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Bevezetés 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. § (3) bekezdés g) pontja és a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a Szent István Egyetem (a 

továbbiakban: Egyetem) pályázati úton „Kocsis Károly” Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjat 

(a továbbiakban: Kocsis Károly Ösztöndíj) alapít a hallgatók tudományos műhelyeinek és 

programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával az olyan tehetséges 

fiatal kutatók, hallgatók és oktatók támogatására, akik kiemelkedő tudományos munkát 

végeznek, és így hozzájárulnak az Egyetem oktatói, kutatói utánpótlásához. A Kocsis Károly 

Ösztöndíj odaítéléséről a jelen szabályzat rendelkezik. 

A Kocsis Károly Ösztöndíj odaítélésének feltételei 

1.§ 

(1) A Kocsis Károly Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj keretében a Szent István Egyetem az 

olyan tehetséges fiatal oktatókat, hallgatókat és kutatókat ösztöndíjjal kívánja 

támogatni, akik az adott pályázati kiírás szerint megfelelnek a következő feltételeknek: 
(a) a Szent István Egyetemmel fennálló jogviszony: 

a. oktatói- / kutatói munkakörben fennálló közalkalmazotti jogviszony a Szent 

István Egyetemen;  

b. doktorjelölti jogviszony; 

c. hallgatói jogviszony 

(b) aktív tudományos tevékenység, tudományos diákköri konferencián való részvétel 

vagy 

(c) érdeklődés a tudományos tevékenység kutatás iránt. 

(2) A Kocsis Károly Ösztöndíj négy kategóriában kerül odaítélésre: 
(a) aktivitási díj; 

(b) Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: TDK) kutatást ösztönző és 

kutatást támogató díj; 

(c) Tanulmányi versenyek, kari TDK konferenciák, tehetségnapok győzteseinek 

díjazása; 

(d) Országos TDK-n résztvevő hallgatók díjazása. 

A Kocsis Károly Ösztöndíj odaítélésének rendje 

2. § 

(1) Az ösztöndíj pályázat alapján adható, a pályázatokról bíráló bizottság dönt, a bíráló 

bizottság feladatait az adott pályázati kiírásban meghatározottak szerint Tudományos Diákköri 

Konferencia Bizottsága, valamint a szakmai zsűri vagy bizottság (a továbbiakban: Bíráló 

Bizottság) látja el.  

(2) A pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat minden esetben az adott pályázati 

kiírás tartalmazza. 

(3) A Bíráló Bizottság szavazással dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A Bíráló Bizottság a 

részeredményeket bizalmasan kezeli, arról sem a pályázóknak, sem harmadik személyeknek 

nem ad tájékoztatást. 

(4) A Bíráló Bizottság az ösztöndíj odaítélésénél különösen az alábbi körülményeket 

értékeli: 

(a) tudományos munka, publikációs tevékenység mértéke, 



(b) egyetemi (kari) közéletben részvétel mértéke, 

(c) kutatómunka színvonala, 

(d) újszerű kutatási módszerek alkalmazása. 

(5) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó kifejezze szándékát arra 

vonatkozóan, hogy a kutatási témáját, az elért kutatási eredményeit az adott félévi kari TDK-n 

bemutatja. 

(6) Az adott pályázati kiírás további feltételeket szabhat meg a pályázat benyújtására 

vonatkozóan, így a pályázás feltétele lehet különösen a pályázat benyújtását megelőző egy 

évben végzett kutatási tevékenység, TDK-n való részvétel igazolása. 

3. § 

(1) A Kocsis Károly Ösztöndíj a pályázati keretösszeg terhére, az adott félévi pályázati 

kiírásban meghatározott összeg, amely havonta folyósított vagy egyszeri támogatás lehet. 

(2) A Kocsis Károly Ösztöndíj pályázati kiírását az intézményben szokásos módon közzé 

kell tenni. A pályázatok elbírálásáról és a pályázók értesítéséről a Bíráló Bizottság 

gondoskodik. 

4. § 

(1) Az Egyetem a Kocsis Károly Ösztöndíjat elnyert fiatal oktatóknak, hallgatóknak és 

kutatóknak a pályázati kiírásban meghatározott rendszerességgel, legfeljebb egy tanulmányi 

félévre folyósítja az ösztöndíjat. 

(2) Az Egyetem az ösztöndíjak átutalásáról az Egyetem Pénzkezelési Szabályzatában 

foglaltak szerint gondoskodik. 


