MISKOLCI EGYETEM
REKTORA
R/908-2/2009.
3/2009. számú Rektori Utasítás
a köztársasági ösztöndíjak odaítélésének rendjéről
A Miskolci Egyetem Szenátusának 2009. június 11-i üléséig a köztársasági ösztöndíj
adományozásának rendjét és feltételeit – a Miskolci Egyetem Hallgatói és
Doktoranduszhallgatói Önkormányzat (ME-HÖK) egyetértésével, – az alábbiakban
szabályozom.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény (a továbbiakban: Ftv.) 104. § (5)
bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium 7574/2009. iktatószámú levele alapján, a köztársasági
ösztöndíj pályázatának benyújtása, és annak elbírálása a következők szerint történik.
1. § A köztársasági ösztöndíj összege és folyósításának időtartama
(1) A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2009/2010. tanév első négy hónapjára 34.000
Ft/fő/hó, következő hat hónapjára a 2010. évre hatályos költségvetési törvény által
meghatározott összeg.
(2) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónapos) időtartamára lehet elnyerni,
amely csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya
bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj tovább nem
folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi (tavaszi) félévben
végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg,
ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében a Miskolci Egyetemen
folytatja.
(3) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki más ösztöndíjból.
2. § A köztársasági ösztöndíjak odaítélésének ügyrendje a Miskolci Egyetem
(1) A köztársasági ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatos kari/intézeti szintű döntéseket a
Tanulmányi Bizottságok, az egyetemi szintű döntéseket pedig a – Tanulmányi Bizottságok
elnökeiből, a Miskolci Egyetem Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat
delegált tagjából és a tanulmányi rektorhelyettesi szakreferensből álló Köztársasági
Ösztöndíj Bizottság készíti elő (ME KÖB). A testület üléseit a szakreferens hívja össze és
vezeti le, valamint gondozza az ügyekkel kapcsolatos dokumentumokat.
(2) A köztársasági ösztöndíjak intézésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat –
dokumentumok leírása, postázása stb. – a tanulmányi rektorhelyettesi iroda munkatársai
látják el.
3. § A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia.
(1) A géppel kitöltött, a kar dékánja/intézet igazgatója által hivatalosan aláírt és lepecsételt
„Köztársasági ösztöndíj 2009/2010. tanév – Pályázati adatlap”-ot (amely letölthető a
Miskolci Egyetem honlapjáról: www.uni-miskolc.hu).
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(2) A leckekönyv megfelelő oldalairól készített fénymásolatokat, a kar/intézet által
hitelesítve.
(3) A hallgató nyelvismeretét igazoló bizonyítványok/dokumentumok fénymásolatát.
(4) Szakmai és tudományos tevékenységek ismertetését – a referenciát nyújtó személyek
rövid véleményével és aláírásával ellátva.
(5) Demonstrátori tevékenységet a tanszékvezető/intézetigazgató az aláírásával ellátott
igazolással – a végzett munkák tényszerű felsorolásával (zárthelyi javítás, egyéni feladat
javítás, gyakorlatok tartása, részvétel oktatási anyagok készítésében stb.) – mutatja be.
(6) A szakmai és tudományos publikációk felsorolását (szerzők sorrendben, cím,
megjelenés helye, megjelenés ideje, oldalszámok), a publikációk és a programfüzetek
fénymásolatát.
(7) A hallgató által végzett közéleti, sport- és egyéb tevékenységek igazolását (tagsági
igazolvány, elért helyezések dokumentumainak fénymásolatát) és az igazolást kiállító
személy aláírásával, beosztásának megjelölésével.
(8) A dokumentumok sorszám szerinti felsorolását tartalmazó jegyzéket, a pályázó
aláírásával ellátva.
4. § A pályázat feltételei, benyújtása
(1) Köztársasági ösztöndíjban azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben
részt vevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részesülhetnek, akiknek legalább két aktív
féléve van, és legalább 55 kreditpontot megszereztek. A pályázat feltétele mindkét
félévben legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlag.
(2) A pályázatot az oktatási és kulturális miniszternek címezve (Oktatási és Kulturális
Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14) két – egy eredeti és egy másolati –
példányban, két külön A4-es lezáratlan borítékban a kar/intézet dékáni/intézeti hivatalába
kell benyújtani 2009. július 2. (csütörtök) 14 óráig.
(3) A borítékokon nyomtatott betűvel, vagy géppel írva fel kell tüntetni:
a) „Eredeti” vagy „Másolati” példány-e,
b) a pályázó nevét,
c) a pályázó Neptun kódját,
d) a pályázó a 2009/2010. tanév I. félévében várhatóan milyen képzésben vesz részt
(Alapszak, Mesterszak, Osztatlan képzés, szak megnevezése),
e) a pályázó karának/intézetének megnevezését.
(4) Csak a határidőig beérkező pályázatok bírálhatóak el. Az OKM-be közvetlenül – az
ME kihagyásával - megküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
(5) A pályázat beadása után hiánypótlásra lehetőség nincs, a pályázat hiánytalanságáért,
tartalmáért a pályázó a felelős. Amennyiben a hallgató a pályázatában nem valós
adato(ka)t írt be, vagy a pályázó ellen jogerős bírósági vagy a Miskolci Egyetemmel
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összefüggő fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, úgy - a büntetés hatálya alatt
- pályázata kizárandó.
(6) A pályázat benyújtásakor a dékáni/intézeti hivatal átvételi elismervénnyel igazolja az
átvételt a pályázónak.
(7) A pályázat nem vehető át, ha:
a) a 2. § (1) bekezdésben meghatározott pályázati adatlap hiányzik, nem géppel van
kitöltve, vagy a mellékletek nincsenek az adatlapon feltüntetettek szerint számozva;
b) a beadás dátuma, vagy a hallgató aláírása hiányzik.
(8) A pályázat a pályázati lap kitöltésével, az intézmény értékelésének feltüntetésével, a
kar/intézet vezetőjének aláírásával és bélyegző pecsétjével ellátva érvényes.
5. § A pályázat pontozási rendszere
(1) Pontozni csak a pályázati lapra beírt, mellékelt fénymásolt dokumentumokkal
alátámasztott eredményeket lehet.
(2) A pályázati adatlapon feltüntetett kategóriákat figyelembe véve a pályázatokra a
következő pontokat kell adni.
I. Kategória (Tanulmányok)
Tanulmányi eredmény
A tanulmányi átlageredményre a következő pontszámokat kell adni:
4,00
4,01 – 4,10
4,11 – 4,20
4,21 – 4,30
4,31 – 4,40
4,41 – 4,50
4,51 – 4,60
4,61 – 4,70
4,71 – 4,80
4,81 – 4,90
4,91 – 5,00

50 pont, felette tizedenként +2 pont a következők szerint
52 pont
54 pont
56 pont
58 pont
60 pont
62 pont
64 pont
66 pont
68 pont
70 pont

Tanulmányi emlékéremért, vagy kari tanulmányi versenyért adható pontok
Arany fokozat:
7 pont
Ezüst fokozat:
5 pont
Bronz fokozat:
3 pont
Külföldi részképzésért, a kinn-töltött idő hosszától függően:

2 pont/hónap

Idegen nyelvvizsgákért adandó pontok
Minden nyelvből az elmúlt két félévben megszerzett legmagasabb szintű nyelvvizsgára
adható pont, az előző években szerzett nyelvvizsgáért az alábbi pontok felét lehet
beszámítani.
- középfokú „C” nyelvvizsgánként
12 pont
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- középfokú „A” vagy „B” nyelvvizsgánként
- felsőfokú „C” nyelvvizsgánként
- felsőfokú „A” vagy „B” nyelvvizsgánként
- szakmaival bővített nyelvvizsgáért a fenti ponton felül:
II. Kategória (Szakmai tevékenység)
Szakmai tevékenységért maximum 35 pont számítható be.
TDK dolgozatokért adandó pontok
ME verseny I. helyezés:
ME verseny II. helyezés:
ME verseny III. helyezés:
ME verseny különdíj, jutalom:

6 pont
16 pont
8 pont
2 pont

10 pont
5 pont
2 pont
1 pont

OTDK verseny I. helyezés:
OTDK verseny II. helyezés:
OTDK verseny III. helyezés:
OTDK verseny különdíj, jutalom:

15 pont
12 pont
8 pont
4 pont

Az előző két félév során kapott Pro Sciencia díj:

20 pont

Hazai, vagy nemzetközi szakmai folyóiratban vagy konferencia kiadványban – legalább 4
oldalas terjedelemben – megjelent cikkenként a következő pontszámokat kell adni.
Magyar-nyelvű cikk, pályázó elsőhelyes szerző:
6 pont
Magyar-nyelvű cikk, pályázó nem elsőhelyes szerző:
2 pont
Hazai cikk idegen-nyelven, pályázó elsőhelyes szerző:
Hazai cikk idegen-nyelven, pályázó nem elsőhelyes szerző:

10 pont
5 pont

Külföldön megjelent cikk, pályázó elsőhelyes szerző:
Külföldön megjelent cikk, pályázó nem elsőhelyes szerző:

15 pont
8 pont

Hazai, vagy nemzetközi szakmai konferencián szereplésért előadásonként, poszterenként,
és 1-3 oldal terjedelmű absztraktokért (az előadás alappontján kívül) a következő
pontszámokat kell adni.
Előadás magyar nyelvű konferencián, ha a pályázó adta elő:
5 pont
absztrakt idegen-nyelven
2 pont
absztrakt magyar nyelven
1 pont
magyar nyelvű poszter
3 pont
Idegen nyelven előadott előadás hazai nemzetközi konferencián:
absztrakt idegen-nyelven
poszter idegen-nyelven
Előadás külföldi konferencián, ha a pályázó adta elő:
absztrakt idegen-nyelven
idegen-nyelvű poszter
Tanszéki, egyetemi kutató munkában való igazolt részvételért:
Pályamunkák, szakmai verseny dolgozatok

8 pont
3 pont
5 pont
10 pont
4 pont
6 pont
4 pont/munka
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Hazai szakmai pályázaton, versenyen elért helyezések
I. hely:
II. hely:
III. hely:
Nemzetközi szakmai pályázaton, versenyen elért helyezések
I. hely:
II. hely:
III. hely:

10 pont
8 pont
4 pont
20 pont
16 pont
8 pont

Nemzetközi szakmai pályázaton elért helyezések
I. hely:
II. hely:
III. hely:

20 pont
16 pont
12 pont

Demonstrátori tevékenység, tanszéki munka:
Részvétel egyetemi vagy kari szintű pályázat összeállításában:

5 pont/félév.tantárgy
4 pont/pályázat

Egyéb szakmai tevékenység
Hazai tudományos egyesületben, illetve szakmai körben végzett tevékenységért
elnök:
8 pont/félév
vezetőségi tag:
4 pont/ félév
tag:
2 pont/félév
Nemzetközi tudományos egyesületben végzett tevékenységért
elnök:
12 pont/félév
vezetőségi tag:
8 pont/ félév
tag:
4 pont/félév

III. Kategória (Közéleti, sport és egyéb tevékenység)
Közéleti (politikai vagy ideológiai szervezet, valamint párttagság kivételével!) sport és
egyéb tevékenységekre maximum 20 pont számítható be.
HÖOK tisztségviselője
6 pont
ME vagy kariHallgatói Önkormányzat tisztségviselője: 4 pont
Nemzetközi vagy hazai ifjúsági szervezet vezetőségének tagja:
8 pont
Nemzetközi vagy hazai ifjúsági szervezet tagja:
4 pont
Igazolt sportegyesületi tagságért
Olimpiai kerettag:
10 pont
Hazai válogatott:
5 pont
MEAFC egyesület:
1 pont
Sportversenyen való részvétel
Olimpia:
VB:
EB:
országos
ME házi
helyezés elérése esetén az alapponton felül
I. helyezésért:
II. helyezésért:

12 pont
10 pont
8 pont
5 pont
1 pont
3 pont (Olimpia, VB, EB: 10 pont)
2 pont (Olimpia, VB, EB: 8 pont)
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III. helyezésért:

1 pont (Olimpia, VB, EB: 6 pont)

Bejegyzett, igazolt kulturális egyesületi tagságért
országos:
4 pont
megyei:
3 pont
városi
2 pont
egyetemi:
1 pont
kulturális versenyen elért egyéni helyezésért a fenti alapponton túl
I. helyezésért:
II. helyezésért:
III. helyezésért:

3 pont (országos, megyei: 5 pont)
2 pont (országos, megyei: 3 pont)
1 pont (országos, megyei: 2 pont)

csapatban elért helyezésekért a fenti egyéni pontszámok fele jár.
(4) Az egyes kategóriák közötti esetleges átfedések esetén a több kategóriához tartozó
teljesítményre csak egyszer adható pont.
(5) Pont csak az adott tanévben (előző év július 1. – tárgyév június 30. között) végzett,
dokumentumokkal alátámasztott, befejezett tevékenységekre adható.
(6) Azonos teljesítményre, azonos pontszámot kell adni.

6. § A karoknak/intézetnek odaítélhető köztársasági ösztöndíjak
számának megállapítása
(1) A karonként/intézetként köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát az
Egyetemi Köztársasági Ösztöndíj Bizottság az előző év október 15-i statisztikai adatközlés
szerinti államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, egyetemi és főiskolai szintű képzésben részesülő hallgatói létszámok
– két tizedes pontossággal meghatározott – arányában számítja ki. A karok/intézet hallgatói
részére odaítélhető köztársasági ösztöndíjak számát a matematikai kerekítés szabályai
szerint úgy kell meghatározni, hogy karok/intézet legalább egy fő ösztöndíj lehetőséget
kapjanak.
(2) Amennyiben az előző pont alapján kiszámított egyetemi ösztöndíjak összes száma
eggyel haladja meg az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szerint megállapított
keretszámot, akkor a legnagyobb létszámú kar jogosultjainak számát kell csökkenteni. Ha
kettővel nagyobb a számított, egyetemi szinten összegzett ösztöndíjak összes száma, akkor
a második ösztöndíj lehetőséget a sorrendben második legnagyobb létszámú kartól kell
elvonni.
(3) Ha a kerekítéssel kapott intézményi összes köztársasági ösztöndíjak száma kisebb a
jogszabály alapján megállapított keretszámnál, akkor a 6. § (2) értelmében kell a maradék
helyeket a legnagyobb létszámarányú karok között elosztani.

7. § A pályázatok rangsorolása
(1) A rangsoroláson csak azok a pályázók vehetnek részt, akik az I. és II. kategóriában
összesen legalább 65 pontot elértek.
(2) A kari rangsor kialakításakor a pályázatokat az összpontszámok csökkenő sorrendje
szerint kell rendezni.

7

(3) Azonos pontszám esetén az a pályázat sorolandó előbbre, amelynél a „Tanulmányok (I.
kategória) pontszáma a nagyobb, ha az is megegyezik, akkor a szakmai tevékenység (II.
kategória) a nagyobb pontszámú.

8. § Jogorvoslat
(1) A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak
rangsorát 2009. július 6-tól a kar/intézet honlapján megtekinteni.
(2) Jogorvoslati kérelem írásos formában a kar dékáni hivatalába nyújtható be. A
fellebbezés elbírálása „A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata” III. kötet
(Hallgatói Követelményrendszer) II. fejezete szerint történik.

9. § Végleges rangsor
(1) Az intézményi rangsort a ME Köztársasági Ösztöndíj Bizottsága a kari Ösztöndíj Bizottságok
és a Jogorvoslati Bizottság döntése után állapítja meg.

(2) A fellebbezés után kialakított, az Oktatási és Kulturális Minisztériumba megküldött
intézményi rangsort a Miskolci Egyetem a honlapján teszi közzé.

10. § Pályázók kiértesítése, oklevél átadása
(1) A köztársasági ösztöndíjról az Oktatási és Kulturális Miniszter dönt, a döntésről a
Pályázót a kar dékánja/intézet igazgatója írásban értesíti.
(2) A nyertes hallgatók oklevelét a kar dékánja/intézet igazgatója adja át.

11. § Záró rendelkezések
(1) A pályázat leadásával a pályázó beleegyezik személyes adatainak az Ftv. 34. § és 35. §ban foglalt adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az ME-n
hatályos adatvédelmi szabályzatok betartása melletti kezelésébe.
(2) Jelen utasítás az aláírás napján válik hatályossá.
Miskolc, 2009. május 29.

