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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT - 

2018/2019. TANÉVI NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA  

 

PREAMBULUM 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve 

tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. 

A pályázathoz szükséges igazolások beszerzése a pályázó feladata. Minden jogcímet, 

külön-külön igazolni kell. Igazolás nélkül a jogcímre pont nem adható.  

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott/állami 

(rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) 

alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók 

pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre 

bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 59. § (1) bekezdés d) 

pontja szerint „megszűnik a hallgató jogviszonya az adott képzési ciklust követő első 

záróvizsga időszak utolsó napján”, az 59. § (2) bekezdése értelmében viszont nem szűnik meg 

az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését 

követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős 

miniszter adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2018-ban az Nftv. 114/D. (1) bekezdés c) 

pontja alapján 40 000 Ft havonta. 

A 2018/2019. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható.  

Páratlan félévre végződő tanulmányok esetén (tehát a 2018/2019. tanév őszi félévének 

végén) az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az egyetemen 

megszakítás nélkül (tehát 2018/2019. tanév tavaszi félévében) folytatja. 

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint megszűnik, vagy szünetel – kivéve az e) pontban meghatározott 

esetben – számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható. 

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

támogatásból.  

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

A pályázat benyújtási határideje 2018. június 28. csütörtök 16.00 óra, a hiánypótlás 

határideje 2018. július 6. 14.00 óra, a határidők jogvesztők. A pályázatnak a benyújtás 

időpontjában tartalmaznia kell: a kitöltött pályázati adatlapokat, szakmai önéletrajzot, 

nyelvvizsgáról, OTDK eredményről, szakkollégiumi tagságról, honorácior és tudományos 

ösztöndíj pályázatról szóló igazolást, hallgatói jogviszony igazolást, demonstrátori igazolást. 

Ezek a dokumentumok hiánypótláskor nem nyújthatók be! Felhívjuk figyelmét, hogy 



hiánypótlásra csak abban az esetben van mód, ha a kért adat vagy dokumentáció a 

benyújtási határidőre igazolhatóan nem beszerezhető. Az a hallgató, aki nem adja le 

pályázatát a leadási határidőig, hiánypótlásként nem adhatja le. 

A pályázó hallgatónak az utolsó két lezárt félévben min. 55 kreditet teljesítenie kell. 

Azon ELTE BTK alapképzésben záróvizsgázó hallgatók is pályázhatnak, akik a soron 

következő szemeszterre (2018/2019. őszi félévére) az ELTE mesterképzésre felvételiznek.  

A hallgató által szerzett kredit mennyiségébe a két utolsó aktív félévben az ELTE BTK-n, 

illetve az ELTE bármely karán teljesített kreditek számíthatók be. 

A más intézményben végzett kreditek a fentiekre vonatkozóan olyan mennyiségben 

kerülnek beszámításra, amelyet az intézményközi megállapodások, illetve a hallgató által 

kötött szerződések tartalmaznak, pl.: Erasmus szerződés keretében külföldi intézményben 

végzett kredit száma, csak a szerződésben előre meghatározott kreditszámmal vehető 

figyelembe. 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi hivatalos űrlapokat kitöltve, aláírva: 

ponttáblázat, pályázati lap, hiánypótló lap (amennyiben a pályázónak szüksége van 

hiánypótlásra), Nyilatkozat, valamint mindezek mellett minden pályázathoz mellékelni kell 

két szakoktatói ajánlást és egy szakmai önéletrajzot gépelve, saját kezű aláírással ellátva.  

Ezek nélkül a pályázat érvénytelen.  

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat megpályázó hallgató büntetőjogi felelőssége teljes 

tudatában köteles nyilatkozni a Nyilatkozat nevű formanyomtatványon arról, hogy a korábban 

már nyertes Köztársasági Ösztöndíj Pályázatához leadott tudományos és közéleti 

tevékenységet igazoló dokumentumokat nem használja fel ismét. Amennyiben a bíráló 

bizottság szabálytalanságot észlel, a pályázatot kizárja.  

A pályázó részére a tanulmányi adminisztrációt ellátó Tanulmányi Hivatal nyomtatja ki az 

utolsó két félévről szóló kreditigazolást. A hallgatónak lehetősége van arra, hogy a Neptunban 

nyilvántartott adatait ellenőrizze, az esetlegesen hiányzó érdemjegyeket július 6-án 12.00 

óráig pótoltassa az oktatókkal.  Amennyiben a pályázó ennek július 6-én 14.00 óráig nem 

tesz eleget pályázata érvénytelen lesz. 

A pályázat kari elbírálásának rendjét és feltételeit a Hallgatói Követelményrendszer 110.§-

a, a kari pontrendszert a BTK-ra vonatkozó kari különös rész 348.§-a tartalmazza. Minden 

jogcímet külön-külön, hiteles dokumentummal kell igazolni. A dokumentum a jogcímet 

igazoló aláírásával és hivatalos bélyegzővel válik hitelessé. Hiteles igazolás nélkül a jogcímre 

nem adható pont. A pályázók az egyes jogcímeknek megfelelő igazolások beszerzéséhez 

segítséget a BTK Hallgatói Önkormányzat honlapján (http://btkhok.elte.hu/) találhatnak. 

PÁLYÁZÁST KIZÁRÓ OKOK 

Kizáró ok, ha a hallgató az adott vagy korábbi tanulmányai során nem jelentkezett be 

legalább két félévre és az utolsó két aktív félévben nem szerzett legalább 55 kreditet. Nem 

pályázhatnak az esti és levelező képzésben részt vevő hallgatók. 

Az utolsó két félévben a ki nem javított elégtelen szigorlati vagy részmodulzáró eredmény 

is kizárja a jelentkezést. 

A képzési idejét túlfutó hallgató nem adhat be nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot.  

A hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat, továbbá a nem hitelesített mellékleteket 

(aláírás, pecsét hiánya esetén) a bizottság nem bírálja, figyelmen kívül hagyja, az egész 

pályázatot érvénytelennek tekinti.  

http://btkhok.elte.hu/


A pályázat benyújtása előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a kreditigazolásban és a Neptunban 

rögzített jegyek megegyeznek, eltérés esetén kérjük az oktatóval rendezze a problémát, mert 

máskülönben átlag nem számolható, a pályázat nem bírálható el, a pályázat érvénytelen.  

 

EGYÉB TUDNIVALÓK  

Budapesti székhelyen tanuló hallgatók részére 

A pályázatot a Tanulmányi Hivatalban Szabó Ildikó tanulmányi előadónál – „A” 

épület fsz. 14 irodában - kell leadni, 2018. június 20. és június 28. között ügyfélfogadási 

időben. Június 28-án rendkívüli ügyfélfogadás lesz!  

 

Szombathelyi székhelyen tanuló hallgatók részére 

A pályázatot a SEK Tanulmányi Hivatalban Sebestyén Judit tanulmányi előadónál – 

„A” épület, fsz. 11-es irodában - kell leadni 2018. június 20. és június 28. között 

ügyfélfogadási időben.  

 

A pályázatot tartalmazó borítékra rá kell írni a pályázó nevét, Neptun kódját és hogy 

hiánypótlásra szorul-e a pályázat. Ezen borítékba kell elhelyezni az aláírt hiánypótló lapot is. 

A hiánypótlásokat szintén borítékban nevet és Neptun kódot feltüntetve, a borítékra a 

„hiánypótlás” szót ráírva kell leadnia. 

 

A pályázathoz szükséges űrlapok és ponttáblázat a BTK HÖK honlapjáról 

(http://btkhok.elte.hu/) tölthetőek le. 

PÁLYÁZATOK EREDMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE 

A pályázatok kari rangsorban elfoglalt HELYEI és pontszámai 2018. július 10-től a 

tanulmányi adminisztrációt ellátó Tanulmányi Hivatalban megtekinthetők, valamint 

minden pályázó 2018. július 9-ig e-mailben megkapja a pályázat elbírálásának 

eredményéről szóló határozatot. Jogorvoslati kérelem beérkezésének legvégső időpontja 

2018. július 24. kedd 12.00 óra, amelyet a Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési 

Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb u. 21-23.) a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság részére megjelölés mellett. 

 

 

Budapest, 2018. május 31. 

 

  Dr. Sonkoly Gábor s.k. 

 dékán 

http://btkhok.elte.hu/

