
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban: ELTE 

ÁJK) az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 

(a továbbiakban: ELTE HKR) 246. §-ában1 foglalt felhatalmazás alapján a Felező ösztöndíj – 

ELTE HKR-ben foglalt általános feltételin túli – részletes pályázati és jogosultsági feltételeit 

az alábbiak szerint határozza meg. 

„Felező” tanulmányi ösztöndíjra pályázhat az ELTE ÁJK jogász teljes idejű (JNO) képzésre 

2020/2021., 2021/2022. és a 2022/2023. tanévekben beiratkozott, regisztrált önköltséges 

hallgatója: 

I. kategória (2022-ben beiratkozott) 

 

1. A 2022/2023. tanévben beiratkozott és a 2022/23. tanév I. (őszi) félévére regisztrált 

önköltséges hallgató pályázatot nyújthat be, amennyiben 

1.1. a 2022. évi felvételi eljárásban legalább 420 pontot elért; 

1.2. a 2022/23. tanévre nem részesül teljes önköltséget kiváltó Lippay-ösztöndíjban; 

1.3. 2022. július 31-ét megelőzően nem állt hallgatói jogviszonyban az ELTE ÁJK-

val. 

 

2. Az I. kategóriában a „Felező” tanulmányi ösztöndíjat a 2022/23. tanévben legfeljebb 50 

hallgató kaphatja meg.  

 

3. Az I. kategóriában benyújtott pályázatok a 2022. évi felvételi eljárásban elért felvételi 

pontszám alapján kerülnek rangsorolásra. Pontegyenlőség esetén az azonos felvételi ponttal 

rendelkező hallgatók között az érettségi pontok kerülnek figyelembevételre. 

 

II. kategória (2021-ben beiratkozott) 

 

1. A 2021/2022. tanévben beiratkozott és a 2022/23. tanév I. (őszi) szemeszterben a 3. félévére 

regisztrált önköltséges hallgató pályázatot nyújthat be, amennyiben 

1.1. a 2021. évi felvételi eljárásban legalább 420 pontot elért; 

1.2. a 2022/23. tanévre nem részesül teljes önköltséget kiváltó Lippay-ösztöndíjban; 

1.3. 2021. július 31-ét megelőzően nem állt hallgatói jogviszonyban az ELTE ÁJK-

val. 

 

2. A II. kategóriában a „Felező” tanulmányi ösztöndíjat a 2022/23. tanévben legfeljebb 40 

hallgató kaphatja meg.  

 

3. A II. kategóriában a benyújtott pályázatok az összesített korrigált kreditindex alapján 

kerülnek rangsorolásra. Azonos összesített korrigált kreditindex esetén a teljesített kreditek 

száma kerül figyelembevételre. 

 

III. kategória (2020-ban beiratkozott) 

 

1. A 2020/2021. tanévben beiratkozott és a 2022/23. tanév I. (őszi) szemeszterben az 5. félévére 

regisztrált önköltséges hallgató pályázatot nyújthat be, amennyiben 

 
1 Beiktatta a Hallgatói követelményrendszer Különös részének Állam- és Jogtudományi Karra vonatkozó fejezete 

módosításáról szóló CXXXI/2020. (IX. 11.) Szen. sz. határozat 



3.1. a 2020. évi felvételi eljárásban legalább 420 pontot elért; 

3.2. a 2022/23. tanévre nem részesül teljes önköltséget kiváltó Lippay-ösztöndíjban; 

3.3. 2020. július 31-ét megelőzően nem állt hallgatói jogviszonyban az ELTE ÁJK-

val. 

 

4. A III. kategóriában a „Felező” tanulmányi ösztöndíjat a 2022/23. tanévben legfeljebb 30 

hallgató kaphatja meg.  

 

5. A III. kategóriában a benyújtott pályázatok az összesített korrigált kreditindex alapján 

kerülnek rangsorolásra. Azonos összesített korrigált kreditindex esetén a teljesített kreditek 

száma kerül figyelembevételre. 

 
[87/2015. Korm.rendelet 57. § (4) (...) Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven 

keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált 

kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti 

harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni.] 

 

Közös szabályok 

 

1. Az ösztöndíj összege tanulmányi félévente  

1.1. az I. kategóriában 175.000,- Ft azaz Egyszázhetvenötezer forint; 

1.2. a II. és III. kategóriában 160.000,- Ft azaz Egyszázhatvanezer forint.  

 

2. Amennyiben a pályázó részesült a 2022/23. tanév I. (őszi) félévében a HKR 251. § (3) 

bekezdése szerinti szociális alapú önköltség-csökkentésben, úgy a Felező ösztöndíj összege 

megfelel a Felező ösztöndíj egy félévre jutó összege és a megítélt önköltség-csökkentés 

összege különbözetének. 

 

3. Az ösztöndíj két tanulmányi félévre (2022/2023. tanév I. és II. félévére) jár. A második 

félévre való jogosultság alapfeltétele a 2022/2023. tanév II. félévére történő regisztráció. 

 

4. A Felező ösztöndíj a nyertes pályázó számára a Neptunban kiírt önköltségi összegébe kerül 

beszámításra, amennyiben a féléves önköltség fennmaradó összegét befizette. 

 

5. A pályázati adatlap kizárólag elektronikus módon nyújtható be a hallgató Neptunban 

rögzített e-mail címéről a felezo@ajk.elte.hu címre küldve. Benyújtási határidő 2022. 

szeptember 25. A pályázati adatlapot jelen felhívás melléklete tartalmazza. 

 

6. A pályázat eredményéről rangsorolást követően a dékán dönt. Az elbírálás várható 

határideje: 2022. október 3. A nyertes pályázókat a Tanulmányi Hivatal értesíti, egyidejűleg 

gondoskodik az ösztöndíj-határozat rögzítéséről a Neptun rendszerben. 

 

7. Jelen pályázati felhívást az ELTE ÁJK honlapján közzé kell tenni, emellett az érintett 

hallgatók a pályázati tudnivalókról Neptun-üzenetben kapnak értesítést. 

 

Budapest, 2022. szeptember 12. 

Dr. Sonnevend Pál s.k. 

dékán

mailto:felezo@ajk.elte.hu


 
  

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

„Felező” tanulmányi ösztöndíj 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A pályázati adatlap kizárólag elektronikus nyújtható be a hallgató Neptunban rögzített e-mail 

címéről a felezo@ajk.elte.hu címre küldve. 

Benyújtási határidő: 2022. szeptember 25. (vasárnap) 23:59 óra. 

 

 

Név:  

Neptun kód: 

Szemeszter: 

Kategória: 

 

Nyilatkozatok 

 

Ösztöndíj pályázatom benyújtásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok helyesek és 

teljes körűek. 

Tudomással bírok arról, hogy az ösztöndíj jogosultsági feltételeinek teljesítése esetén is csak 

abban az esetben kerül az ösztöndíj tényleges nyújtásra, ha a féléves önköltségből az 

ösztöndíjjal nem fedezett részt annak Neptun kiírását követően határidőben maradéktalanul 

kiegyenlítem. 

A „Felező” tanulmányi ösztöndíj feltételeit tartalmazó HKR rendelkezéseket és pályázati kiírást 

megismertem és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Dátum: 

 

Pályázó aláírása 

 

mailto:felezo@ajk.elte.hu

