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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2022/2023. tanévre 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 64. (5) bekezdése, a felsőoktatásban 

résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (11.26.) 

Korm. rendelet, valamint „A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat elbírálásának rendjéről és 

feltételeiről a Pető András Karon” című szabályzat szabályozza. 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma: 3 fő. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2022/2023. 

tanévben az Nftv. 114/D (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 Ft./hó. 

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a hatályos 

jogszabályok alapján bármilyen okból megszűnik, illetve szünetel, a nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj számára nem folyósítható. 

A pályázat feltétele: A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázók rangsorolása a tanulmányi 

munka, nyelvismeret, a tudományos és szakmai tevékenység, valamint az egyetemi közéleti és 

sporttevékenység figyelembe vételével történik. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az államilag 

támogatott és költségtérítéses, nappali tagozatos, alapképzésben részt vevő hallgatója 

pályázhat, aki a jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett 

és legalább 55 kreditet megszerzett. 

Budapest, 2022. június 

                                                                             Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea 

                                                                                                 Dékán 
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I. Tanulmányi eredmények 

1. Az alább felsorolt tárgyak minősítése, illetve érdemjegye - az egész képzés során — a 

mindenkori legjobb minősítésű kell, hogy legyen. 

I. évfolyam 

KPGY 101 Alapozó egyéni gyakorlat 1. 

KPGY 102 Alapozó egyéni gyakorlat 2. 

KPME 101 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 1. 

KPME 102 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 2. 

II. évfolyam 

KPGY 101 Alapozó egyéni gyakorlat 1. 

KPGY 102 Alapozó egyéni gyakorlat 2. 

KPGY- 103 Egyéni módszertani gyakorlat 1. 

KPGY- 104 Egyéni módszertani gyakorlat 2. 

KPME 101 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 1. 

KPME 102 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 2. 

KPME- 103 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 3. 

KPME- 104 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 3. 

III. évfolyam 

KPGY 101 Alapozó egyéni gyakorlat 1. 
 

 

 

KPGY 102 Alapozó egyéni gyakorlat 2. 

KPGY-103 Egyéni módszertani gyakorlat 1. 

KPGY- 104 Egyéni módszertani gyakorlat 2. 

KPME 101 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 1. 
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KPME 102 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 2. 

KPME-103 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 3.  

KPME-104 Csoportos konduktív nevelési gyakorlat 3. 

KPGY- 105 Egyéni módszertani gyakorlat 3. 

0/T PGY 305 Csoportos módszertan/tárgyak külső 1. 

KPGY-106 105 Egyéni módszertani gyakorlat 4. 

0/T PGY 301 Csoportos nevelési gyakorlat belső 1. 

0/T PGY 303 Csoportos módszertan/ tárgyak belső 1. 

0/T PGY 306 Csoportos módszertan/ tárgyak külső 2. 

PAPAK-PRGY301 Csoportos rehabilitációs gyakorlat (belső) 1. 

PAPAK-PRGY303 Csoportos rehabilitációs gyakorlat (belső) 1. 

PAPAK-PRGY306 Csoportos rehabilitációs gyakorlat (külső) 2. 

 

2. A hallgató kreditindexe (félévenként) legalább 4,51. 

3. Az érdemjegyek között közepes, vagy ennél rosszabb érdemjegy nem lehet. 

 

II. Szakmai, tudományos tevékenység 

- Kutatási tevékenység 

- OTDK, TDK részvétel, helyezés 

- Publikációk, előadások 

- Pályamunkák, dolgozatok 

- Egyéb szakmai, ill. tudományos versenyek 

- Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység 

 

 

III. KÖZÉLETI, SPORT ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG 

- Egyetemi közéleti tevékenység (HÖK, hallgatói tisztség, rendezvény- szervezés stb. 

 

- Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység 

 

- Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sporttevékenység 
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A PÁLYÁZATOK RANGSOROLÁSA 

 

A benyújtott pályázatok rangsorolását a Kari Tanács által megbízott bizottság végzi. Tagjai: 2 fő 

oktató, 2 fő hallgatói képviselő, és a Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda képviselője. 

A pályázatokat pontozási rendszer szerint kell rangsorolni. Pontozni csak a pályázati lapra beírt, 

dokumentumokkal (illetve azok másolataival) alátámasztott eredményeket lehet. A pályázatok 

rangsorolása a pályázók által elért összes pontszám alapján történik. 

A benyújtási határidő után beadott pályázat nem kerül elbírálásra. A pályázatot rangsoroló 

bizottság nem szólítja fel a pályázót hiánypótlásra. A pályázati anyagot kiegészíteni, mellékleteket 

csatolni a pályázat beadási határidejéig lehet. A pályázat benyújtási határidején túl a pályázati 

anyag hiánya kizárja a pályázót a pályázat további részéből, a benyújtott anyag nem kerül 

rangsorolásra. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a javasolt rangsor alapján az oktatásért felelős miniszter 

adományozza. Az oktatásért felelős miniszterhez elküldött rangsort a Neptun körlevelén 

keresztül tesszük közzé. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átadására a Kar tanévnyitó 

ünnepségén kerül sor. 

 

 

 

 

 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik,  

 

2022. június 20. 12.00 órától 2022. július 20. 23.59 óráig. 

 

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.  

A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), 

elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban 

figyelembe venni. 
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