Hirdetmény
A Dr. Halustyik Anna Ösztöndíj megalapításáról és odaítélésének feltételeiről
A Lósy Imre Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karáért
kuratóriuma – elfogadva a Kar néhai nagyra becsült tanszékvezető oktatója, Dr. Halustyik Anna
örökösének nagylelkű felajánlását, egyúttal emléket állítva a Kar magas szintű oktatási
munkájában közreműködő, tanszékvezetői tisztséget betöltő és a pénzügyi jog oktatásában
elévülhetetlen érdemeket szerzett oktatójának – Dr. Halustyik Anna örökösével Páli Annával
(a továbbiakban: Társalapító) együtt az alábbi Ösztöndíjat alapítja:
Dr. Halustyik Anna Ösztöndíj
1. A Dr. Halustyik Anna Ösztöndíjban (a továbbiakban: Ösztöndíj) való részvételre
pályázhatnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának (a
továbbiakban: PPKE JÁK) mindazon doktori képzésben részt vevő hallgatói, doktorjelöltjei,
illetve a PPKE JÁK Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett egykori hallgatói, akik
tudományos kutatómunkát végeznek és tudományos kutatásaik eredményeit publikálni
kívánják, továbbá a PPKE JÁK jogász alap és doktori képzésén részt vevő azon hallgatói, akik
kutatómunkájukat külföldi kutatással szeretnék kiegészíteni. Nem részesülhet támogatásban az,
aki a pályázat elbírálásában közreműködött.
2. A Dr. Halustyik Anna Ösztöndíj keretében elsősorban doktori disszertációk, valamint
pénzügyi jogi kutatómunka eredményeit magában foglaló monográfiák publikációjának
valamint másodsorban jogász mester és doktori képzésben részt vevő hallgatók más forrásból
nem finanszírozott külföldi tanulmányainak kutatásainak költségei finanszírozhatók.
3. A Ösztöndíj alapja az alapításkor 1.500.000 forint (a továbbiakban ösztöndíjalap).
4. A Kuratórium a 4. pontban foglaltakon túl elfogadhat további felajánlásokat az ösztöndíjalap
növelése, illetve az Ösztöndíj fenntartása érdekében (a továbbiakban: ösztöndíjalap
kiegészítés). Az ösztöndíjalap kiegészítést a Kuratórium kezeli.
5. Az Ösztöndíj keretében nyújtott támogatás vagy legalább két- legfeljebb öthavi ösztöndíj
formájában (havonta 74.000 forint vagy ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a mindenkori
havi minimálbér felének megfelelő összegben), vagy pedig a mindenkori havi minimálbér
legfeljebb 2,5-szörösének megfelelő összegben, könyvkiadásról szóló számla ellenében
fizethető ki.
6. Naptári évenként egy pályázó részesíthető Ösztöndíjban mindaddig, amíg az Ösztöndíj alapja
vagy az Ösztöndíjalap kiegészítés arra fedezetet biztosít. Az Ösztöndíjban részesülők száma,
vagy a támogatás összege növelhető, amennyiben az ösztöndíjalap kiegészítés összege ezt
lehetővé teszi, és támogatható pályázatok érkeznek az Alapítványhoz.
7. Az Ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el. A pályázatot folyamatosan lehet írásban
benyújtani az Alapítvány kuratóriumának. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét,
születési helyét is idejét, Neptun kódját, részletes kutatási és publikációs tervét, a kutatás
költségtervét, valamint elkészült doktori disszertáció vagy monográfia esetén ezek kéziratát. A
pályázat elektronikus levélben is benyújtható a losy@jak.ppke.hu e-mail címre.
8. A pályázat támogatására a PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatóiból álló – a
tanszékvezető által összeállított és elnökként vezetett – három fős bizottság tesz javaslatot.
9. Az Ösztöndíj keretében nyújtott ösztöndíjas támogatást a fentiek alapján az Alapítvány
kuratóriuma ítéli oda a PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatóiból álló bizottság
javaslatának kézhezvételét követő 45 napon belül.

10. Az Ösztöndíj átadására, a díjazott formális kihirdetésére minden tanévben a Pázmány
Napon kerüljön sor.
Budapest, 2019. április 11.
A Lósy Imre Alapítvány Kuratóriuma

