szerint történik:
A kari értékelés során kialakított egyéni pontszámokból meg kell határozni a kari átlagot, valamint a rangsor meghatározása érdekében a hallgatók számára megítélt pontszámnak a kari átlagtól való eltérését a kari átlag százalékában. A hallgatókat százalékos értékük szerint kell rendezni
emelkedő számsorrendben úgy, hogy a kisebb százalékos értékek (az átlagtól kisebb eltérést mutató teljesítményű hallgatók) kerülnek a pótlistára.
Az összesített egyetemi pótlistán meghatározott sorrendtől a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság
nyomós érvek esetén eltérhet.
II. fejezet
A pályázatok elbírálási rendje
1. A pályázatokat a nemzeti erőforrás miniszternek címezve, a Karok Tanulmányi Osztályára kell benyújtani.
Az Egyetem megkerülésével a Nemzeti Erőforrás Minisztériumba beküldött egyéni pályázatok nem
kerülnek elbírálásra.
2. A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság dönt, melynek elnöke
és egyben tagja az Egyetem oktatási rektorhelyettese, vagy az általa megbízott személy.
Tagjai: – karonként egy delegált oktató,
Tagjai: – az EHÖK elnöke,
Tagjai: – karonként egy hallgató (a HÖK delegálása alapján).
3. A Köztársasági Ösztöndíj Bizottság döntése előtt köteles kikérni a karok által felállított bizottságok
(továbbiakban: Kari Bizottság) véleményét. A Kari Bizottság feladatait elláthatja a Kari Tanács, a
Köztársasági Ösztöndíj Bizottság feladatait a Szenátus.
4. A Kari Bizottság a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság Elnöke értesítésében megjelölt kari hallgatói
létszámra tehet javaslatot.
5. A Kari Bizottság valamennyi benyújtott pályázatot érdemben megvizsgálja és elbírálja, az üléséről
jegyzőkönyv készül. A támogató javaslatot és a támogatás elutasítását röviden indokolni kell. A Kari Bizottság által rangsorolt listát a karon szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
6. A Köztársasági Ösztöndíj Bizottság a Kari Bizottságok által rangsorolt és megküldött – valamennyi,
a kiírásnak megfelelő – pályázat alapján állítja össze az egyetemi szintű rangsort. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Kari Bizottságok által esetleg be nem töltött helyekre a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság tesz javaslatot.
Az intézményi pótlista kialakításakor figyelemmel kell lenni a kari pótlistán szereplő százalékos értékekre, s azt akként kell felállítani, hogy a kisebb eltérést mutató teljesítményű hallgatókat kell a
pótlista elejétől növekvő sorrendben szerepeltetni.
7. Az intézményi szinten rangsorolt pályázatokat és a személyre szóló indokolást a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan az alapképzésben, illetve a mesterképzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten terjeszti fel az egyetem rektora minden év augusztus 1-jéig a Nemzeti Erőforrás Miniszternek.
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III. fejezet
Jogorvoslat
1. A köztársasági ösztöndíjra pályázó hallgató a Kari Bizottság elutasító javaslata ellen a rangsorolt
lista közzétételétől számított három napon belül a kar dékánjához fordulhat jogorvoslati kérelemmel.
A Köztársasági Ösztöndíj Bizottság határozatának megfelelő döntésről a Köztársasági Ösztöndíj
Bizottság elnöke értesíti a karok vezetőit, akik azt a karon szokásos módon közzéteszik. A Köztársasági Ösztöndíj Bizottság elutasító határozata ellen a pályázó a Hallgatói jogorvoslati kérelmek
benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzat szerint jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
A rektor a jogorvoslati kérelem ismeretében intézkedik a rangsor esetleges módosításának módjáról.
2. 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 e paragrafusban meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján
arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, a nemzeti erőforrás 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 Egyetem a hallgatói előirányzat vagy saját bevétele terhére köteles kifizetni.
3. A nemzeti erőforrás miniszter által ily módon megítélt ösztöndíjat a kari, illetve az egyetemi központi költségvetés terhére kell a hallgató részére biztosítani.
Ha az ösztöndíjra érdemes hallgató bizonyíthatóan a kar hibájából esik el az ösztöndíj odaítélésétől,
a jogorvoslati eljárás eredményeként megítélt ösztöndíj folyósítását a kar terhére kell elszámolni.
IV. fejezet
A köztársasági ösztöndíj folyósításának rendje
1. A köztársasági ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi
ösztöndíj támogatásból.
2. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.
3. 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 folytatja.
4. A nemzeti erőforrás miniszter döntéséről a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság elnöke értesíti a karok
vezetőit. A karok vezetői gondoskodnak a köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók értesítéséről és megszervezik az oklevelek rangjához méltó átadását.
V. fejezet
Záró rendelkezések
1. A nemzeti erőforrás miniszter által évente kiadásra kerülő pályázati felhívásban foglalt határidők
egyetemi szintű végrehajtásáról a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság elnöke gondoskodik.
2. A jelen köztársasági ösztöndíj szabályzatot az Egyetemi Tanács 2000. június 13-i ülésén hozott
144/2000. számú határozatával elfogadta.
3. A Szabályzatot az Egyetemi Tanács 2004. december 20-i ülésén hozott 279/2004. számú határozatával módosította.
4. A Szabályzatot a Szenátus 2006. október 30-i ülésén hozott 239/2006. számú határozatával módosította.
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5. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2007. április 23-i ülésén hozott 53/2007. számú határozatával módosította.
6. Jelen Szabályzat a Szenátus 2009. március 23-i ülésén hozott 37/2009. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza.
7. Jelen Szabályzat a Szenátus 2011. október 24-i ülésén hozott 167/2011. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza.
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