
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

PhD kutatói ösztöndíj 

 

APPLICATION FOR RESEARCH SCHOLARSHIPS1 

for doctoral studies 

 

A Széchenyi István Egyetem teljesítmény alapú ösztöndíj pályázatot hirdet nemzetközi 

színtéren kutató PhD hallgatói részére a rendelkezésre álló források alapján. 

Széchenyi University announces academic performance-based scholarship opportunities for 

students researching on international platforms based on the available sources. 

 

A pályázat célja: 

Az ösztöndíj pályázat célja, a doktori képzésben résztvevő hallgatók nemzetközi 

tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye a doktori 

programok kurzusainak sikeres és magas szintű elvégzése, továbbá a programok hazai és 

külföldi elismertségének növelése. Az ösztöndíj célja, a tehetséges, önköltséges és kiemelkedő 

szakmai teljesítményt nyújtó PhD hallgatók támogatása. 

Aim of the scholarship: 

The aim of the scholarship application is to support the international activities and professional 

development of students participating in doctoral training, which results in the successful and 

high-level completion of doctoral program courses, as well as to increase the domestic and 

foreign recognition of the programs. The purpose of the scholarship is to support talented, 

outstanding fee-paying students PhD students. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: 

Az ösztöndíjpályázatra azok az alább részletezett feltételeknek megfelelő Magyarországon 

állandó tartózkodási hellyel vagy munkahellyel rendelkező, természetes személyek 

jelentkezhetnek, akik: 

 A Széchenyi István Egyetem önköltséges képzésein, aktív hallgatói státuszban 

vannak vagy a pályázat benyújtásakor felvételt nyertek (beiratkoznak a doktori 

programba és hallgatói jogviszonyt létesítenek legkésőbb az ösztöndíj részlet első 

kifizetéséig). 

 Ösztöndíj csak a doktori iskolákba felvett és akadémiai kötelezettségét teljesítő 

hallgatónak adható. 

 Az ösztöndíj folyósításával egyidejűleg nem részesülnek a következő ösztöndíjakban: 

Kooperatív Doktori Program, Stipendium Hungaricum Program 

Eligibility of applicants: 

                                                           
1 In case of any deviation between the English and Hungarian texts, the Hungarian version should be used.  



Applicants must be natural persons with permanent residence or employment in Hungary who 

meet the following conditions and who:  

 are in active student status or got admitted during the scholarship application at the 

Széchenyi István University’s self-paying programs (who are enrolled in the doctoral 

program and who establish a student legal relationship at the latest until the first 

payment of the scholarship) 

 Scholarships can only be awarded to students enrolled in doctoral schools and fulfilling 

their academic obligations.  

 At the same time as the scholarship is paid, they do not receive the following 

scholarships: Cooperative Doctoral Program, Stipendium Hungaricum Program  

 

Az ösztöndíj mértéke és időtartama: 

Pozitív elbírálás esetén a következő ösztöndíj kategóriák adhatók:  

A: 100 000 Ft/hó, B: 50 000 Ft/hó. C: 0 Ft/hó. 

Jelen Pályázati Felhívás keretében a pályázók 5 havi ösztöndíjra pályázhatnak. Az egyes 

kategóriákban kiadott ösztöndíjak számát a rendelkezésre álló ösztöndíj alap és a figyelembe 

vehető pályázók száma határozza meg. 

 

Amount and duration of the scholarship: 

In case of a positive evaluation, the following scholarship categories can be awarded: 

A: HUF 100,000/month, B: HUF 50 000/month, C: HUF 0/month. 

Under this Call for Scholarship Application, applicants can apply for a 5 month scholarship. 

The number of scholarships awarded in each category is determined by the available 

scholarship fund and the number of eligible applicants. 

 

Pályázati feltételek és elbírálás: 
1. Az ösztöndíj elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani a doktori iskola vezetőkhöz. 

2. A pályázatok a félév kezdetén, az előző félév lezárását, vagy sikeres felvételt követően 

kerülnek elbírálásra és odaítélésre. 

3. A Széchenyi István Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkező, pályázó hallgatók 

esetén a bírálati szempontokat a pályázat benyújtását megelőző szemeszterben nyújtott 

teljesítmény adja a következő szempontok mentén: 

 

Értékelési szempont (előző félévhez kapcsolódó) Maximális pontszám 

1. Tanulmányi átlag (GPA)* 20 

2. Nemzetközi kutatási tevékenység (pl.: nemzetközi 

konferencia előadások, jegyzett publikációk, nemzetközi 

vállalati/intézményi együttműködések) 

40 

3. A doktori program céljaihoz illeszkedő tudományos, 

oktatási és “service” tevékenységek (tanszékvezetői 

igazolás) 

20 



4. A doktori programok szakmai rendezvényein való 

részvétel 
15 

5. Egyéb szakmai eredmények (díjak, elismerések, stb.) 5 

Összesen 100 

 

*a felvételt nyert hallgatók esetében az 1. bírálati szempont nem releváns. Az értékelés a többi szempont mentén 

oszlik el. (2. szempont max. 45 pont, 3. szempont max. 25 pont, 4. szempont max. 20 pont, 5. szempont max. 10 

pont.) 

4. Az ösztöndíjak odaítéléséről a Széchenyi István Egyetem elnöke által felkért Irányító 

Bizottság dönt. 

 

5. Az ösztöndíj elnyerésének elsődleges kritériuma – azonos szakmai és tanulmányi 

eredményeket feltételezve – az ösztöndíj célkitűzéseinek való megfelelés.  

Application conditions and evaluation: 

1. In order to receive a scholarship, an application must be submitted to the heads of the 

doctoral school.  

2. Applications will be judged and awarded at the beginning of the semester, after the 

end of the previous semester, or after successful admission. 

3. The evaluation criteria are given by the performance in the semester preceding the 

submission of the application along the following criteria: 

 

Criteria (based on previous semester) Maximum points 

1. GPA 20 

2. International research activities (e.g. international 

conference presentations, listed publications, 

international corporate / institutional collaborations)) 

40 

3. Scientific, educational and “service” activities which 

are in line with the aims of the doctoral program 

(certificate of head of department) 

20 

4. Participation in professional events of doctoral 

programs 

15 

5. Other professional results (awards, recognitions, etc.) 5 

Total 100 
*in case of the first year students, 1. evaluation criteria  is not relevant. The evaluation is distributed along the 

other aspects. (Aspect 2 max. 45 points, Aspect 3 max. 25 points, Aspect 4 max. 20 points, Aspect 5 max. 10 

points.) 

 

4. The awarding of scholarships is decided by the Steering Committee requested by the 

President of Széchenyi István University. 

 

5. The primary criterion for receiving a scholarship is the fulfillment of the objectives of 

the scholarship, assuming the same professional and academic results.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázatokat 2022.09.19. – 2022.09.26. között lehet benyújtani. 

Az aláírt pályázati adatlapokat a doktori iskolák vezetőinek címezve a szeeds@sze.hu 

email címre lehet benyújtani. 

 

Method, place and deadline for submitting the application: 

Applications can be submitted from September 19, 2022 to September 26, 2022. 

The signed application forms should be submitted to the head of doctoral school at the 

email address szeeds@sze.hu. 

Egyéb információk: 

Hiánypótlásnak nincs helye vagy a pályázat érvénytelen, ha 

 a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl nyújtotta be a pályázatát, 

 a pályázó nem felel meg a Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek, 

 a pályázat olvashatatlan, illetve hamis adatot tartalmaz, 

 a pályázó hiánypótlás keretében sem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a 

hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban 

megjelölt határidőre tett eleget, 

 nem maga a jogosult nyújtotta be a pályázatot. 

Az elbírálást követően a pályázók emailben értesülnek a bizottsági döntésről. Az értesítést 

követő 8 napban a jelentkező jogosult a Széchenyi István Egyetem rektori hivatala felé a 

fellebbezési jogával élni. 

 

Other information: 

There is no place for filling in the gaps or the application is invalid if: 

 the applicant has submitted his / her application beyond the deadline for submission of 

the application, 

 the applicant does not meet the conditions outlined in the Call for Scholarship 

Application 

 the application contains unreadable or false information 

 the applicant has not corrected the deficiencies either within the framework of the 

rectification of deficiencies or has not complied with them in the manner specified in 

the notice or within the deadline specified in the rectification invitation, 

 the applicant did not submit the application him- or herself  

 

Kapcsolat és további információ/ Contact and information: 
szeeds@sze.hu   

mailto:szeeds@sze.hu
mailto:szeeds@sze.hu
mailto:szeeds@sze.hu


Pályázati adatlap/Application sheet 

PhD kutatói ösztöndíj hallgatói státusszal rendelkezők részére/ Application for research 

scholarships for doctoral studies 

 

A pályázó születési neve/Name 

(Family, Given): 

 NEPTUN 

Azonosító/NEPTUN 

code (if available): 

A pályázó édesanyjának lánykori 

neve/Mother’s maiden name 

(Family, Given): 

 

A pályázó állandó 

lakcíme/registered address: 

 

A pályázó állandó tartózkodási 

helye/Place of residence:  

 

A pályázó értesítési címe/Contact 

address:  

 

Munkáltató neve, címe, 

elérhetősége/ Name, address and 

contact details of the employer: 

 

A pályázó email címe/email 

address: 
 

Intézmény, Doktori Iskola, 

Doktori program/University, 

Doctoral School, Doctoral 

Program 

 

Tanulmányok kezdete a 

programban/I have started my 

studies in the program 

 

Lezárt féléveinek száma (ha 

van)/completed semesters(if any):  

 

 
 

Előző félévhez köthető, megvalósult nemzetközi publikációk száma (cím, azonosító szám, 

elérhetőség) /Publications in the previous semester (title, ID number, availability): 

................................................................................................................................................... 

 

Előző félévhez köthető paper-ek, draft-ok, cikkvázlatok (cím, rövid bemutatás)/ Papers, 

drafts in the previous semester (title, short description): 

................................................................................................................................................... 

 

Előző félévhez köthető nemzetközi konferencia előadások (cím, rövid bemutatás) /Conference 

presenatations (title, short description): 

................................................................................................................................................... 

 

Előző félévhez köthető nemzetközi vállalati/intézményi együttműködések (rövid leírás) 

/International relations (short description): 



................................................................................................................................................... 

 

Rövid távú szakmai tervek az adott program tantervét figyelembe véve a következő egy évben 

(min. 100 szó)/Short-term professional plans considering the curriculum of the given 

program in upcoming year (min. 100 words) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Hosszú távú tervek az adott program keretében végzett kutatási, disszertáció készítési és 

egyéb tudományos tevékenységek szempontjából (min. 100 szó)/Long term goals regarding 

academic research, dissertation preparation as they apply. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Mellékletek/ Attachments: 

Tanszékvezetői igazolás/Certification of the Head of Department 

Publikációk (cikkek, cikktervezetek)/ Publications (papers, drafts) 

Konferencia program, előadás anyaga/ Conference program, presentation material 

 

 

Tudomásul veszem, hogy hamis adatok közlése esetén fegyelmi eljárás indul, mely a hallgatói 

jogviszony fegyelmi úton történő megszüntetését is eredményezheti./ I acknowledge that in 

the event of disclosure of false information, disciplinary proceedings will be initiated, which 

may also result in the termination of the student status through disciplinary action. 

Jelen jelentkezéssel igazolom, hogy a PhD programban elért, előző féléves eredményeimet 

tudomásul vettem./ With this application, I certify that I have taken note of my previous 

semester results in the PhD program.  

 

Kelt/Date: ….......................................................... 

 

 ……………………………………… 

 A pályázó aláírása/ Signature of the applicant 
 

 

 

 

 

 
A pályázatról a Széchenyi István Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik. 

 


