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Kedves Hallgatók!   
   

Szeretnénk összefoglalni Nektek a tanulmányi ösztöndíjszámításra 

vonatkozó legfontosabb információkat és a 2020/2021-as tanév második 

félévének eredményeit.   
   
   

HKR 428.§   

(1) Tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható az államilag 

támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóknak, 

a második regisztrált félévtől.    

(2) A tanulmányi ösztöndíj összegének megállapítása a megelőző félév tanulmányi eredménye 

alapján történik. Amennyiben a hallgató a megelőző félévben szüneteltette hallgatói 

jogviszonyát, az ösztöndíj számításának alapja az utolsó, fennálló hallgatói jogviszonyban 

teljesített félév.    

HKR 429.§    

(1) Tanulmányi ösztöndíj nem adható annak a hallgatónak, aki a megelőző félévben 

kevesebbet teljesített 15 kreditnél.   

(2) Az ösztöndíjra jogosultak körének a jogszabályban meghatározottak szerinti megállapítása 

az ösztöndíjindex segítségével kialakított rangsor alapján történik. A hallgatók szakonként 

külön rangsorba kerülnek. Azonos szaknak minősülnek azok az akár eltérő megnevezésű 

szakok, amelyek a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) azonosként vannak 

nyilvántartva.   

(4) Az ösztöndíjindex (i) számításának alapja a 4. § 75. pontjában meghatározott (halmozott) 

súlyozott tanulmányi átlag (TÁ), a számítás módja: i = TÁ4 * kreditegyüttható. A 

kreditegyüttható alapértéke 1. A 15 felett teljesített kreditek számának 0,025-del való 

szorzata hozzáadódik a kreditegyüttható alapértékéhez, vagyis kreditegyüttható = 1 + 

(teljesített kredit-15) * 0,025.”   

   

A PPK ösztöndíjszámítás eredményei a következők a 2020/21/2 

félévében:   
   

1., BSZKAND csoport (andragógia BA):   

 - a csoportban nincs juttatásképes hallgató  

   

2., BSZKKZG csoport (közösségszervezés BA):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 226 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   113 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  787,5  
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3., BSZKPED csoport (pedagógia BA):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 83 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   41fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  672,0  

   

4., BSZKPSI csoport (pszichológia BA):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 744 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   372 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  585,1  

   

5., BSZKRES csoport (rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc):   

 - a csoportban nincs juttatásképes hallgató  

   

6., BSZKSPO csoport (sportszervező BSc):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 7 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   3 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  168,0  

   

7., BSZKSRA csoport (sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés), 

sport- és rekreációszervezés (sportszervezés) BSc):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 501 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   250 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  476,7  

   

8., BSZKTES csoport (edző BSc):    

 - Hallgatók száma a csoportban: 34 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   17 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  274,4  

   

9., MSZKEET csoport (emberi erőforrás tanácsadó MA):    

 - Hallgatók száma a csoportban: 67 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   33 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  688,3  

   

10., MSZKIPP csoport (interkulturális pszichológia és pedagógia, társadalmi befogadás 

tanulmányok MA):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 14 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   7 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  615,7  
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11., MSZKKOT csoport (kognitív tanulmányok, számítógépes és kognitív idegtudomány MSc)                            

-  Hallgatók száma a csoportban: 9 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   4 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  654,0  

   

12., MSZKNTU csoport (neveléstudomány, neveléstudományi MA):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 35 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   17 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  671,9  

   

13., MSZKPSI csoport (pszichológia MA):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 437 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   218 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  672,1  

   

14., MSZKREK csoport (rekreáció MSc):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 7 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   3 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  872,0  

   

15., MSZKTAN csoport (tanári MA):   

 - a csoportban nincs juttatásképes hallgató   

   

16., OSZKTAN csoport (osztatlan tanárképzés):   

 - Hallgatók száma a csoportban: 9 fő 

 - Ösztöndíjat kaphat:   4 fő 

 - Ösztöndíjindex határ:  206,3  

   

Egységnyi ösztöndíjindex értéke:   23,90 Ft   

Összesen jogosult:       2173 fő 

Havi ösztöndíj kifizetések tervezett összege:  19 084 900 Ft   
 

 

 

Üdvözlettel:   
   

            Tóth Cintia  Somogyvári-Korb Attila 

Tanulmányi Bizottság elnöke Tanulmányi informatikus 

ELTE PPK HÖK ELTE PPK 

 

Budapest, 2021.02.24.   


