
Külföldi részképzési ösztöndíj 
 
28.§ 
 
(1) Az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamaiban folytatott részképzéshez (lásd 
TVSZ vendéghallgatói jogviszony) az Egyetem, pályázat útján külföldi részképzési ösztöndíjat biztosít. 
 
(2) Külföldi részképzési ösztöndíjra pályázatot az államilag támogatott, teljes idejű (nappali 
tagozatos),alap, egységes osztatlan vagy mesterképzésben résztvevő hallgató nyújthat be, ha a képzésen 
megszerzendő kreditpontok 60%-át már megszerezte. 
 
(3) Csak olyan részképzéssel kapcsolatosan lehet pályázatot benyújtani, mely  
 

a) a pályázó tanulmányaiba minimálisan 12 kreditpontként beszámítható, 
b) minimálisan három hónap időtartamú. 

 
29.§ 
 
(1) A pályázati felhívást az oktatási rektorhelyettes a (2) bekezdésben megadott határidőt legalább 30 
nappal megelőzően bocsátja ki. 
 
(2) A pályázatot az arra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével a részképzés tanévét megelőző március 
1-ig kell benyújtani a Rektori Hivatal Tudományszervezési és Nemzetközi Csoportjánál (a továbbiakban 
RH TNCS). 
 
(3) A pályázó képzése szerint illetékes Tanulmányi Bizottság (TAB) a pályázók szakmai, tanulmányi 
teljesítményét, nyelvi felkészültségét mérlegelve rangsorolja a pályázatokat. A pályázatok rangsorát és a 
rangsorolás elveit az egyes TAB-ok, a beadási határidőt követő 30 napon belül hirdetményben 
közzéteszik. 
 
(4) A rangsorolt pályázatokat és a rangsorolás elveinek leírását az egyes TAB-ok az oktatási 
rektorhelyetteshez továbbítják, aki legkésőbb június 30-ig döntést hoz az ösztöndíj adományozásáról és 
határozatban értesíti a hallgatókat. 
 
30.§ 
 
(1) A külföldi részképzési ösztöndíjat elnyert pályázóval ösztöndíjszerződést és tanulmányi szerződést kell 
kötni legkésőbb a kiutazás időpontjáig. A szerződésekben a részképzés minden lényeges elemét (helyszín, 
időpont, időtartam, felvételre/beszámításra kerülő tantárgyak és kreditpontok, ösztöndíj összege és 
folyósításának rendje, stb.) rögzíteni kell. 
 
(2) Az ösztöndíjszerződésben ki kell kötni, hogy annak nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetén az 
ösztöndíj összegének 50%-át az ösztöndíjat elnyert hallgatónak vissza kell fizetnie. 
 
(3) A szerződések előkészítését a RH TNCS végzi. 
 
(4) A külföldi részképzési ösztöndíj összege nem lehet kevesebb a mindenkori hallgatói normatíva 59% 
ának háromszorosánál, 10 eFt -ra felfelé kerekítve. Az adott évben érvényes összeget a pályázati 
felhívásban kell közzé tenni. 
 
(5) Az ösztöndíj félévente egy összegben kerül folyósításra, lehetőség szerint a kiutazást megelőző 
hónapban. 
 
(6) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgató a TVSZ 20.§�]a szerinti a vendéghallgatói 
jogviszony létesítésére az engedélyt megkapja. 
 


