
SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíj 

13/E.§ 

(1) Az SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjra pályázni kell. 
(2) A pályázati felhívást a Rektor bocsátja ki. 
(3) A pályázati felhívás és jelen szabályzat alapján készül az intézményi pályázati hirdetmény, 

melyben a pályázat beadásával kapcsolatos minden lényeges határidő és egyéb információ 
szerepel. 

(4) A pályázati felhívást közzé kell tenni az Egyetem honlapján.  
(5) A pályázaton állampolgárságtól függetlenül az Térítési és Juttatási Szabályzat 1.sz. melléklet 

szerinti azon hallgatók vehetnek részt, akik: 

Képzés szintje Beadásra jogosult 
A pályázati űrlaphoz képzési szint szerint 
kötelezően csatolandó mellékletek 

Alapképzés, 
Osztatlan 

- nappali vagy levelező tagozaton államilag támogatott vagy 
költségtérítéses (önköltséges) formában a felhívásban 
megjelölt szakokon folytatják tanulmányaikat 

- aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek 
- és a jelenlegi képzésében van legalább négy aktív lezárt 

félévük 
- valamint a legutolsó két egymást követő lezárt, aktív 

félévben ösztöndíjindexük eléri a szakátlagot 

- hallgatói jogviszony igazolás, 
- a HIR-ből kinyomtatott, a TO által 

hitelesített leckeköny – legutolsó két 
egymást követő lezárt félévről, 

- szakdolgozat tervezet aktuális állapot 
szerint, valamint egy oldalas konzulensi 
szakmai értékelés, 

- publikációs lista, jelölve a közlés helyét 
és idejét 

Mesterképzés 

- nappali vagy levelező tagozaton államilag támogatott vagy 
költségtérítéses (önköltséges) formában a felhívásban 
megjelölt szakokon folytatják tanulmányaikat, 

- aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek 
- és a jelenlegi képzésben van legalább egy aktív lezárt 

félévük, 
- valamint a legutolsó egy lezárt, aktív félévben 

ösztöndíjindexük eléri a szakátlagot 

- hallgatói jogviszony igazolás, 
- a HIR-ből kinyomtatott, a TO által 

hitelesített leckeköny – legutolsó lezárt 
félévről, 

- szakdolgozat tervezet aktuális állapot 
szerint, valamint egy oldalas konzulensi 
szakmai értékelés, 

- publikációs lista, jelölve a közlés helyét 
és idejét 

Doktorandusz 

- a doktori programban előírt mintatanterv összes 
kreditjeinek időarányosan legalább 80%-át teljesítették 
vagy sikeres komplex vizsgát tettek 

- és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek 

- doktoranduszi jogviszony igazolás, 
- disszertáció tervezet aktuális állapot 

szerint, valamint egy oldalas 
témavezetői szakmai értékelés, 

- tételes lista a pályázat benyújtásának 
időpontjáig megjelent publikációkról: 
MTMT-ből nyomtatott teljes lista a 
presztízs és szponzor adatok jelölésével, 
valamint a Közlemény és idéző 
összefoglaló táblázat 

Doktorjelölt 

- doktori képzés keretében fokozatszerzési eljárásukat 
megkezdték és a doktori program kutatási szakaszában 
előírt tudományos előmeneteli kritériumokat teljesítették, 

- az egyetemmel aktív jogviszonyban (doktojelölti) állnak 

- doktorjelölti jogviszony igazolás, 
- disszertáció tervezet aktuális állapot 

szerint, valamint egy oldalas 
témavezetői szakmai értékelés, 

- tételes lista a pályázat benyújtásának 
időpontjáig megjelent publikációkról: 
MTMT-ből nyomtatott teljes lista a 
presztízs és szponzor adatok jelölésével, 
valamint a Közlemény és idéző 
összefoglaló táblázat 

(6) Továbbá a pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó: 
a) egyéb szakmai munka végez, 
b) tudományos területen kimagasló munka végez, 
c) nem áll fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt, 
d) vállalja, hogy részt vesz az Egyetem utánpótlás nevelési programjában. 

(7) A pályázat dokumentációjaként a tárgyfélévet megelőző két félévben végzett tevékenységről 
szóló, aláírt és lepecsételt igazolás fogadható el. 

(8) A pályázathoz mellékelni kell 



a) pontosan és hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot két példányban, melyeken fel kell sorolni 
a pályázati űrlaphoz csatolt olyan igazolásokat, melyek alapján a pályázó a kutatói tevékenység 
címén pontszámra pályázik, illetve amelyeket az intézményi pályázati hirdetmény előír, 

b) tanszékvezetői ajánlást (ennek hiányában a pályázó kizárásra kerül), 
c) motivációs levél,  
d) pályázói nyilatkozat,  
e) a nyelvvizsga bizonyítvány másolatokat, 
f) a pályázati űrlapon megjelölt, kutatói tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (TDK 

dolgozat rövid összefoglalója és oklevelek; konferencia részvétel; nemzetközi és hazai 
versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység, tudományos előmeneteli 
kritériumok elvégzéséről szóló igazolások, egyéb szakmai teljesítésekről szóló igazolások) 
másolatát, 

g) szakmai önéletrajzot, mely az alapképzési szinttől kezdve dátumokkal együtt tartalmazza a 
tudományos előmenetel mérföldköveit. 

(9) A pályázatokat a Rektorhoz címezve az intézményi pályázati hirdetményben megjelölt helyen és 
határidőig kell benyújtani. 

(10) A pályázat átvételéről az átvevő ügyintéző hivatalos visszajelzést küld a pályázó hallgatónak. 
(11) A Térítési és Juttatási Szabályzat 20. sz. mellékletében részletezett pontozási rendszer és elvek 

szerint meg kell állapítani a pályázó pontszámát. 
(12) Az egyes pályázók által elért pontszámot az intézményi pályázati hirdetményben megjelölt 

határidőn belül közzé kell tenni a pályázati hirdetményben megjelölt helyen és módon. 
(13) A megállapított pontszámmal kapcsolatban a pályázó hallgató jogorvoslati kérelemmel élhet az 

intézményi pályázati hirdetményben megjelölt határidőig. 
(14) A pontszámok alapján fel kell állítani külön az alap- és osztatlan szakok, külön a mesterképzési, 

illetve külön a doktori képzések hallgatóira a rangsort, kari bontásban. 
(15) A pályázatok értékelése a tanulmányi teljesítményen, a nyelvismereten és a tudományos kutatói 

tevékenységen alapul. 
(16) A pontszámok és a kari létszámkeretek meghatározását, valamint a rangsorok elkészítését 

bizottság végzi, melyet a Rektor hív össze, tagjait a Rektor bízza meg, a bizottság elnöke a 
Főigazgató, tagjai lehetnek: 

a) A pályázatban érintett egyetemi karok megbízott kapcsolattartója, 
b) A pályázatban érintett doktori iskolák képviselői,  
c) az Oktatási Rektorhelyettes 

(17) A SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíj 5 hónapra szól.  
(18) Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal az Egyetem ösztöndíjszerződést köt.  
(19) A pályázat forrása az EFOP-3.6.1-16-2017-00017 azonosító számú, „Oktatói, kutatói és hallgatói 

utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése”című projekt vagy az 
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú „Innovatív tudományos műhelyek a hazai 
agrár felsőoktatásban” című projekt. 

(20) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében 
ösztöndíjat nyert. 

 


