
Pályázati felhívás 

a 2021/2022. tanévre elnyerhető Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatról 

 

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (korábban Köztársasági Ösztöndíjat) – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az 

emberi erőforrás miniszter személyre szólóan adományozza. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Összege a 

2021 . évben az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.  

Az ösztöndíjra pályázhat az a hallgató, aki,  

- teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt és 

- jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett és 

- a pályázat benyújtását megelőző két aktív félévében a súlyozott tanulmányi átlaga együttesen elérte az 4,31-es átlagot 

- a pályázat benyújtását megelőző két aktív félévében legalább 40 kreditet teljesített 

A pályázat bírálásakor a tanulmányi pontszám megállapításának alapjául a megelőző két aktív félév tanulmányi eredményét veszi 

figyelembe a bíráló bizottság. 

Egyéb feltételek: 

- a 2021/2022. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható az 51/2007. 

Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára;  

- abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az 

intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, 

és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói 

előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat 

adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján; ebben az esetben az ösztöndíjat a Kormányrendelet 

24. § (7) bekezdése és a HKR 110. § (3) bekezdése értelmében a kar saját bevétele terhére kell biztosítani; 

- a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. A hallgató 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot 

ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül ösztöndíjban, amellyel előbb létesített 

hallgatói jogviszonyt. 

 

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban ösztöndíjban részesülő hallgatók száma: 6 fő 

 

A pályázatok elbírálásának rendjéről szóló tájékoztató megtekinthető a https://sek.elte.hu/tanulmanyi-

hivatal/osztondijak oldalon a „Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj” menüpontban. 

Határidők: 

- Pályázatok benyújtásának határideje:   július 2. (péntek) 23:59 óra 

- Hiánypótlási határidő:    július 9. (péntek) 10.00 óra  

- Pályázati bírálat eredményeinek közzététele:  később kerül meghatározásra1 

- Jogorvoslati kérelem benyújtása:    szeptember 15. (szerda)  

 

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a „Nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj – 2021/22” nevű kérvényen történik.  

                                                           
1 Átszervezett kurzussal rendelkező és a félév lezárását követően vizsgázó hallgatók pályázataitól függően dönt a bizottság a végleges eredményről. 

https://sek.elte.hu/tanulmanyi-hivatal/osztondijak
https://sek.elte.hu/tanulmanyi-hivatal/osztondijak

