
Felhívás és tájékoztató 
az Igazságügyi Minisztérium által támogatott jogászösztöndíjakról 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igazságügyi Minisztérium a 2020/2021. tanév I. félévére is a 
jogászképzés színvonalát emelő programot indít, amelynek keretében a nem budapesti jogi karok 
– így a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar – nappali munkarendben 
tanulmányokat folytató jogász hallgatói ösztöndíjakban részesülhetnek.   
 
A felhívással és a tájékoztatóval kapcsolatban felmerült kérdésekkel Tilk Pétert lehet keresni e-
mailben a tilk.peter@ajk.pte.hu címen. 
 
Az Igazságügyi Minisztérium (IM) az alábbi ösztöndíjakat biztosítja:  
 

I. IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj 
 
A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara a 2020/2021. tanév I. félévére, az 
Igazságügyi Minisztérium (IM) által támogatott az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj 
elnyerésére pályázatot ír ki. 
 
Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj évfolyamonként azoknak a nappali 
munkarendben tanulmányokat folytató, magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott és 
önköltséges jogász szakos hallgatónak a tanulmányait támogatja, akik kimagasló tanulmányi 
eredményt értek el, valamint szakmai munkájukra és egyéb teljesítményükre tekintettel 
kiemelkednek hallgatótársaik közül. 
 
Az adott félévre elnyerhető ösztöndíj összege 60.000 Ft/hó. Az ösztöndíj a félév végén 
egyösszegben kerül kifizetésre. 
 
 
Fontos tudnivalók: 
 

- Pályázhatnak a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas és kiemelt ösztöndíjas hallgatók is. 

- Az adott évfolyamhoz tartozást az első beiratkozás éve határozza meg.  

- A kiválósági ösztöndíjra csak a 2014. szeptember 1-je után beiratkozott hallgatók 
pályázhatnak. 

- A 2020/2021 tanév I. félévétől első ízben beiratkozott hallgatók nem pályázhatnak. 

- Nem részesíthető IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban az a hallgató, aki sikeres 
pályázata alapján, ugyanazon tanulmányi időszakban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által támogatott Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjban 
részesül, vagy arra benyújtott pályázata van. 

- A pályázathoz a 2019/20. tanév II. (tavaszi) félévében legalább 4.00 tanulmányi átlagnak 
megfelelő kreditindexet kell elérni, amelynek számítása:   
∑ (teljesített kreditpont x érdemjegy)/30. A szakdolgozat kreditértéke nem kerül 
figyelembe vételre. 

- Az értékelési rendszer V. pontjában szereplő „egyetemhez köthető szervezetekben 
végzett, a jogi kar dékánja által leigazolt egyéb szakmai tevékenység” alatt kizárólag jogi 
jellegű szakmai tevékenység értendő. 

- TDK tagságért nem jár pont. 
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- Az értékelési rendszer V. pontjában szereplő „Jogi szakkollégiumi tagság, jogi klinikai 
programban… való részvétel” meglétét a szakkollégiumi tagság esetén a szakkollégium 
elnöke, a jogi klinikai programban részvételt pedig a program vezetője igazolhatja. 

- Az értékelési rendszer VII. pontjában szereplő „Kari vagy egyetemi újság szerkesztésében 
való részvétel” fennálltát a Kar dékánja vagy a kiadvány főszerkesztője igazolhatja (utóbbi 
esetben, ha az adott főszerkesztő hallgató és maga is pályázik, az ő esetében a Kar dékánja 
igazolhatja). 

- Az értékelési rendszer VIII. pontjában szereplő tudományos publikációt word formátumban 
csatolni kell a pályázathoz és a megjelenési vagy befogadási igazolást is mellékelni kell. A 
20000 leütés (fél szerzői ív) egy anyag esetében értendő, azaz kisebb írások nem 
számíthatók egybe és kisebb terjedelmű írásért sem jár arányosan kevesebb pont. 

 
Az ösztöndíjra pályázni szükséges. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit és az 
értékelési szempontokat a Kar a honlapján közzéteszi. 
 
A pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az ösztöndíj időtartama alatt a 
támogatást nyújtó rendezvényein felhívásra részt vesz, ahol róla hang- és/vagy fénykép-, 
filmfelvétel készülhet. Elfogadja, hogy a támogatást nyújtó szervezet rendezvényeiről történő 
alapos ok nélküli távolmaradása a következő félévben az ösztöndíjból való kizárását eredményezi. 
 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. szeptember 28. (hétfő) 12.00 óra 
  
A pályázatokat kizárólag elektronikusan, az im@ajk.pte.hu címen kell benyújtani, a 
pályázati űrlap géppel kitöltött, aláírt verziójának és az űrlapon foglaltakat alátámasztó 
dokumentumok elküldésével. Az űrlap hiányában a pályázat érvénytelen, a nem igazolt 
tevékenységet pedig a bíráló bizottság nem veszi figyelembe. Az űrlap mindegyik lapját 
alá kell írni! A dokumentumokat a kiírás mellékleteként közzétett iratjegyzéken fel kell 
sorolni. A tanulmányi átlagot nem kell igazolni, azt a Kar hivatalból ellenőrzi. A 
pályázatot papíralapon leadni nem kell, csak a fenti e-mail címre érkező anyagokat 
vesszük figyelembe. 
 
Hiánypótlásra nem szólítunk fel! 
 

II. IM Tanulmányi Jogászösztöndíj 
 
Az IM a Tanulmányi Jogászösztöndíj létesítésével azoknak a nappali munkarendben 
tanulmányokat folytató önköltséges jogász szakos hallgatóknak a tanulmányait támogatja, 
akinek a 2019/20. tanév II. (tavaszi) félévi átlaga legalább a 3,51-es tanulmányi átlagnak 
megfelelő kreditindexet eléri, és akik az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban nem 
részesülnek. A 2020/2021 tanév I. félévétől első ízben beiratkozott hallgatók az ösztöndíjban 
nem részesülnek. 
 
Nem kaphat IM Tanulmányi Jogászösztöndíj támogatást az a hallgató, aki egyidejűleg 
ÚNKP ösztöndíjban részesül, vagy arra benyújtott pályázata van. 
 
Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra nem kell pályázni, a rangsorolást a hallgatók 
tanulmányi eredménye alapján a NEPTUN-ból automatikusan kinyerhető adatoknak megfelelően 
a Kar maga végzi. 
 
Pécs, 2020. szeptember 15. 
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