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Móricz ösztöndíj 

Ösztöndíj Szabályzat általános iskolák részére 

Cél 

- az általános iskola és középiskola közti intézmény átmenet támogatása 

 

Keretrendszer 

- pályázati rendszerű ösztöndíj, tehát jelentkezés alapján, és nem automatikusan kapják a 

tanulók 

- az általános iskolai ösztöndíjrendszer a 7-8. évfolyamon normál munkarendben tanuló diákok 

számára elérhető (saját szándékuk szerinti magántanulóknak nem jár)  

- az ösztöndíjak mindkét évfolyam vonatkozásában először a 2022/23. tanév első félévében 

kerülnek megállapításra, a megelőző lezárt tanév tanulmányi átlaga alapján  

- minden tanévben évfolyamonként 10-10 tanuló támogatását vállalja az intézmény, de a 

finanszírozási lehetőségek figyelembevételével az intézmény dönthet magasabb támogatotti 

létszámról is 

- a 7. évfolyamon támogatást nyert tanulók a jogosultsági feltételek fennállása esetén a 8. 

évfolyamon is kapják a támogatást, amihez a szülőknek újabb pályázati adatlapot kell 

kitölteniük 

- az elnyert támogatási összeg egy iskolai letéti számlára kerül, a hozzáférése a középiskolába 

való beiratkozás esetén biztosított, teljes összegű átutalására a 9. évfolyam első félévének 

sikeres teljesítése után február hónapban kerül sor, a tanuló (gondviselő) által megadott 

számlaszámra 

- a támogatás mindenki számára egyforma fix összeg (5000 Ft/hó), a letéti számlára való 

elhelyezés féléves periódusban történik 

- a támogatási összeg megállapítása a szorgalmi időszakhoz igazodik, az elszámolható időszak 

10 hónap/év 

- az ösztöndíj megállapításánál az intézmény a tanulmányi átlageredményeken túl egyéb 

feltételek fennállását is figyelembe veszi  

- a pályázati elbírálás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján történik  

- a középiskolában történő, egy összegben való kifizetés előtt az iskola ellenőrzi a jogosultsági 

feltételek együttes és tényleges teljesülését 

- amennyiben egy tanuló kikerül a jogosultak köréből, helyére a sorszám szerinti, várakozó 

listás tanuló kerül 

Az ösztöndíj megállapításának szabályai 

- az ösztöndíj elnyerésének feltétele a tanuló és a szülő vállalása, ami szerint a középiskolai 

felvételi eljárásban a Móricz Zsigmond Református Kollégium valamelyik meghirdetett 

ágazatát jelölik meg első helyen (= pályázati lap) 

- az ösztöndíj elnyerésének, és egyben a sorrendiség megállapításának alapja a diák 

magatartás és szorgalom jegyek nélkül számított tanulmányi átlageredménye;  

- az előző tanév lezárt tanév végi tanulmányi átlageredményeit vesszük figyelembe, 

azaz a 7. évfolyamon a 6. osztályos év végi, a 8. évfolyamon a 7. osztályos tanév végi 

átlageredményt  

- a jogosultság feltétele a legalább 4,0-es tanulmányi átlageredmény 

 

- az ösztöndíj megállapításának további feltételei; 
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- legalább jó magatartás és szorgalom jegy 

- a tanulónak nincs igazolatlan mulasztása 

 

Jogosultsági feltételek elveszítése 

- a továbbtanulási szándék változásáról, - amennyiben a jelentkezési lapot nem a Móricz 

Zsigmond Református Kollégiumba nyújtja be első helyen - a szülő (gondviselő) 10 napon 

belül köteles értesíteni a tagintézményt. Ebben az esetben az addig letétbe helyezett összeg 

az iskola főszámlájára visszautalásra kerül, és a sorrendben következő tanuló szerez 

jogosultságot a pályázat elnyerésére. Az újonnan bevont tanuló az ösztöndíját a 

szerződéskötés napjától gyűjti.   

- amennyiben a diák tanulmányi eredménye a tanév végén nem éri el a feltételül szabott 

határt, vagy a tanév végi magatartás vagy szorgalom jegye változó, vagy annál rosszabb lesz, 

a következő tanévre elveszíti ösztöndíjra jogosultságát. Ebben az esetben az eddig letétben 

helyezett összeg megmarad számára, és megtakarításait a középiskolába való felvétele 

esetén, sikeres félévzárást követően megkapja. Az ösztöndíj rendszerből való kikerülésével új 

tanulónak nyílik lehetősége a programba való bekerülésbe, aki ösztöndíját a tanév kezdetétől 

gyűjti. 

- elveszíti az adott tanévben az ösztöndíjra való jogosultságát az a tanuló, akinek igazolatlan 

mulasztása keletkezik, vagy akivel fegyelmi problémák vannak; legalább osztályfőnöki szintű 

fegyelmező intézkedésben (figyelmeztetés), vagy fegyelmi eljárás alapján fegyelmi 

büntetésben részesült. Ezekben az esetekben az addig letétbe helyezett összeg az iskola 

főszámlájára visszautalásra kerül, és a sorrendben következő tanuló szerez jogosultságot a 

pályázat elnyerésére. Az újonnan bevont tanuló az ösztöndíját a szerződéskötés napjától 

gyűjti.   

 

A pályázat benyújtásának módja 

- pályázni a szülő/gondviselő által kitöltött és hitelesített (aláírt) pályázati adatlap 

benyújtásával lehet, melynek kötelező melléklete az előző lezárt tanév eredményeit 

tartalmazó bizonyítványlapok másolata 

- a pályázat benyújtható papír alapon (postai úton) az iskola címére küldve, vagy 

elektronikusan (beszkennelve) az erre a célra megadott egyedi e-mail címre 

- a pályázat benyújtásának végső határideje a pályázati felhívásban található időpont, amely 

alap esetben minden év október utolsó napja 

- a pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 14 napon belül történik 

- az eredményről minden pályázó értesítést kap az általa megadott értesítési címre, az 

elbírálást követő 7 napon belül 

 

A pályázat nyilvánossága 

- az aktuális tanévre vonatkozó pályázati kiírás megtekinthető a intézmény hivatalos 

honlapján, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető  

- a pályázók tudomásul veszik, hogy az ösztöndíjat elnyert tanulók névsora megjelenik az 

intézmény hivatalos honlapján 

 

Jelen szabályzat az Általános Iskolai Ösztöndíj Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
 
Kisújszállás, 2022. október 06.                                                                   Tóth József főigazgató 


