
Tájékoztató 

az Igazságügyi Minisztérium által támogatott jogászösztöndíjakról 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igazságügyi Minisztérium a 2018/2019. tanév II. (tavaszi) 

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.   

 

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) az alábbi ösztöndíjakat hozta létre:  

 

I. IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj  

 

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 ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult hallgató, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezzen a 2018/2019-es tanév II. félévében, tanulmányait 2012. évben 

vagy azt követően kezdte meg, az ösztöndíj iránt határidőben kérelmet nyújtson be az 

Egyetemhez, és az ösztöndíjat elnyerje.  

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. 

 

Az adott félévre elnyerhető ösztöndíj összege 60.000 Ft/hó. 

 

Az adott évfolyamhoz tartozást az első beiratkozás éve határozza meg.   

A 2018/19. tanév I. (őszi) félévében legalább 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő 

kreditindexet kell elérni, amelynek számítása:   

∑ (teljesített kreditpont x érdemjegy)/30. A szakdolgozat kreditértéke – e 

szemeszterben utoljára – figyelembe vételre kerül.  

 

Az ösztöndíjra pályázni szükséges. A pályázat benyújtásának részletes feltételei és az 

értékelési szempontok letölthetőek a kari honlapról, valamint a HÖT honlapjáról. 

 

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 2019. február 20. (szerda) 12.00 óra (A pályázatokat a 

HÖT irodában kell leadni Petrovits Roberto tanulmányi referensnél, PTE-ÁJK Dohány 

utca 1-3. 017-es szoba, hétfő-szerda, 10-14 óra között) (e-mail cím: 

petrovits.roberto@ajk.pte.hu; telefon: 06-30-633-2548) 

 

 

mailto:petrovits.roberto@ajk.pte.hu


II. IM Tanulmányi Jogászösztöndíj  

 

Az ösztöndíjban azok az önköltséges képzésben résztvevő hallgatók részesíthetőek, 

akiknek a tanulmányi eredménye a 3,50-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet 

eléri.  

A szakdolgozat kreditértéke – e szemeszterben utoljára – figyelembe vételre kerül.  

 

Nem részesíthető IM Tanulmányi Ösztöndíjban 2018/2019. II. félévében az a hallgató, 

aki sikeres pályázata alapján ugyanezen időszakban IM Nemzeti Kiválósági 

Jogászösztöndíjra vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Új 

Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjra jogosult, vagy arra benyújtott 

pályázata van. 

  

Az ösztöndíj igénybevételének további feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult hallgató aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a 2018/2019-es tanév II. félévében, és tanulmányait 

2012. évben vagy azt követően kezdte meg.  

 

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, 2019. február 5. 

 


