
 1 

 
 
 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZATA 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (a továbbiakban Egyetem) ösztöndíjat 
adhat az alapképzés nappali tagozatos hallgatóinak, valamint az Egyetem fejlesztését 
szolgáló kutatói tevékenység résztvevıinek. Jelen szabályzat az Egyetemen 
alapképzésben részt vevı nappali tagozatos hallgatókra vonatkozik. 

2. A költségvetésében elkülönített ösztöndíjalapból az Egyetem a következı típusú 
ösztöndíjakat ítélheti meg: érdemösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj és 
alkalmi ösztöndíjak. Az érdemösztöndíj, valamint a tanulmányi ösztöndíj a hallgató 
tanulmányi eredménye alapján ítélhetı meg, az Egyetem erre a célra elkülönített 
költségvetési alapjából. A szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján ítélhetı 
meg, szintén a költségvetési keretösszeg függvényében. Alkalmi ösztöndíjakat a kari 
tanácsok egyedi esetekben ítélhetnek meg. 

3. Az Egyetemi Ösztöndíjtanács összetétele a következı: rektor, vagy az általa megbízott 
rektorhelyettes, gazdasági fıigazgató, a Szenátus Szociális Bizottságának elnöke, az 
egyetemi fıtitkár és a hallgatók egy képviselıje.  
Az Egyetemi Ösztöndíjtanács hatásköre jelen szabályzat szerint: 

- az ösztöndíjak elosztásának felügyelete, az ösztöndíjasok jegyzékenek 
jóváhagyása 

- az ösztöndíjkeret alapján álló normatíva javasolása 
- a hallgatói ösztöndíjak összegének javasolása 
- az ösztöndíjszabályzat módosításának javasolása 
- az ösztöndíjak kiosztásával kapcsolatos problémák orvoslása 

4. A kari, illetve egyetemi szintő ösztöndíjkeret megállapítása a valós hallgatói létszám 
alapján történik úgy, hogy a hallgatói létszám 1/3-át beszorozzák egy ösztöndíj 
normatívával, amelynek összegét a Szenátus állapítja meg évente. Az ösztöndíjalap a 
karok számára a kar hallgatói létszámával arányosan oszlik le. Nem számítanak be az 
ösztöndíjalap megállapítására alkalmazott hallgatói létszámba a tanulmányaik 
meghosszabbítását végzı hallgatók. 

5. Az Egyetem Szenátusa az Egyetemi Ösztöndíjtanács javaslatai alapján évente dönt az 
ösztöndíjak összegérıl. Az egyes ösztöndíjak összege oszthatatlan, tehát valamely 
ösztöndíj típusra jogosult összes hallgató azonos mértékő ösztöndíjtámogatásban 
részesülhet. 

6. A fenti kritériumok figyelembe vételével az Egyetem bármely hallgatója tanulmányi, 
szociális, illetve érdemösztöndíjra jogosult, tanulmányi elımenetele, illetve szociális 
helyzete függvényében. Az érdem-, illetve tanulmányi ösztöndíj a szociális ösztöndíjjal 
halmozható. 

7. Az alapképzés nappali tagozatos diákjai számára az ösztöndíj félévenként ítélhetı meg, 
és a tanulmányi- valamint a rendes vizsgaidıszak idıtartamára folyósítandó. 

8. Az EMTE maximálisan egy képzési ciklusnak megfelelı ösztöndíjat biztosíthat egy 
hallgatónak. 
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9. Azok a hallgatók, akik az Egyetem két vagy több szakán tanulnak egyidıben, ösztöndíjra 
csak egy szakon jogosultak. 

 
 
II. ÖSZTÖNDÍJFAJTÁK. A MEGÍTÉLÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 

10. A kari költségvetésben elkülönített ösztöndíjalapnak az ösztöndíjak típusa szerinti 
struktúrája a következı: 
A szociális ösztöndíj keretösszege a kari ösztöndíjalap 40%-a. A szociális ösztöndíj 
megítélése karok szerinti leosztásban történik. Amennyiben a szociális ösztöndíjra 
jogosult hallgatóknak megítélt ösztöndíjak összege kisebb, mint a keret, a fennmaradó 
összeg egy kar keretében a tanulmányi és érdemösztöndíjakra szánt kerethez kerül.  
A tanulmányi és érdemösztöndíj keretet leosztják a szakokra, majd a szakok keretén belül 
az évfolyamok részére az illetı szak/évfolyam hallgatói létszámának függvényében. A 
szakok és évfolyamok szintjére leosztott ösztöndíjalap a következı arányban oszlik meg 
az érdem-, illetve tanulmányi ösztöndíjalap között: 

- érdemösztöndíj – legfeljebb 20% 
- tanulmányi ösztöndíj – min. 80% 

Amennyiben a megítélt érdemösztöndíjak nem merítik ki az erre a célra elkülönített 
keretet egy szakon és évfolyamon belül, a fennmaradó költségvetési rész 
átcsoportosítható tanulmányi ösztöndíjakra ugyanazon a szakon és évfolyamon. Ha egy 
szak adott évfolyamára megállapított érdemösztöndíj-keret kisebb, mint az 
érdemösztöndíj összege, a tanulmányi ösztöndíjkeretbıl kiegészíthetı, a Kari 
Ösztöndíjbizottság döntése nyomán. Amennyiben több, mint egy hallgató teljesíti az 
érdemösztöndíj feltételt, csak annyian részesülhetnek érdemösztöndíjban, ahányra a keret 
elegendı.  
Egy adott szakon és évfolyamon az érdemösztöndíjak levonása után létrejött tanulmányi 
ösztöndíjkeretet elosztják a tanulmányi ösztöndíjfeltételt teljesítı hallgatók között, a 
tanulmányi eredmények függvényében történt rangsorolás szerint. A tanulmányi 
ösztöndíjak kiosztása nyomán fennmaradt töredék összegek egy keretbe összesülnek egy 
adott szakon, és ugyanazon a szakon belül átcsoportosíthatók. Az így kialakult ösztöndíj 
a legnagyobb töredékrészt jelentı évfolyamon kerül kiosztásra, illetve több ösztöndíj 
esetén a töredékrész csökkenı sorrendje szerinti évfolyamokon. A újraosztás után 
fennmaradó kari összegek terhére alkalmi ösztöndíjak ítélhetık meg. 

11. A Kari Ösztöndíjtanács hatáskörébe tartozik az ösztöndíjalapnak a karon belüli leosztása, 
ösztöndíjtípusokra, szakokra és évfolyamokra, az ösztöndíjra jogosult hallgatók 
névsorának megállapítása, az ösztöndíjak kiosztásával kapcsolatos problémák kezelése, 
javaslatok, illetve az ösztöndíjra jogosult hallgatók jegyzékének elıterjesztése az 
Egyetemi Ösztöndíjbizottság felé. 

12. A Kari Ösztöndíjtanács összetétele a következı: dékán, vagy az általa megbízott 
dékánhelyettes/kari kancellár, kari fıtitkár, szakok koordinátorai, a hallgatók képviselıi.  

13. Az ösztöndíjra jogosult hallgatók jegyzékét az Egyetemi Ösztöndíjtanács hagyja jóvá, az 
óvások lejárta utáni végsı névsort pedig a dékán ellenjegyzi. 

14. A Magyar kultúrtörténet tantárgy teljesítése az elsı négy félévben az ösztöndíjra való 
jogosultság feltétele. 

15. Szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki legalább 20 kreditet teljesített az elızı 
félévben a kötelezı és kötelezıen választandó tantárgyakból.  

16. Tanulmányi, illetve érdemösztöndíjra jogosult egy félévben az a hallgató, aki teljesítette 
az adott félévet megelızı teljes tanulmányi idıszaknak megfelelı kreditszám összegét a 
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kötelezı és kötelezıen választandó tárgyakból. Az opcionális tárgyak figyelembe vétele 
az ösztöndíjra való jogosultság, az ösztöndíjátlag megállapításakor a tanterv által elıírt 
kreditszám erejéig történik, tehát több opcionális tárgy felvétele esetén az így teljesített 
plusz kreditszám fakultatív tárgyként kerül elszámolásra. Átvett vagy más intézményben 
végzett korábbi tanulmányok elismerését kérı hallgató az EMTE-re való beiskolázását 
követı elsı félévben nem jogosult ösztöndíjra, csak amennyiben ez utóbbi sikeres 
felvételit tett az egyetemre.  

17.  Az érdem- és tanulmányi ösztöndíjak megítélése az elızı félévre számított 
ösztöndíjátlag (kreditekkel súlyozott átlag) alapján történik, amelybe csak az EMTE-n 
felvett és teljesített tantárgyakból elért kreditek és jegyek számíthatók be. Kivételt 
képeznek az egyetem által jóváhagyott részképzésben teljesített tantárgyak, amelyek 
egyenértékősítése a kari Tanulmányi és Kredit Bizottságok döntése által történik. Az 
egyetem által meghirdetett magyar mővelıdéstörténet tantárgycsomagból szerzett 
kreditek és jegy helyettesíthetik valamely teljesített kötelezıen választandó szaktantárgy 
kreditjeit és jegyét az ösztöndíjátlag kiszámításakor.  

18. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgató eleget tegyen a felvett tantárgyak 
óralátogatási kötelezettségének, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ........ paragrafusának 
megfelelıen. Ennek hiányában az ösztöndíj megvonandó, az addig kifizetett ösztöndíj 
pedig visszafizetendı. 

 
a. Érdemösztöndíj 

19. Az érdemösztöndíjat a hallgatók a második egyetemi félévtıl kezdıdıen nyerhetik el. Az 
érdemösztöndíj megítéléséhez szükséges tanulmányi átlageredmény szakonkénti alsó 
küszöbét a Kari Ösztöndíjtanács javaslatára a Kari Tanács állapítja meg. Amennyiben 
több, ugyanazon tanulmányi átlagot elért hallgató van egy adott szakon és évfolyamon, 
aki teljesíti az érdemösztöndíjra elıírt feltételeket, az elızı tanévben elért kreditindex 
szerint választják ki az érdemösztöndíjban részesülı hallgatót. 
 

b. Tanulmányi ösztöndíj 
20. A tanulmányi ösztöndíjat a hallgatók az elsı egyetemi félévtıl kezdıdıen nyerhetik el. 

Elsı éves hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj elsı félévre a felvételi vizsga 
eredménye alapján ítélhetı meg, a második egyetemi félévtıl kezdıdıen az elızı félév 
tanulmányi átlageredménye alapján.  

A tanulmányi ösztöndíj megítéléséhez szükséges minimális tanulmányi 
átlageredményt szakonként a Kari Ösztöndíjtanács javaslatára a Kari Tanács állapítja 
meg.  

A tanulmányi ösztöndíjak egy adott szakon és évfolyamon az érdemösztöndíjak 
kiosztása után kerülnek megállapításra, az utolsó érdemösztöndíjas hallgató tanulmányi 
átlageredményétıl kiindulva. 

 
c. Szociális ösztöndíj 

21. Szociális ösztöndíj a hallgató által benyújtott kérés (őrlap) és az őrlaphoz mellékelt, a 
hallgató szociális helyzetét igazoló bizonylatok alapján nyerhetı el, amennyiben a 
hallgató teljesítette az elıírt minimális tanulmányi feltételeket. 

22. Szociális ösztöndíjra jogosultak azok a hallgatók, akik árvák, félárvák vagy 
gyermekotthonban nıttek fel. Nem minısül félárvának az a hallgató, akinek szülıje 
újraházasodott. 
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23.  
Szociális ösztöndíjért folyamodhatnak továbbá azok a hallgatók, akik az alábbi feltételek 
valamelyikét teljesítik: 

a) A törvényben elıírt krónikus vagy egyéb súlyos betegségek egyikében szenvednek. 
b) Családjukban az egy fıre esı nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
bruttó országos minimálbér nettó értékét. 
A szociális ösztöndíjakra benyújtott kérvényeket a Kari Ösztöndíjtanács pontozás 

alapján bírálja el. A felsorolt szempontok értékelése a következıképpen történik: 
• 15 pont a betegség esetén. A krónikus betegséget vagy fogyatékosságot igazoló 

orvosi bizonylatot az egyetem által erre a célra felkért orvosnak kell hitelesítenie.  
• 10 pont a Kari Ösztöndíjtanács által megállapított feltételrendszer szerint  
• 0-75 a következı képlet szerint kiszámítva:  
 

lk

j
P

−

−
×=

ln

ln
75 , P≥0 

 
ahol j a hallgató által igazolt bruttó jövedelem, ln az országos bruttó minimálbér, 
és lk a karon elıforduló legkisebb egy fıre esı családi jövedelem.  
A családban egy fıre esı jövedelem megállapításakor a 18 évnél idısebb testvért 
csak akkor számítják a családhoz tartozónak, ha 25 évnél fiatalabb és még 
tanulmányokat folytat, vagy igazoltan munkaképtelen. Ez utóbbi esetben a 
rokkantsági nyugdíja beleszámít a családi jövedelembe. A minimálbér felénél 
kisebb egy fıre esı jövedelem bizonyítása esetén, a hallgatónak mellékelnie kell a 
helyi Önkormányzat által kibocsátott igazolást a szociális segély megítélésérıl, 
vagy – elutasítása esetén – annak indoklásáról. Abban az esetben, amikor a szülık 
azt nyilatkozzák, hogy nincs semmilyen jövedelmük, de nem igazolják azt az 
Önkormányzat szociális osztálya által kibocsátott igazolással, akkor a létezı 
legalacsonyabb szociális segély összegének kétszerese számítandó családi 
jövedelemként. 

24. A szociális ösztöndíj összege a szociális rászorultság mértékének függvényében 
különbözı. A jogosult hallgatók egyharmada a Szenátus által megállapított alapösszeg 
120%-át, egyharmada az alapösszeg 100%-át, egyharmada pedig az alapösszeg 80%-át 
kapja, az elért pontszám alapján.  

25. A kérdéses esetek tisztázására és elbírálására a Kari Tanács, a Kari Ösztöndíjtanács 
javaslatára vizsgálatot rendelhet el. A vizsgálatot végzı személyeket az Ösztöndíjtanács 
nevezi ki. A földtulajdonosok jövedelembevallásának ellenırzése is ezen az úton 
történhet. 

26. Az árvák és gyermekotthonban felnıtt, valamint a törvény által meghatározott 
betegségben szenvedı hallgatók esetében a szociális ösztöndíj a vakáció idıtartama alatt 
is folyósítandó. 

d. Alkalmi ösztöndíjak 
27. Ha a család vagy a hallgató anyagi vagy szociális helyzetében hirtelen súlyos változás állt 

be, alkalmi szociális ösztöndíjért folyamodhat. A kérések elbírálása és az ösztöndíj 
mértékének megállapítása a Kari Tanács hatáskörébe tartozik. 

28. Alkalmi érdemösztöndíjat ítélhet meg a Kari Tanács azoknak a hallgatóknak, akik az 
egyetem érdekeit szolgáló rendkívüli teljesítményt értek el. Az ösztöndíj mértékérıl és 
folyósításának módjáról a Kari Tanács hivatott dönteni. 
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29. Az alkalmi ösztöndíjak forrása a kari ösztöndíjkeret fennmaradó része, illetve egyéb saját 
források. 

 
III. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELOSZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSA 

30. A tanulmányi- és érdemösztöndíjra jogosult hallgatók névsorát a dékáni hivatalok 
készítik el, jelen Ösztöndíjszabályzat alapján. A jogosultak ideiglenes névsorát legkésıbb 
21 nappal a félév megkezdése után ki kell függeszteni. A hallgatóknak 5 nap áll a 
rendelkezésükre, hogy az esetleges hibákat jelezzék a Dékáni Hivatalnak. 

31. A szociális ösztöndíj elnyerése érdekében a kérvényeket az egyetemi félév 
megkezdésétıl számított 21 napon belül kell benyújtani a Dékáni Hivatalban. A Kari 
Ösztöndíjtanács öt munkanapon belül a pontrendszer szerint elbírálja a kéréseket, és 
kifüggeszti az elbírálás eredményét. 

32. Az érdem- és tanulmányi ösztöndíjban részesülı hallgatók névsorát a Kari 
Ösztöndíjtanács a szociális ösztöndíjak kiosztása után létrejött érdem- és tanulmányi 
ösztöndíjkeret leosztása nyomán állapítja meg. Az ösztöndíjas hallgatók jegyzékét a félév 
kezdetétıl számított legtöbb 28 napon belül ki kell függeszteni. 

33. Az esetleges óvásokat a dékáni hivatalokhoz kell benyújtani, a kifüggesztéstıl számított 2 
munkanapon belül. Az óvások elbírálása a Kari Ösztöndíjtanács hatáskörébe tartozik. 
Amennyiben a Kari Ösztöndíjtanács úgy ítéli meg, hogy hatáskörén belül valamely óvás 
nem bírálható el, a döntés a Kari Vezetıtanács hatáskörébe tartozik.  

34. Az óvásokat megoldása után kialakult ideiglenes névsort a félévkezdéstıl számított 
legtöbb 30 napon belül ki kell függeszteni és el kell küldeni az Egyetemi 
Ösztöndíjtanácshoz, ellenırzés és jóváhagyás végett, a Kari Ösztöndíjtanács 
jegyzıkönyvével együtt, amelynek tatalmaznia kell a leosztási kritériumokat és 
számításokat is. 

35. Az ösztöndíj jegyzékek az Egyetemi Ösztöndíjtanács jóváhagyását követıen válnak 
véglegessé. Az ösztöndíjtanács a jegyzékek benyújtását követıen 3 nap alatt dönt 
azok jóváhagyásáról. 

 
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

36. Költségvetésen kívüli források igénybe vételével az Egyetem rendkívüli ösztöndíjakat 
is megítélhet. Ezek a következık lehetnek: 
a. Hazai és külföldi alapítványok, szervezetek vagy magánszemélyek által 

meghatározott céllal felajánlott ösztöndíjak. A rendkívüli ösztöndíjak e típusa 
pályázati úton nyerhetı el. A pályázat kiírásáról, az ösztöndíj természete és 
rendeltetése függvényében az illetékes szervezeti egység dönt, és a pályázat 
feltételeit, szabályzatát minden esetben külön-külön dolgozzák ki. 

b. Az Egyetem rendkívüli ösztöndíjat adhat azoknak a hallgatóknak, akik az egyetem 
érdekében és felkérésére valamilyen munkát végeztek. Az ösztöndíj mértékének 
megállapítása a Kari Tanács hatásköre. 

c. Jogi személyek egyéni szerzıdések alapján is adományozhatnak ösztöndíjakat az 
Egyetem diákjainak. 

37. Az ösztöndíjak folyósítása az Egyetemi Ösztöndíjbizottság jóváhagyása után történik, 
amennyiben rendelkezésre állnak a szükséges keretek, a hallgatókkal kötött 
ösztöndíjszerzıdések alapján.  

38. Amennyiben az EMTE-n elsı éves hallgató a felvételi eredmények alapján ösztöndíjban 
részesült, de a tanév során nem teljesített 40 kreditet az Egyetemen felvett tantárgyakból, 
köteles a folyósított tanulmányi ösztöndíjat visszafizetni. 
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39. Ha a Kari Tanács által elrendelt vizsgálat bebizonyította, hogy egy hallgató hamis 
adatszolgáltatás révén részesült szociális ösztöndíjban, köteles a folyósított szociális 
ösztöndíj teljes összegét 2 hónapon belül visszafizetni, ellenkezı esetben az Egyetem 
bármely hivatalos irat kiállítását vagy visszaszolgáltatását számára megtagadhatja. 
Bizonyított csalás vagy csalási kísérlet esetén a hallgató nem részesülhet többé semmiféle 
ösztöndíjtámogatásban az EMTÉ-n. 

40. Minden karon a dékán felel a határidık betartásáért. Annak a munkatársnak (oktató vagy 
adminisztrációban dolgozó) a mulasztása, aki késlelteti az ösztöndíjra jogosult hallgatók 
jegyzékének összeállítását, fegyelmi kihágásnak minısül, és a vonatkozó egyetemi 
szabályzatoknak megfelelıen büntetendı (írásos figyelmeztetés, bér levonása, 
munkaszerzıdés felbontása). 

41. Jelen szabályzatot a Szenátus 2007. június 22-i ülésén fogadta el, és 2010. május 28-i 
ülésén módosította.. 
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