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ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK A MISKOLCI EGYETEM  

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁN 

 

 
 

 
 

1. AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM JOGÁSZÖSZTÖNDÍJAI 

 
 
Az Igazságügyi Minisztérium 2016-án hívta életre a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó” 
programjait, amely keretében az alábbi ösztöndíj lehetőségek állnak a nappalis jogász hallgatók 
rendelkezésére. 

 
Az IM Nemzeti Kiválósági ösztöndíj célja 
minden évfolyamon a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó, legtehetségesebb 

nappali tagozatos jogászhallgatók díjazása. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja minden 
tanulmányi félévben a rendelkezésre bocsátott pénzügyi támogatások függvényében a jogász 
szak nappali tagozatos, államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és 
költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában aktív jogviszonnyal rendelkező 
hallgatói számára (elsőtől az ötödik évfolyamig) kerül meghirdetésre. Az ösztöndíj a 
legtehetségesebb, legkiválóbb hallgatók számára kerül odaítélésre. Az ösztöndíjat pályázat 
alapján lehet elnyerni. Az ösztöndíj elnyerésének alapfeltétele az adott félévben a 4.00 
tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. Az első évfolyamos hallgatóknál az első 
félévben elnyerhető ösztöndíj odaítélésénél a felvételi pontszám az irányadó. A pályázatok 
a tanulmányi eredmény mellett – a pályázati felhívásban szereplő – további, az IM által 
meghatározott szempontrendszer szerint kerülnek értékelésre.  
A félévente elnyerhető juttatás az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 
60.000 Ft összegű ösztöndíj formájában kerül kiutalásra (300.000 Ft/félév), amely fedezheti az 
önköltséget, sőt még marad is belőle. 

 
  
 

Csoportkép az IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjasok  
oklevelének ünnepélyes átadásáról (2016. április 14.). 

Első alkalommal a joghallgatók az oklevelet  
Prof. Dr. Trócsányi László miniszter úrtól vehették át. 

 

 

 

 

 

 

1. IM NEMZETI KIVÁLÓSÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJ 

havi 60.000 Ft ösztöndíj 5 hónapon keresztül 

Ösztöndíjak 

1. IM 

Jogászösztöndíjak 

 

2. Primus Ösztöndíj 3. Bursa Hungarica 

Ösztöndíj 
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Az IM Tanulmányi Ösztöndíjában azon önköltséges 
nappali tagozatos jogászhallgatók 

részesülhetnek, akik legalább a 3,51 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérik, és nem 
kaptak IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat és ÚNKP ösztöndíjat. A félévente elnyerhető 
juttatás az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül ösztöndíj formájában kerül 
kiutalásra. Az ösztöndíjra nem kell a hallgatóknak külön pályázatot benyújtania. 

 
Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban „A jogászképzés 
színvonalának emelését célzó programon” belül 

kutatási és oktatásfejlesztési alprogramot is indított. A Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán 2016-ban összesen 14 kutatási és oktatásfejlesztési program, 2017-ben pedig 
2 komplex kari projekt részesült támogatásban. A 2018-ban szintén két komplex kari program 
nyert támogatást, melyek megvalósítása jelenleg is zajlik. Az IM által támogatott Kutatási és 
Oktatásfejlesztési programokba nappali és levelező tagozatos hallgatók is bekapcsolódhatnak, és 
az aktív részvételért kutatási ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj mértéke és feltétele a kari 
programokban meghatározottak szerint alakul.  

 

 
A Miskolci Jogi Kar IM Kiválósági Jogászösztöndíjas hallgatói így részt vehettek az IM által szervezett 
szakmai programokon, az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Szakmai Napján (2017. november 6.), 

valamint Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Találkozóján (2018. február 12.). 
 

 
 
Csoportkép a Miskolci Jogi Kar jogászösztöndíjasairól az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Szakmai Napján  

(2017. november 6.) 

 

Közel 100 nappalis joghallgató részesül minden félévben az Igazságügyi 
Minisztérium Ösztöndíjaiban a Miskolci Jogi Karon! 

 

 

Az Igazságügyi Minisztérium „Jogászképzés színvonalának emelését célzó” programjairól 

további információk  

a http://jogaszkepzes.kormany.hu/ honlapon olvashatók. 

 

2. IM TANULMÁNYI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJ 

3. IM KUTATÁSI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJ 

SZAKMAI NAPOKON RÉSZVÉTEL 
Az ösztöndíjak mellett az Igazságügyi Minisztérium tematikus szakmai rendezvényeket is 

szervez az IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjban részt vevő jogász hallgatók számára. 

http://jogaszkepzes.kormany.hu/
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2. PRIMUS ÖSZTÖNDÍJ 

 
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara fő céljának tekinti, hogy a jövőben minél több 
középiskolás hallgató a továbbtanulásról meghozott döntése folytán első helyen jelölje meg a 
Kart. Erre szolgál a Kar által kidolgozott Primus ösztöndíjprogram, melynek keretében minden 
évben tíz elsőéves hallgató részére összesen tíz ösztöndíj kerül odaítélésre, személyenként 
100.000.- Ft összegben.  
 
A Primus ösztöndíjra az a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali 
tagozatára jelentkezett és felvételt nyert hallgató jogosult, aki a Kar által rendezett 
szónokversenyen a jelentkezés évét megelőző 5 éven belül első, második vagy harmadik 
helyezést elért vagy különdíjat kapott; aki a Kar által rendezett angol nyelvű 
perbeszédversenyen helyezést elért; illetve akik a legmagasabb felvételi pontszámmal 
rendelkeznek. 

 

 

3. BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ 

 
A Bursa Hungarica ösztöndíj-programban résztvevő önkormányzatoknál megigényelhető 
támogatás. Pályázatot novemberben, az EPER rendszeren keresztül lehet benyújtani. 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása. 
 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  
 
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 
Évente több mint 22 000 pályázórészesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd 
forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti. (Forrás: 

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/) 

 
 
„A” ösztöndíj 
Az ösztöndíjpályázatra azok a (települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű) hallgatók jelentkezhetnek, akik nappali tagozatosok felsőoktatási 
szakképzésen, alap- vagy osztatlan szakon, mesterképzésen. 
 
„B” ösztöndíj 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
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és a 2019/2020. tanévtől nappali tagozatosként tanulnának valamelyik egyetem vagy főiskola alap- 

vagy osztatlan képzésén, felsőoktatási szakképzésén. (Forrás: 

http://eduline.hu/felsooktatas/2018/11/5/Bursa_Hungarica_osztondij_hatarido_HOVYZ4) 
 
Bővebb információ az alábbi linken érhető el a programról:  

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ 

 

 

 

 
 

http://jogikar.uni-miskolc.hu/ 
 

https://www.facebook.com/meajk1981/ 
 
 

Képzéseinkről, a felsőoktatási felvételi eljárás részleteiről bővebben itt olvashatnak: 

http://www.felvi.hu/felveteli 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=2
5&elj=19a 

 
Felvételivel kapcsolatos további felvilágosítás: 

Juhász Edit hivatalvezető, Dékáni Hivatal 

Email: jogdhiv@uni-miskolc.hu; 

Tel: 06-46/565-171 
 
 

 

http://eduline.hu/felsooktatas/2018/11/5/Bursa_Hungarica_osztondij_hatarido_HOVYZ4
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
http://jogikar.uni-miskolc.hu/
https://www.facebook.com/meajk1981/
http://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=25&elj=19a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=25&elj=19a
mailto:jogdhiv@uni-miskolc.hu

