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I. Általános jellemzők
Ezúton tájékoztatjuk a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatos
joghallgatóit, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) a 2016-os évben pályázatot írt
ki a magyarországi székhelyű egyetemek állam- és jogtudományi karainak. Az ösztöndíjat egy évre
(tíz hónapra) lehet elnyerni, tanévenként öt nappalis joghallgató részesülhet benne.
Az ösztöndíj összege félévenként nettó 150 ezer forint, amely havonta egyenlő részletekben kerül
folyósításra. A pályázó pályázatában kérheti akár azt is, hogy a MOKK az ösztöndíj összegét
közvetlenül a felsőoktatási intézménynek folyósítsa tandíjának fedezetére.

II. A pályázat részletes feltételei
Az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki
a) adott tanulmánya során legalább két lezárt félévet igazol és legalább 55 kreditet megszerzett, és
b) vállalja, hogy a MOKK-kal képzési/tanulmányi szerződést köt, és
c) vállalja a MOKK rendezvényeken való részvételt, ott kisegítő feladatok elvégzését, és
d) vállalja, hogy a közjegyzőség intézményét érintő, a MOKK által meghatározott témában
évfolyamdolgozatot, illetve szakdolgozatot készít.

Az ösztöndíj odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a hallgatót, aki
a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző mindkét félévében 4,75 tanulmányi átlagnál jobb
tanulmányi eredményt ért el,
b) adott tanulmányait első diplomájának megszerzése érdekében folytatja,
c) tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez,
d) a tanulmányi eredményen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10 százalékáig figyelembe
vehető a hallgató közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége.
Azonos szakmai felkészültség (tanulmányi eredmény, egyéb szakmai tevékenység) esetén a szociális
helyzet, nyelvi és számítógépes ismeretek is értékelésre kerülhetnek a pályázat elbírálása során.
FONTOS! Pályázni kizárólag a MOKK által készített űrlap kitöltésével lehetséges, amely
megtalálható a Kari Honlapon, jelen kiírás mellett, valamint a Kamara honlapján
(https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/index.php#5thpage). A Kamara honlapján válasszák a "MOKK
szolgáltatásai" pontot, azon belül a "Közérdekű adatok" pontot, ahol az űrlap letölthető a "MOKK
ösztöndíj" résznél.
Kérjük Önöket legyenek arra figyelemmel, hogy a pályázatban feltüntetett tanulmányi
eredményeket a Tanulmányi Osztály által hitelesített dokumentumokkal kell igazolni.
III. Határidő és postacím
A pályázatokat 2016. augusztus 15-ig beérkezően lehet benyújtani a Magyar Országos Közjegyzői
Kamarának címezve, a 1535 Budapest, Pf.: 836. címre küldve.
Sikeres pályázást kívánunk!

