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PÁLYÁZAT NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA 

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 

Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói 

részére. 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra adományozható melynek összege:  

Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 forint havonta. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának 

rendjét a Szenátus 23/2016. (II.25.) számú határozatával megalkotott és a 9/2017. (II.23.) számú 

határozattal módosított szabályzat állapítja meg. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (állami ösztöndíjas, 

részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, 

mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói: 

akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek 

legalább 55 kreditet megszereztek 

kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el (utolsó két aktív féléve során külön-külön min.4,51-es 

tanulmányi átlag) 

A tanulmányi átlageredményt a súlyozott- átlag alapján kell számításba venni. Az egyes félévek 

kreditértékkel súlyozott tanulmányi átlagából számított kumulált átlag képezi a tanulmányi 

átlageredményt. 

továbbá szakmai vagy tudományos területen kimagasló munkát végeztek. 

A kérelmet legkésőbb az adott tanév vizsgaidőszakának utolsó napját követő első munkanapjáig kell a 

Dékáni Hivatal tanulmányi ügyintézőjéhez benyújtani, valamint csatolni kell a pályázati adatlaphoz az 

egyes pontszámokat hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat. 

A pályázathoz csatolni kell a megfelelően kitöltött pályázati adatlapot és: 

a) Nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát. 
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b) TDK, OTDK helyezés, Rektori pályamunka esetén a kapott oklevelet vagy ennek hiányában a TDK 

Iroda igazolását, amely tartalmazza a helyezési, a téma megnevezését, a témavezető nevét, egyéni 

vagy társszerzős jelleget, és a helyezés időpontját. 

c) Tanulmányi verseny helyezés esetén az oklevelet vagy a tanulmányi versenyt meghirdető intézet, 

klinika igazolását. 

d) Cikkek, publikációk esetén azok teljes szövegét, a megjelenéssel érintett kiadvány (fejezet) 

fénymásolatát, amely tartalmazza a szerzők nevét és a szerzők feltüntetésének sorrendjét. 

e) Impakt faktoros cikkek esetén az Egyetemi Könyvtár igazolása az impakt faktorról. 

f) Sporteredmény esetén az azt igazoló oklevelet vagy tanúsítványt, azzal, hogy köztudomásúnak 

tekinthető tények esetén (pl. olimpiai érem) elegendő a tény feltüntetése és azon megjegyzéssel 

ellátása, hogy „köztudomású tény". 

g) Közéleti tevékenység esetén a tevékenységgel érintett szervezet vezetőjének, vagy ilyen igazolások 

kiadására felhatalmazott vezetőjének igazolását a végzett tevékenység jellegéről, időtartamáról, 

kezdő és befejező időpontjáról. 

h) A fel nem sorolt esetekben a pontszám hitelt érdemlő igazolására alkalmas egyéb dokumentumokat. 

i) Nyilatkozatot a pályázótól, hogy a fénymásolt okiratok az eredetivel megegyeznek és az általuk 

bizonyított tények a valóságnak megfelelnek. 

j) Nyilatkozatot a pályázótól, hogy a pályázatában feltüntetett valamennyi adat a valóságnak megfelel. 

„A díjazásra nem javasolt pályamunkák készítői a döntés ellen halasztó hatályú jogorvoslattal élhetnek az 

értesítéstől számított 7 naptári napon belül. A jogorvoslati kérelmet a Felülbírálati Bizottságnak címezve 

a kari Dékáni Hivatalokhoz kell benyújtani. A pályázókat a pályázati felhívásban tájékoztatni kell a 

jogorvoslat lehetőségéről és annak beadási határidejéről. Az érkezett jogorvoslati kérelmeket 

haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül a Felülbírálati Bizottság 

részére fel kell terjeszteni. Jogorvoslati kérelem esetén a Dékáni Hivatal újraszámolja és ellenőrzi a FOK 

HÖK által meghatározott pontszámot, és abban az esetben, ha a jogorvoslati kérelmet alaposnak találja, 

úgy a pontszámot megváltoztatja, és erről értesíti a pályázó hallgatót és a Felülbírálati Bizottságot. 

Minden más esetben a jogorvoslati kérelem iratanyagát a Felülbírálati Bizottsághoz kell megküldeni." 

Budapest, 2021.05.12. 
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