
ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS A NEMZETI  FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATHOZ 

 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1-

jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pontjának valamint a 114/G. § (3) 

bekezdésének megfelelően az ösztöndíj neve 2017. februártól a következő, 2017/2018-as tanévi 

adományozástól kezdődően, nemzeti felsőoktatási ösztöndíj. 

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományázására vonatkozó szabályok az Nftv. valamint a 

felsősoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III. 26) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) alapján, a 

2020/2021-es tanévben változatlanok; a kormányrendelet ezen ösztöndíjra vonatkozó részének 

módosításáig a „köztársasági ösztöndíj” helyett az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően 

„nemzeti felsőoktatási ösztöndíj” értendő. 

 

Az Nftv., a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint a Testnevelési Egyetem 

Térítési és Juttatási Szabályzata alapján a Testnevelési Egyetem (továbbiakban: egyetem) 

Szenátusa a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útmutatóját és felhívását az alábbiak 

szerint alakította ki.  

 

1.§ 

Általános rendelkezések 

 

(1) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem Szenátusa által javasolt rangsor alapján – 

az oktatási miniszter adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj összege a 2021/2022-es 

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

 

(2) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a tanévben tíz hónapon keresztül folyósítandó juttatás. Az 

adott tanévben elnyert ösztöndíj kizárólag az adott tanévben folyósítható. 

 

(3) A hallgatói jogviszony szüneteltetése, megszűnése esetén az ösztöndíj nem folyósítható, 

kivéve, ha a hallgató keresztfélévben kezdte a képzését, azon fejezi be tanulmányait és a 

következő képzésbe való felvétele folytatódik a befejezett képzést követő félévben.  

 

(4) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban való részesülés a tanulmányi ösztöndíjra való 

jogosultságot nem befolyásolja.  

 

(5) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban csak a teljes idejű alap vagy mesterképzésben, illetve 

osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki az adott vagy korábbi tanulmányai 

során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett. 

 

(6) A pályázatot 2021. június 14-én 24:00 óráig kell benyújtani elektronikus formában a Neptun 

rendszeren keresztül a szükséges mellékletekkel (igazolásokkal, dokumentumokkal) együtt. 

 

(7) Érvényes a pályázat: 

- ha a hallgató az előírt határidőben benyújtotta a pályázatot és a csatolandó 

dokumentumokat is. A dokumentumok utólagos hiánypótlására nincs lehetőség. 



- ha a hallgató a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és csatolta a pályázati 

útmutatóban és a felhívásban előírt dokumentumokat, igazolásokat a pályázathoz, 

- továbbá a hallgató pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban 

előírt követelményeknek. 

 

(8) A pályázónak a pályázati adatlap mellékleteit, valamint az azokat összesítő lista másolatát 

a pályázónak szkennelt formában legkésőbb a (6) pontban meghatározott időpontig, a kérvény 

leadásával egyidejűleg elektronikusan kell benyújtania a Neptun rendszeren keresztül. A 

pályázat beadása után hiánypótlási lehetőség nincs.  

 

(9) A pályázat hiánytalanságáért, tartalmáért a pályázó a felelős. A Neptun rendszer működési 

hibájából adódó adatvesztés esetén a pályázati adatok ismételt feltöltése nem tekintendő 

hiánypótlásnak. Az adatvesztés során csak a megküldött, de nem használható illetve a pályázati 

adatlapon szereplő, de nem beérkezett mellékletek kerülhetnek feltöltésre.  

 

(10) A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul személyes adatainak az Nftv.-ben foglalt 

adatkezelésre vonatkozó rendelkezése, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény melletti kezeléséhez.  

 

(11) A pályázó a pályázatát a (6) pontban meghatározott időpontig a Neptun rendszeren 

keresztül a nemzeti „Felsőoktatási ösztöndíj pályázat visszavonása” kérvénnyel vonhatja 

vissza. 

 

(12) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

a) pályázati adatlap, 

b) nyelvvizsga bizonyítvány, 

c) publikációs adatlap, 

d) konferenciaelőadás megtartását igazoló adatlap, 

e) TDK/OTDK oklevél, 

f) az adott sportági szakszövetség által kiállított igazolás a pontszámítás szempontjából 

figyelembe vehető sportversenyen/bajnokságban való részvételről és helyezésről, 

g) szakkollégiumi tevékenységre vonatkozó igazolás, 

h) Hallgatói Önkormányzati tevékenységre vonatkozó igazolása.  

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat 1. számú melléklete 

 

Pontozási rendszer 

 

(1) A pályázók eredményét egységes pontozási rendszer szerint kell értékelni. Pontozni csak a 

pályázati adatlapra beírt, mellékelt dokumentumokkal alátámasztott eredményeket lehet. 

(2) A pontozási rendszerben a kerekítés a kerekítési szabályoknak megfelelően, tételenként 

történik. 

(3) A (4) bekezdés I. kategória a) pont kivételével csak a dokumentumokkal alátámasztott, 

megvalósult tevékenységekre adható pont. A (4) bekezdés I. kategória a) pontja szerinti 

eredményeket a Neptun tanulmányi rendszerben szereplő adatok alapján a Tanulmányi 

Hivatal vezeti fel a pályázati adatlapokra.  

(4) A Tanulmányi Hivatal a pályázatokat, a pályázati adatlapon feltüntetett kategóriákat 

figyelembe véve, az alábbi pontozási rendszer alapján bírálja el. Minden kategóriában a 

pályázók egységesen maximum 80 pontot kaphatnak. Az egyes kategóriákban szerzett 



pontszámok a pályázó összesített pontszámába az alábbi százalékos arányban kerülnek 

beszámításra. 

 

I. kategória: 40% 

II. kategória: 30% 

III. kategória: 30% 

 

I. kategória: Tanulmányi és nyelvi eredmények (max. 80 pont) 

 

a) a 2020/2021. tanév aktív féléveire vonatkozó tanulmányi ösztöndíj index átlaga, két 

tizedesjegyre kerekítve  max. 50 pont 

 

 
Ösztöndíjindex 

átlag 
Pontszám 

 
Ösztöndíjindex 

átlag 
Pontszám 

5 50 pont  4,5 25 pont 

4,98 49 pont  4,48 24 pont 

4,96 48 pont  4,46 23 pont 

4,94 47 pont  4,44 22 pont 

4,92 46 pont  4,42 21 pont 

4,9 45 pont  4,4 20 pont 

4,88 44 pont  4,38 19 pont 

4,86 43 pont  4,36 18 pont 

4,84 42 pont  4,34 17 pont 

4,82 41 pont  4,32 16 pont 

4,8 40 pont  4,3 15 pont 

4,78 39 pont  4,28 14 pont 

4,76 38 pont  4,26 13 pont 

4,74 37 pont  4,24 12 pont 

4,72 36 pont  4,22 11 pont 

4,7 35 pont  4,2 10 pont 

4,68 34 pont  4,18 9 pont 

4,66 33 pont  4,16 8 pont 

4,64 32 pont  4,14 7 pont 

4,62 31 pont  4,12 6 pont 

4,6 30 pont  4,1 5 pont 

4,58 29 pont  4,08 4 pont 

4,56 28 pont  4,06 3 pont 

4,54 27 pont  4,04 2 pont 

4,52 26 pont  4,02 1 pont 

 

 

 

 

 



 

 

b) a pályázati határidőt megelőzően szerzett nyelvvizsga nyelvvizsgánként az alábbiak 

szerint max. 30 pont 

          
ba) tolmács nyelvvizsga 25 pont 

bb) felsőfokú C típusú nyelvvizsga 20 pont 

bc) középfokú C típusú nyelvvizsga 15 pont 

bd) felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsga 10 pont 

be) középfokú A vagy B típusú nyelvvizsga 8 pont 

bf) szakmai szintű nyelvvizsga ( a ba)-be) szintek szerint megítélt pontszám felett)  +5 pont 

 

A pályázat elbírálásakor csak a Nyelvvizsga Akkreditációs Központ (NYAK) által 

hitelesített és a Neptun rendszerben regisztrált nyelvvizsga vehető figyelembe. Több 

nyelvvizsga esetén csak a legmagasabb szintű nyelvvizsgára adható pont. 

 

 

 

II. kategória: Tudományos tevékenységek (max. 80 pont) 

 

Ebben a kategóriában, kizárólag az adott tanévben megszerzett (már befejezett) és 

dokumentumokkal alátámasztott eredmények vehetők figyelembe, amely tanévre a pályázó 

a pályázatot benyújtja. 

 

a) Publikáció max. 25 pont 

 

nemzetközi publikáció 25 pont 

hazai publikáció 20 pont 

 

A publikációról igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha a publikációs adatlapon 

feltüntetésre kerül azon kiadvány ISBN vagy DOI száma, amely alatt a publikáció 

megjelent. Amennyiben a pályázó a pályázatában mindkét kategóriát megjelöli, abban az 

esetben a számára kedvezőbbet kell figyelembe venni. 

 

b) Konferencia előadás max. 25 pont 

 

előadás nemzetközi konferencián 25 pont 

előadás hazai konferencián 20 pont 

 

Konferencia előadás csak hivatalos igazolással fogadható el. Amennyiben a pályázó a 

pályázatában mindkét kategóriát megjelöli, abban az esetben a számára kedvezőbbet kell 

figyelembe venni. 

 

 

c) TDK eredmények max. 20 pont 



  

1. helyezés 20 pont 

2. helyezés 15 pont 

3. helyezés 10 pont 

   

TDK részvételért nem adható pont. Abban az esetben, ha a dolgozat elkészítésében 

több hallgató vett részt, hallgatónként legfeljebb a maximálisan szerezhető pontszám 

50%-a adható. 

 

d) OTDK eredmények max. 10 pont 

  

1. helyezés 10 pont 

2. helyezés 5 pont 

3. helyezés 3 pont 

   

OTDK részvételért nem adható pont. Abban az esetben, ha a dolgozat elkészítésében 

több hallgató vett részt, hallgatónként legfeljebb a maximálisan szerezhető pontszám 

50%-a adható .  

 

 

III. kategória: Sport-és közéleti tevékenység  (max. 80 pont) 

Csak a pályázó egyes tevékenységeit tételesen igazoló dokumentum benyújtása esetén 

adható pont. 

 

a) Sporttevékenység  max. 50 pont 

 

aa) sportversenyen való részvétel sportáganként az alábbiak szerint max. 40 pont 

 

olimpia 40 pont 

világbajnokság (VB), világkupa (VK) 35 pont 

Európa-bajnokság (EB) 30 pont 

korosztályos VB, korosztályos EB, korosztályos 

VK, Universiade 
25 pont 

magyar bajnokság, felnőtt I. osztály 20 pont 

MEFOB, magyar bajnokság felnőtt II. osztály, 

korosztályos országos I. osztály 
15 pont 

 

ab) Az egyes versenyeken elért helyezésekért az aa) pontban elért pontszámhoz adható 

többletpontok max. 10 pont 

 

1. hely + 10 pont 

2. hely + 7 pont 

3. hely + 4 pont 

 



A nem olimpiai sportágakban elért eredmények esetén a maximálisan szerezhető 

pontszám 60%-a adható. A sportágak besorolásánál a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

állásfoglalása irányadó. 

 

 

b) Közéleti tevékenység 

 

Ebben a kategóriában, kizárólag az adott tanévben megszerzett (már befejezett) és 

dokumentumokkal alátámasztott eredmények vehetők figyelembe, amely tanévre a 

pályázó a pályázatot benyújtja. 

 

ba) szakkollégiumban végzett tevékenység az alábbi bontás szerint   

 max. 10 pont 

 

vezetői tisztség betöltése 10 pont 

konferencia és egyéb programok szervezésében 

való részvétel 
5 pont 

 

Szakkollégiumi tagságért, aktív tevékenység nélkül nem adható pont. Csak a honlapról 

letölthető, szakkollégiumi tevékenységre vonatkozó igazolás csatolása esetén adható 

pont. 

 

bb) hallgatói képviseletben végzett tevékenység az alábbi bontás szerint   

 max. 20 pont 

 

tisztségviselő 20pont 

nem tisztségviselő, aktív HÖK-ös 10 pont 

rendezvényeken való részvétel 5 pont 

 

HÖK tagságért, aktív tevékenység nélkül nem adható pont. Csak a honlapról letölthető, 

HÖK tevékenységre vonatkozó igazolás csatolása esetén adható pont. 

 

  

(5) A több kategóriába is besorolható teljesítményre egyszer adható pont. A pályázó által nem 

megfelelően feltüntetett eredmények a pályázat elbírálása során nem vehetők figyelembe.  A 

pályázat elbírálása során kizárólag az eredmények hitelt érdemlő módon történő alátámasztása 

fogadható el.  

 

 


