
Tokaj-Hegyalja Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat lll. kötet 
Hallgatói Követelményrendszer 
2023. február 7-től   

2 sz. melléklet 

Ösztöndíjszámítás (hallgatói normatíva) 

Hallgatói normatíva: 166.600,- Ft 

Definíciók:  

ösztöndíjindex: 

az adott félévet megelőző félévben az teljesített összes kredit, szorozva a hozzá tartozó érdemjeggyel, elosztva 

30-cal, megszorozva az adott félévet megelőző félévben teljesített kreditek számával, elosztva az adott félévet 

megelőző félévben felvett kreditek számával. Az ösztöndíjindexet a beszámítással elfogadott kreditek 

osztályzatai nélkül kell kiszámítani. Nem számít az ösztöndíjindexbe a legalább 10 kreditértékű szakmai gyakorlat 

félévi szakos ösztöndíjindex-átlag: 
az adott félévet megelőző félévben az adott szakhoz tartozó összes ösztöndíjra jogosult hallgató 

ösztöndíjindexének átlaga, az évfolyamra való tekintet nélkül 

ERASMUS programban részt vett 

hallgató ösztöndíjindexe 

Az Egyetemen és a külföldi fogadó intézményben teljesített valamennyi tárgyból számított ösztöndíjindex. Az 

eltérő értékelést folytató külföldi intézmények érdemjegyeit az ötfokozatú skálán kell megfeleltetni. Szakpáros 

képzésnél szakonként kell ösztöndíjindexet számolni úgy, hogy az egyik szakhoz sem tartozó, illetve a külföldön 

teljesített krediteket mindkét szaknál figyelembe kell venni. A külföldi intézményben teljesített kredite(ke)t 

akkor is figyelembe kell venni az ösztöndíjindex kiszámításakor, ha azokat a hallgató nem tudja megfeleltetni az 

Egyetemen egyetlen tanegységnek sem. 
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Ösztöndíj mértéke: 

 

Alapösztöndíj Bónusz Kiemelt ösztöndíj 

Kritérium % Összeg  Kritérium Összeg jogosultság összeg 

Felsőoktatási 

szakképzés 

- legalább 3,5-ös ösztöndíjindex 

5 8.300 Ft  

félévi szakos 

ösztöndíjindex-átlag 

elérése, alapösztöndíjra 

való jogosultság 

rektori döntés 

alapján 
-  -  - az adott szakon az ösztöndíjra jogosult hallgatók közül a 

legmagasabb ösztöndíjindex-szel rendelkező 40% 

- legalább 4,50-es súlyozott tanulmányi átlag elérése 

BA/BSC 

- legalább 3,5-ös ösztöndíjindex 

- az adott szakon az ösztöndíjra jogosult hallgatók közül a 

legmagasabb ösztöndíjindex-szel rendelkező 40% 

- legalább 4,0-ás súlyozott tanulmányi átlag elérése 

10 16.600 Ft  

félévi szakos 

ösztöndíjindex-átlag 

elérése 

alapösztöndíjra való 

jogosultság 

rektori döntés 

alapján 

szakonként a 

legmagasabb 

ösztöndíjindex-

szel rendelkező 

hallgató 

100.000 Ft 

Mesterszakon 

- elsősorban az ösztöndíjindexet és a súlyozott tanulmányi 

átlagot kell felhasználni.  

- Az ösztöndíjindex nem lehet kevesebb, mint 3,5. 

- A hasonló tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgatók 

között, a tanszéki véleményt figyelembe véve, a HÖK 

rangsorol  

10 16.600. Ft 

félévi szakos 

ösztöndíjindex-átlag 

elérése 

alapösztöndíjra való 

jogosultság 

rektori döntés 

alapján 
  

Bónuszösztöndíjban csak az részesülhet, aki alapösztöndíjat kap.  


