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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra 

2022/2023. tanév 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (a továbbiakban: Kar) 
dékánja pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2022/2023. tanévre. 

1. A pályázók köre 

1.1 Kiemelt tanulmányi ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas 
színvonalának megtartása céljából a Kar azon hallgatói részesülhetnek, akik  

 kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetve  

 szakmai területükön kimagasló munkát végeztek. 

1.2 Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra pályázhat: 

Az a nem első alkalommal beiratkozó, közszolgálati ösztöndíjas hallgató (nappali 
munkarend, rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány) aki, 

 tanulmányaikat teljes idejű képzésben (a nappali képzés munkarendje szerint) 
folytatja,  

 nem tisztjelölt, és nem rendészeti ösztöndíjas jogállású 

 jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és 

 tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett, és a képzésben eltöltött 
aktív félévei alapján, az ajánlott mintatanterv szerinti félévének megfelelően nincs 
elmaradt kötelező és kötelezően választható tantárgya; 

 az intézményben folytatott tanulmányai során az utolsó két aktív félévben 
kiemelkedő, a két félév átlagában legalább 4,31 és tanulmányi félévenként legalább 
4,00 ösztöndíj-indexet ért el 

 kimagasló szakmai és közösségi munkát végez, továbbá 

 nincs ellene folyamatban lévő fegyelmi eljárás, és nem áll érvényes fegyelmi 
büntetés hatálya alatt. 

2. A pályázat benyújtása 

2.1 A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz kell benyújtani. 

2.2 A pályázat leadható: Elektronikus úton, aláírva és beszkennelve a 
Koosz.Nora.Rebeka@uni-nke.hu e-mail címre megküldve 2022. november 11-én 
éjfélig. 
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2.3 Benyújtandó dokumentumok 

 a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a https://rtk.uni-
nke.hu/hallgatoknak/palyazati-felhivasok oldalról); 

 a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok, igazolások a Nemzeti 
Felsőoktatási Ösztöndíj felhívásában foglalt szabályok szerint (https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/palyazati-felhivas-nemzeti-felsooktatasi-
osztondijra-2022) 

2.4 A pályázatot egy példányban kell benyújtani. 

2.5 Amennyiben a hallgató azonos tanulmányi félévben pályázatot nyújtott be a nemzeti 
felsőoktatási ösztöndíjra is, azonban azt nem nyerte el, az 1.2 bekezdésében 
meghatározott feltételek igazolásául elfogadható a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra 
benyújtott pályázata, és annak bírálata, amennyiben a hallgató hozzájárul annak az eredeti 
céltól eltérő célra történő, Egyetem általi felhasználásához. 

3. A pályázat elbírálásnak rendje és feltételei 

3.1 A kiemelt tanulmányi ösztöndíj pályázatait a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 
pontrendszere szerint kell rangsorolni, ami a HTJSZ.-szel együtt megtalálható az Egyetem 
hivatalos honlapján az alábbi linkeken: 

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/palyazati-felhivas-nemzeti-
felsooktatasi-osztondijra-2022 

https://www.uni-nke.hu/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat 

3.2 Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség. 

3.3 A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül 
elutasításra kerül. 

3.4 Az eredmények közzététele legkésőbb 2022. november 21-ig megtörténik. 

4. Az ösztöndíj mértéke és folyósítása 

4.1 A kiemelt tanulmányi ösztöndíj egy félév időtartamára (5 hónapra szól). A kiemelt 
tanulmányi ösztöndíj havi összege legfeljebb a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi 
összegének 50%-a lehet. A HTJSZ. 2/A. számú melléklete alapján az ösztöndíj juttatásra 
a Karon lévő közszolgálati ösztöndíjas hallgatók 2 %-a jogosult. Havi ösztöndíjak esetén a 
Gazdasági Hivatal legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig intézkedik az Egyetem részéről 
biztosított hallgatói ösztöndíjak átutalásáról. 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy 
dékán 
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