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Rektor 

 Ikt. sz: OE-RH/2664/2022 

Kelt: Budapest, 2022.12.15.

 

 
23/2022. (XII. 15.) rektori utasítás 

az Óbudai Egyetemen a Hallgatói Támogatási Rendszer bevezetéséről 
a nemzetköziesítési folyamatok erősítésére és a kiemelkedő teljesítmények ösztönzésére 

 
Az Óbudai Egyetem (ÓE) elkötelezett a nemzetköziesítés megvalósításában, ezért a 2022/23-as tanév 
II. félévétől az ÓE a nemzetköziesítésben részt vevő magyar és külföldi hallgatók számára az alábbi 
kedvezményeket, illetve támogatásokat biztosítja.  
 
ÓE ERASMUS TÁMOGATÁS - Az Erasmus+ programban részt vevő ÓE hallgatók intézményi 
kiegészítő támogatása 

 
Az ÓE a 2022/2023-as tanév tavaszi félévével kezdődően az Erasmus+ program keretében mobilitási 
tevékenységet (részképzés, szakmai gyakorlat) megvalósító alap- és mesterképzésben részt vevő 
hallgatók számára az Erasmus+ támogatásuk mellé további havi 100 EUR támogatást biztosít a 
külföldi tartózkodásuk ideje alatt.  
 

1. A támogatás az Erasmus+ programban elnyert támogatáshoz igénybe vehető.  

2. Az Erasmus+ programban részképzésen vagy szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatóknak a 

diplomához szükséges szakmai nyelvismeretként elfogadjuk a program keretében külföldön 

eltöltött időszakot.  

3. A kiegészítő támogatásban részesülő hallgatóknak aktívan részt kell venniük az egyetem és 

az Erasmus+ program népszerűsítésében. 

 
ÓE SH HK DÍJ - Hallgatói Kiválósági Díj SH, ÖKF és DFP hallgatók számára  
 
Az ÓE a hallgatói teljesítmények növelése érdekében kiválósági pályázatot hirdet az alap-, illetve 
mesterképzésben részt vevő, az SH, az ÖKF és a DFP ösztöndíjprogramban részt vevő azon hallgatók 
részére, akik a tanulmányaikban kiemelkedő eredményeket érnek el, tudományos, sport, kulturális, 
illetve egyéb közösségi tevékenységet végeznek, önkéntes programokban vesznek részt, és az 
egyetem nemzetköziesítésében is aktív szerepet vállalnak.  
 

1. A pályázati feltételeket és a további tudnivalókat a pályázati kiírás tartalmazza, mely minden 

félév elején közzétételre kerül.  

2. Félévente, karonként egy hallgató 60.000 Ft kiegészítő ösztöndíjban részesül.  

3. A díjazottaknak aktívan részt kell venniük az egyetem és az ösztöndíjas program 

népszerűsítésében. 
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Rektor 

ÓE HK DÍJ - Hallgatói Kiválósági Díj (tandíjkedvezmény) a külföldi költségtérítéses hallgatók 
számára 
 
Az ÓE a költségtérítéses külföldi hallgatók számának növelése érdekében a 2022. november 28-i 
Szenátusi ülésen egyes programok vonatkozásában tandíjcsökkentésről döntött. Ezt a 
tandíjcsökkentést kiegészítendő, valamint az ösztöndíjas hallgatóknál kitűzött célok (kiváló eredmény 
és lemorzsolódás csökkenése) elérése érdekében az ÓE a költségtérítéses külföldi hallgatók részére 
is pályázatot ír ki minden félév elején. Az ÓE rektora által kijelölt bizottság választja ki a legjobban 
teljesítő hallgatókat.  
 

1. A pályázati feltételeket és a további tudnivalókat a pályázati kiírás tartalmazza, mely minden 

félév elején közzétételre kerül.  

2. Az első helyezett 2000 EUR, a második helyezett 1000 EUR, a harmadik helyezett 500 EUR 

tandíjkedvezményben részesül a következő félévben.  

3. A díjazottaknak aktívan részt kell venniük az egyetem és az ösztöndíjas program 

népszerűsítésében. 

A megvalósítás (pályázat kiírása, bírálat szervezése és a támogatások kifizetése) a Nemzetközi 
Oktatási Iroda koordinálásával történik. 

Jelen utasítás a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

Prof. Dr. Kovács Levente s. k.  

rektor 
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