
DUÁLIS ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZAT  

 
 

 

Preambulum  

A PE GKZ (jogelőd intézményeként) 2017-ben elnyert uniós pályázatának egyik tevékenysége a 

konvergencia régióban duális gyakorlatot teljesítő hallgatók számára duális ösztöndíj biztosítása 

(pályázati rendszeren keresztül) egy-egy tanulmányi évre vonatkozóan. A pályázatból 2020/2021 

tanévre vonatkozóan utoljára van lehetőség a duális ösztöndíjak kiírására, megítélése és kifizetésére. 

A pályázatban meghatározott duális ösztöndíj mértéke 100 000 Ft/fő/tanév. A 2021-ben 

felhasználható pályázati keret 4 400 000 Ft.  

 

Duális ösztöndíj  

1 § 

(1) A Duális ösztöndíj támogatás célja, hogy az PE GKZ duális képzésén tanulmányokat 

folytató, a konvergencia régióban duális gyakorlati hellyel rendelkező hallgatói részére 

tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson, mely pályázat útján érhető el. 

 

(2) Az ösztöndíj forrását az EFOP-3.5.1-16-00020. pályázat biztosítja. A projekt zárását 

követően Duális ösztöndíj megítélésére és kifizetésére nincs mód.  

 

(3) Duális ösztöndíjra pályázhat a PE GKZ duális képzésen tanulmányokat folytató 

konvergencia régióban duális gyakorlati hellyel rendelkező hallgató, aki a pályázati kiírásban 

rögzített tanulmányi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, továbbá a 

pályázattal érintett időszakban a duális partnerszervezetnél az Egyeztetett Duális Képzési 

Programban meghatározott legalább egy projektfeladatot teljesített. 

 

(4) Nem jogosult ösztöndíjra az a duális képzésen tanulmányokat folytató hallgató,  

 

a) aki nem rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel, 

b) akinek a duális gyakorlati helye nem konvergencia régióban van.  

 

(5) A Duális ösztöndíj pályázat az aktuális tanulmányi évben az I. félév zárását követő 90 napon 

belül kerül kiírásra. A pályázat kiírása az oktatási dékánhelyettes feladata. 

 

(6) A pályázati kiírást a Kar honlapján közzé kell tenni. 

 

(7) A hallgatók pályázataikat a pályázati kiírásban rögzített határidőben, helyen és módon 

nyújthatják be. Az eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.  

 

(8) A pályázatok elbírálása a kari Tanulmányi Iroda hatáskörébe tartozik.  

 

(9) A Tanulmányi Iroda a pályázatokat értékeli és javaslatot tesz a Dékánnak az ösztöndíjak 

odaítélésére. A Dékán határozatot alkot az ösztöndíjak odaítéléséről.  

 

(10) A pályázaton nyertes hallgatók részben visszamenőleg, részben a következő félévre 

megelőlegezve egyösszegben részesülnek támogatásban. 

 

(11) Duális ösztöndíj címén a nyertes pályázók részére az adott tanulmányi év vonatkozásában 

100.000 Ft összegű ösztöndíj kerül kifizetésre.  



 

(12) Az értékelés során a hallgatói pályázatok az 1/b számú mellékletben meghatározott 

szempontrendszer alapján kerülnek értékelésre. Az elért pontszámok alapján rangsor kerül 

felállításra. 2021-ben duális ösztöndíjban a rangsorban szereplő első 44 fő hallgató 

részesülhet.  

 

(13) A Duális ösztöndíj pályázati adatlapját a jelen Szabályzat 1/a. számú melléklete tartalmazza.  

 

(14) A Duális ösztöndíj értékelő lapját és bírálati szempontrendszerét a jelen Szabályzat 1/b. 

számú melléklete tartalmazza.  

 

 

1/a. számú melléklet 

 

Pályázati adatlap  

a PE GKZ DUÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 

 

(A 2020/2021 tanévben duális képzésen résztvevő  

hallgatóknak) 

 

A pályázó adatai:  

Név: 

Neptun kód: 

a nullát kérjük az 

alábbi módon 

jelölni:  Ø 

      
 

 

Állandó lakcím:  

    
 

 

Értesítési cím: 

    
 

Mobil telefon: E-mail: 

 

Kar neve  

Szak neve  

Képzés nyelve  

 

Duális cég megnevezése  

A duális munkavégzés helye  

A duális munkavégzés helyének irányítószáma  

 



I. SZOCIÁLIS HELYZETTEL KAPCSOLATOS ADATOK 

 

1. Egy főre jutó nettó átlagjövedelem a benyújtást megelőző 3 hónapban: …………………………Ft/fő 

2. Lakhely és a duális gyakorlati hely távolsága: ……………………….. km 

3. Sajátos helyzetre vonatkozó adatok: (Jelölje X-szel, amivel rendelkezik) 

  

pályázó hátrányos helyzetű  10 pont 

pályázó halmozottan hátrányos helyzetű  10 pont 

egy háztartásban élő eltartottak száma 

(maximum 5 fő eltartott) 

 3 pont/fő 

pályázó eltartója/szülője munkanélküli  7 pont/fő 

munkanélküli (egy háztartásban élő)  4 pont/fő 

pályázó eltartója/szülője nyugdíjas  3 pont/fő 

pályázó eltartója/ szülője egyedül álló, vagy elvált   8 pont 

pályázó árva  30 pont 

pályázó félárva  18 pont 

pályázó önfenntartó   7 pont 

pályázó fogyatékos vagy gyógyszerköltséggel nem járó 

tartós, súlyos beteg  

 7 pont 

fogyatékos vagy gyógyszerköltséggel nem járó tartós, 

súlyos beteg családtag hallgató 

 4 pont/fő 

gyermekét nevelő hallgató  10 pont/gyermek 

rokkantnyugdíjas (%)  4-12 pont 

havi gyógyszerköltség  0-8 pont 

 

II. SZAKMAI (DUÁLIS PROJEKTFELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ) ADATOK 

 

1.A szakmai tevékenység pontszámai (max. 100 pont, melybe csak az adott félévben teljesített tényezők 

vehetők figyelembe. Jelölje X-szel, amivel rendelkezik) az adott tanévre vonatkozóan! 

Projektfeladat vállalati értékelése 1. félév (pontszám)  10 pont 

Projektfeladat intézményi értékelése 1. félév (pontszám)  10 pont 

További projektfeladat vállalati értékelése az 1. félévben (pontszám)  

(csak 1 további projektfeladat értékelhető) 
 10 pont 

További projektfeladat intézményi értékelése az 1. félévben (pontszám)  

(csak 1 további projektfeladat értékelhető) 
 10 pont 

A hallgató vállalati értékelésének eredménye az 1. félévben  

(az értékelés %-os eredménye)1 
 10 pont 

Szakmai tanulmányi versenyeken helyezés  

vagy különdíj 
 10 pont 

Vállalati többletfeladatok ellátása  10 pont  

Egyedi vállalati projektben való közreműködés   10 pont  

Pályamunkák  5 pont 

Szakmai tanulmányi versenyeken részvétel  5 pont 

Nívódíj  5 pont 

Demonstrátori tevékenység  5 pont 

                                                           
1 A Egyeztetett Duális Képzési Programban található hallgatói portfólió alapján 



III.  

III. TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 

 

1. A pályázó tanulmányi teljesítményére vonatkozó adatok (max. 60 pont adható) 

 
2020/2021. 

tanév I.félév 

Felvett kreditek száma:  

Teljesített kreditek száma:  

Tanulmányi eredmény (súlyozott kreditindex)2  

2. A tudományos tevékenység pontszámai (max. 40 pont, melybe csak a 2020/2021. tanévben 

teljesített tényezők vehetők figyelembe. Jelölje X-szel amivel rendelkezik) 

TDK  

Helyezés országos TDK-n  20 pont 

Részvétel országos TDK-n  10 pont 

Helyezés és különdíj az intézményi TDK-n  10 pont 

Részvétel intézményi TDK-n  5 pont 

Szakkollégiumi tevékenység  10 pont 

Nívódíj  5 pont 

Kutatási tevékenység  5 pont 

Demonstrátori tevékenység  5 pont 

Publikációk  10 pont 

Szakmai tanulmányi versenyeken helyezés  

vagy különdíj 

 

 

 

10 pont 

Pályamunkák  5 pont 

OKJ-s végzettség  5 pont 

Szakmai tanulmányi versenyeken részvétel  5 pont 

 

Nyilatkozat 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a kari  Tanulmányi Iroda ezen pályázati adatlapon közölt 

adatok valóságtartalmát ellenőrizze. Vállalom, hogy az ellenőrzést minden lehetséges módon 

elősegítem. Felhatalmazom az érintett hatóságokat, szervezeteket, hogy a vizsgálathoz szükséges 

adatokat a kari Tanulmányi Iroda rendelkezésére bocsássák.  

 

_____________________, 20…. ___________ hó__________nap 

         --------------------------- 

           aláírás 

A pályázatot csak hibátlanul kitöltött, felsorolt igazolásokkal/dokumentumokkal, valamint az egyéb 

mellékletekkel ellátott adatlap esetén áll módunkban elbírálni! A kitöltött adatlapot az Kar bizalmasan 

kezeli, és csak a PE GKZ DUÁLIS ösztöndíj odaítéléséhez használja fel! 

                                                           
2 ∑ (kredit X érdemjegy) / ∑ teljesített kredit 



1/b. számú melléklet 

Pályázati értékelő lap a  

PE GKZ ÖSZTÖNDÍJHOZ 

 

(A 2020/2021. tanévben duális képzésen résztvevő  

hallgatóknak) 

 

I.  SZOCIÁLIS HELYZETTEL KAPCSOLATOS ADATOK pontozása 

Egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem 

Az egy hónapra számított egy főre jutó nettó átlagkereset és a segélyek figyelembevételével 

határozandó meg a benyújtást megelőző 3 hónap alapján. (max. 40 pont adható) 

Jövedelmi sáv alja (Ft) Jövedelmi sáv teteje (Ft) Pontszám 

0 25000 40  

25001 26600 39 

26601 28200 38 

28201 29800 37 

29801 31400 36 

31401 33000 35 

33001 34600 34 

34601 36200 33 

36201 37800 32 

37801 39400 31 

39401 41000 30 

41001 42600 29 

42601 44200 28 

44201 45800 27 

45801 47400 26 

47401 49000 25 

49001 50600 24 

50601 52200 23 

52201 53800 22 

53801 55400 21 



55401 57000 20 

57001 58600 19 

58601 60200 18 

60201 61800 17 

61801 63400 16 

63401 65000 15 

65001 66600 14 

66601 68200 13 

68201 69800 12 

69801 71400 11 

71401 73000 10 

73001 74600 9 

74601 76200 8 

76201 77800 7 

77801 79400 6 

79401 81000 5 

81001 82600 4 

82601 84200 3 

84201 85800 2 

85801 87500 1 

87500  0 

 

 

SPECIÁLIS HELYZETRE VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK 

A kérelmező által jelzett speciális, igazolásokkal alátámasztott indokok, egyéb kiegészítések. A 

pontozáskor azonos indokkal mindig csak a legmagasabb adható pontszám vehető figyelembe, így 

ponthalmozódás nem lehetséges. 

 

 

 

 

 



LEGFELJEBB 52 PONT 

A pontok odaítélhetők a következő indokok alapján:  

 hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzet egy háztartásban eltartottak száma 

(maximum 5 fő eltartott) 

 munkanélküli eltartó 7 pont/fő 

 munkanélküli (egy háztartásban élő) 4 pont/fő 

 nem regisztrált munkanélküli 0 pont 

 nyugdíjas 3 pont/fő 

 elvált vagy egyedülálló szülő 8 pont 

 árva 30 pont 

 félárva 18 pont 

 önfenntartó hallgató 7 pont 

 fogyatékos vagy gyógyszerköltséggel nem járó tartós, súlyos beteg 

hallgató esetén                          7 pont 

 családtag esetén 4 pont/fő 

 gyermeket nevelő hallgató (gyermekenként) 10 pont/fő 

 

Tartós orvosi kezelés alatt álló családtag (közös háztartásban élők), esetén tételes orvosi igazolás vagy 

kórházi zárójelentés szükséges a havi szinten felmerülő állandó gyógyszerköltségről. 

Összeg (Ft) Pontszám 

0 - 2500 0 

2501 - 5000 1 

5001 - 7500 2 

7501 - 10000 3 

10001 - 12500 4 

12501 - 15000 5 

15001 - 17500 6 

17501 - 20000 7 

20001 8 

 

Rokkantnyugdíjas (személyenként): 

Új rokkantsági besorolás alapján  Régi rokkantsági besorolás alapján 

100 % - 79 % rokkant 12 pont 67% felett 12 pont 

78 % - 50 % rokkant 6 pont 66% alatt 6 pont 

49 % - 25 % rokkant 4 pont   

 

 



A hallgató lakóhelye és a duális gyakorlati hely közötti távolság (max. 8 Pont) 

Távolság Pontszám 

meghaladja a 200 km-t                     8 pont 

175 - 200 km között 7 pont 

150 - 174 km között 6 pont 

125 - 149 km között 5 pont 

100 - 124 km között 4 pont 

75 - 99 km között 3 pont 

50 - 74 km között 2 pont 

1 - 49 km között 1 pont 

Képzési helyen élő 0 pont 

 

Összes pontszám a I. SZOCIÁLIS HELYZETTEL KAPCSOLATOS adatokra:  ………………. 

 

  



II. SZAKMAI (DUÁLIS PROJEKTFELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ) ADATOK 

pontozása 
1. .A szakmai tevékenység pontszámai (max . 100 pont, melybe csak az adott tanév I. félévében 

teljesített tényezők vehetők figyelembe. Jelölje X-szel amivel rendelkezik) 

Projektfeladat vállalati értékelésének pontszáma az 1. félévben    

0-25 : 0 pont 

26-30 :4 pont 

31-35: 8 pont 

36-40: 12 pont 

41-45: 16 pont 

46-50: 20 pont 

Projektfeladat intézményi értékelésének pontszáma  az 1. félév   

0-25 : 0 pont 

26-30 :4 pont 

31-35: 8 pont 

36-40: 12 pont 

41-45: 16 pont 

46-50: 20 pont  

További projektfeladat vállalati értékelése  1. félévben (1 további 

projektfeladat értékelhető) 
 

0-25 : 0 pont 

26-30 :4 pont 

31-35: 8 pont 

36-40: 12 pont 

41-45: 16 pont 

46-50: 20 pont  

További projektfeladat intézményi értékelése 1. félévben (1 további 

projektfeladat értékelhető) 
 

0-25 : 0 pont 

26-30 :4 pont 

31-35: 8 pont 

36-40: 12 pont 

41-45: 16 pont 

46-50: 20 pont  

A hallgató vállalati értékelésének (A Egyeztetett Duális Képzési 

Programban található hallgatói portfólió alapján)  eredménye I. 

félévben (az értékelés %-os eredménye) 

 

0-25 : 0 pont 

26-30 :4 pont 

31-35: 8 pont 

36-40: 12 pont 

41-45: 16 pont 

46-50: 20 pont 

 

 Összes pontszám a II. SZAKMAI (DUÁLIS PROJEKTFELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ) 

adatokra: ……. 

 

 

  



III. TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK pontozása 

 

1. A pályázó tanulmányi teljesítményére vonatkozó adatok ( max. 60 pont) 

Tanulmányi eredmény (tanulmányi 

év I. félév súlyozott kreditindexének 

átlaga) 

Tanulmányi pontszám 

4,85 - és ettől jobb 60 

4,79 - 4,84 59 

4,73 - 4,78 58 

4,67 - 4,72 57 

4,61 - 4,66 56 

4,55 - 4,60 55 

4,49 - 4,54 54 

4,43 - 4,48 53 

4,37 - 4,42 52 

4,31 - 4,36 51 

4,25 - 4,30 50 

4,19 - 4,24 49 

4,13 - 4,18 48 

4,07 - 4,12 47 

4,01 - 4,06 46 

3,95 - 4,00 45 

3,89 - 3,94 44 

3,83 - 3,88 43 

3,77 - 3,82 42 

 

2.A tudományos tevékenység pontszámai (max. 40 pont), melybe csak az adott tanévben teljesített 

tényezők vehetők figyelembe)3: 

TDK  

Helyezés országos TDK-n 20 pont 

Részvétel országos TDK-n 10 pont 

Helyezés és különdíj az intézményi TDK-n 10 pont 

                                                           
3 A szakmai tevékenységet igazoló dokumentumot PDF formátumban mellékelni szükséges a pályázati 

adatlaphoz. 



Részvétel intézményi TDK-n 5 pont 

Szakkollégiumi tevékenység 10 pont 

Nívódíj 5 pont 

Kutatási tevékenység 5 pont 

Demonstrátori tevékenység 5 pont 

Publikációk 10 pont 

Szakmai tanulmányi versenyeken helyezés  

vagy különdíj 

 

10 pont 

Pályamunkák 5 pont 

OKJ-s végzettség 5 pont 

Szakmai tanulmányi versenyeken részvétel 5 pont 

 

 

Összes pontszám a III. Tudományos teljesítményhez kapcsolódóan: …… 

 

 

A Duális ösztöndíjpályázat összesített pontszáma: 

Megnevezés Pontszám Elérhető maximális 

pontszám 

I. Szociális helyzet  100 
II. Szakmai teljesítmény  100 

III. Tudományos 

teljesítmény 
 100 

Összes pontszám:  300 

 

_____________________, 20…. ___________ hó__________nap 

 

 

 

        ------------------------------------ 

          értékelő aláírása 

  



 

 

          Az előterjesztést elfogadásra javaslom a T. Kari Tanácsnak a következő határozat formájában. 

 

 

 

 

 

Lambertné Katona Mónika 

mesteroktató 

előterjesztő 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

…/2021. (03.23.) sz. PE GKZ Kari Tanács határozat 

 

 

A PE GKZ Kari Tanácsa tagjai – nyílt szavazással ….. igen/…..nem/……tartózkodom szavazattal 

elfogadta/nem fogadta el,  a Duális Ösztöndíj szabályzat alkotását. 

 

 

 

 

 

 


