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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
NEMZETI FELŐSOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA
2017/2018 tanév
(KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ)
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1-jétől
hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pointjának, valamint a 114/G. § (3)
bekezdésének megfelelően az ösztöndíj neve 2017. februártól – a következő, 2017/2018. tanévi
adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.
Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint az Nftv. 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2017. (III.26.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint a Budapesti Corvinus Egyetem rektora pályázatot hirdet 54 fő részére a
2017/2018. tanévre.
1) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti
felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontjában e
jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
2) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az oktatási ügyekért felelős miniszter pályázati felhívása alapján
az a hallgató pályázhat, aki
a) teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA, BSc), illetve mesterképzésben (MA,
MSc), illetve osztatlan képzésben vesz részt,
b) tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett,
c) tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett,
d) az Egyetemen folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi
eredményt ért el és
e) kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett.
3) Azon mesterképzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a 2016/2017. tanév II. félévében
kezdték meg tanulmányaikat Egyetemünkön és a 2. pont a)-e) alpontjaiban meghatározott
feltételeknek megfelelnek.
Esetükben az első félévükben elért eredmények vehetők figyelembe az alábbi módon:



nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlaguk az első félévben elért ösztöndíjátlaguk,
szakmai és közösségi tevékenységeikre kapott pontszámokat duplán kell figyelembe venni,
kivéve a TDK vagy OTDK pontokat.

4) Azon hallgató, aki a többciklusú képzésben az adott képzési ciklusban záróvizsgát tesz a pályázat
beadásának időszakában, nem nyújthat be pályázatot a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
elnyerésére, kivéve az alapképzésben részt vevő hallgató, amennyiben tanulmányait a következő
tanévben mesterképzésen folytatja és megfelel a 2. pont a)-e) alpontjaiban meghatározott
feltételeknek. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi
félévben (tehát a 2017/2018. tanév őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben
jogosult továbbra is nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát
a 2017/2018. tanév tavaszi félévében) folytatja.
5) A pályázat értékelése során az egyes kategóriákban szerzett pontszámok az alábbi súlyokkal
kerülnek figyelembevételre:
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I. Tanulmányi eredmény
II. Szakmai munka
III. Közéleti, sport- és egyéb tevékenység
Összesen:

60%
30%
10%
100%

6) A Diákjóléti Bizottság a pályázatokat az alábbi pontrendszer alapján értékeli:
I. Tanulmányi munka (max. 120 pont):
A tanulmányi teljesítmény számítása a hallgató utolsó két lezárt aktív félévi ösztöndíjátlagának
egyszerű számtani átlaga (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlag) alapján történik.
Amennyiben a hallgató az utolsó két aktív félévének valamelyikében nem ér el legalább 4,30-as
ösztöndíjátlagot1, nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülhet.
4,50-es nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlagnál 60 pontot, 5,00-s nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
átlagnál 120 pontot kap a hallgató. A két határérték közötti átlag esetén a megszerezhető
pontszám az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:
Tanulmányi teljesítmény pontszáma: 60+(nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlag–4,50)x120, egész
számra kerekítve, ahol:




60 a minimálisan szerezhető tanulmányi pontszám,
4,50 a minimális nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlag, amelynél tanulmányi pont adható,
120 a tényleges pontszám megállapításához szükséges szorzó.

A tanulmányi teljesítmény pontszámának kerekítésénél az általános kerekítési szabályok szerint
kell eljárni. Pl. 60,00-tól 60,49-ig 60 pont, 60,50-tól 61,49-ig 61 pont.
Pl. a hallgató őszi félévi ösztöndíjátlaga: 4,66, a tavaszi félévi ösztöndíjátlaga: 4,72, az utolsó két
aktív félévi ösztöndíjátlagának egyszerű számtani átlaga alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
átlaga: 4,69. Ez alapján a tanulmányi teljesítményre – 60+(4,69–4,50)x120=82,80 kerekítve – 83
pontot kap a hallgató.
A két határérték közötti nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlagok esetén megszerezhető
pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Nemzeti felsőoktatási
ösztöndíj-átlag
4,50
4,51
4,52
4,53
4,54
4,55
4,56
4,57
4,58
4,59
4,60
4,61
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66
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Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek az utolsó két aktív félévre
vonatkozóan a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlaga eléri a 4,50-t és félévenként legalább 24 kreditet
teljesített.
II. Szakmai tevékenység (max. 60 pont):
Szakmai tevékenység
1. Kutatási tevékenység
2. TDK, OTDK*
2.1 OTDK részvétel/részvételi jog
2.2 OTDK 1. helyezés
2.3 OTDK 2. helyezés
2.4 OTDK 3. helyezés
2.5 OTDK különdíj
2.6 TDK 1. helyezés
2.7 TDK 2-3. helyezés
2.8 TDK elfogadott dolgozatért
3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek
3.1 1-3. helyezés
3.2 Részvétel
4. Publikáció, előadás
4.1 Publikáció, előadás magyar nyelven

4.2 Publikáció, előadás idegen nyelven

5. Szakkollégiumi tevékenység

6. Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység (pl.
kurzushallgatás)

7. Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység

Adható pontszám
Szükséges igazolás, megjegyzés
max. 5 pont/félév,
A kutatás vezetőjének vagy az illetékes tanszék
összesen max. 10 pont vezetőjének ajánlása.
max. 35 pont
5 pont
20 pont
15 pont
10 pont
10 pont
15 pont
10 pont
5 pont
max. 5 pont
5 pont
2 pont
max. 10 pont
5 pont

10 pont

Az elért helyezésről/részvételről szóló díszoklevél
másolata vagy a szervező szervezet által kiállított,
részvételről szóló igazolás. Két évnél korábbi
versenyre nem adható pont. Több TDK dolgozatra
is adható pont, de az adott pontszám nem lehet
magasabb 35 pontnál. Több szerző esetén az
adható pont 70%-át kapja a pályázó.

Publikáció másolata, in press publikáció esetén
befogadó nyilatkozat vagy másolata. A pontszám
a folyóirat és a szakmai cikk színvonala alapján, a
szaktanszék véleményének kikérésével adható
meg, a cikk csatolásával. Kivételt képez, ha a
hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban
áll. A pontok csak megjelent cikk(ek) után adhatók.
Több szerző esetén az adható pont 70%-át kapja
a pályázó.

max. 5 pont/félév,
Az illetékes szakkollégium által kiállított igazolás.
összesen max. 10 pont
A tevékenységről szóló igazolás. Kurzushallgatás
címén csak az Egyetemen akkreditált kurzusokért,
fakultatív tantárgy, illetve minden, a kötelezőn felül
max. 5 pont/félév,
teljesített, de a tanulmányi átlagban el nem
összesen max. 10 pont számolható tantárgy: egyenként maximum 5
pont/félév (összesen maximum 10 pont). A
nyelvtanulás nem számolható el ilyen
tantárgyként.
max. 5 pont/félév,
Az illetékes tanszék/szakkollégium oktatáshoz
összesen max. 10 pont kapcsolódó tevékenységről szóló igazolása.

A 2., 3. és 4. pontokban szereplő azonos témájú dolgozatok közül csak az egyikre adható pont. Nem
értékelhetők a saját célú, egyetemen kívüli tanfolyamok (pl. jogosítványszerzés, idegenvezetés,
nyelvtanfolyam, konferenciákon való részvétel, stb.)
III. Közéleti, sport-, közművelődési tevékenység (max. 20 pont):
A táblázatban szereplő jogcímekre egyszer adható pont, pl. 2 szervezetben végzett közéleti
tevékenységért is csak 5 pont jár. A pályázathoz csatolt közéleti tevékenység igazolására szolgáló
minden dokumentumra a hallgatónak rá kell vezetnie és alá kell írnia, hogy az adott dokumentum a
táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására szolgál.
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Közéleti, sport- és egyéb tevékenység
1. Hallgatói közéleti tevékenység
1.1 Hallgatói szervezetben végzett tevékenység,
tagság
1.2 Vezetőségi tagság hallgatói szervezetben
2. Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális
tevékenység
3. Aktív, eredményes, illetve kiemelkedő
sporttevékenység

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Adható
pontszám
max. 10 pont
max. 5
pont/tanév
max. 10
pont/tanév
10 pont

10 pont

Szükséges igazolás, megjegyzés
Pont adható Hallgatói Önkormányzatban végzett
tevékenységért, kollégiumi tanácsban végzett munkáért,
Hallgatói Önkormányzat által regisztrált szervezetben
végzett munkáért, egyetemi rendezvény szervezéséért,
publikálásért az egyetemi hallgatói újságban. Szükséges
az illetékes szervezet vezetőjének igazolása.
Az elért helyezésről/részvételről szóló oklevél másolata
vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt igazolás a
versenyen való részvételről. Aktív és eredményes
sporttevékenység esetén egyesületi/szakosztályi stb.
igazolás szükséges.

A hallgató olimpiai kerettagságért, valamint világ- vagy Európa-bajnokságon elért 1-10. helyezésért a
közéleti, sport-, közművelődési tevékenységért maximálisan adható 20 pontban részesül.
Az egyetemi szintű tevékenységi centrumoknál, öntevékeny csoportoknál, érdekképviseleti szerveknél
a pályázó hallgatóknak előre kell jelezni a szervezetek felé szakmai/közéleti/egyéb tevékenységük
igazolásának igényét. A megajánlott pontszámokat tartalmazó igazolásokat a pályázó a pályázati
adatlapjával együtt nyújta be a Diákjóléti Bizottságnak. Egyéb igazolás nem fogadható el.
A pályázó hallgató végleges pontszáma a fenti pontrendszer alapján alakul ki, összesen maximum 200
pont érhető el.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban azon hallgató részesülhet, aki az alábbi két feltételnek egyszerre
eleget tesz:
a) összpontszáma a maximálisan megszerezhető 200 pontból eléri vagy meghaladja az 50 pontot,
b) az oktatási ügyekért felelős miniszter által közzétett mindenkori pályázati kiírásban
meghatározott létszámkorlátnak megfelel, a legtöbb pontszámot szerzők között van.
7) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósításának szabályai
a) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatási
ügyekért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.
b) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a 2017/2018. tanévben 2017. évre az Nftv.
114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2017-ben 40.000.- Ft/fő/hó.
c) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj
támogatásból.
d) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. A
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdése értelmében, amennyiben a hallgató
hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a hatályos jogszabályok alapján
bármilyen okból megszűnik vagy szünetel (pl. évhalasztás, tanulmányok befejezése, a képzési
és kimeneti követelményekben rögzített képzési időt meghaladó tanulmányi idő esetén, hazai
alapképzési fokozat megszerzését követően külföldi felsőoktatási intézményben történő
mesterképzési tanulmányok esetén), a megszűnést, illetve a szünetelés kezdetét követően az
ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a
2017/2018. tanévben folyósítható. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást
követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.
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8) A pályázatok benyújtása





A pályázatot a Neptunban kell kitölteni és a mellékleteket feltölteni. A pályázatok feltöltésének
időszaka a Neptunban: 2017. június 1.– 2017. június 23. 0800 óra
A Neptunban kitöltött pályázatot ki kell nyomtatni és alá kell írni. A kinyomtatott és kékkel aláírt,
papíralapú pályázatot és a mellékleteket (pályázati űrlap, egyéb – a pályázat elbírálásához
szükséges – dokumentumok, igazolások eredeti példányai) az alábbi helyen kell leadni: Diákjóléti
Bizottság Iroda, C épület – Leadási határidő: 2017. június 23. 1200 óra
Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott pályázat nem fogadható el.

9) Eredmények közzététele





A felterjesztettek rangsorának közzététele a DJB honlapján: 2017. július 6.
Fellebbezési határidő a Neptunban: 2017. július 20. 1200 óra
Fellebbezések eredményei, az oktatásért felelős miniszternek felterjesztésre javasolt rangsor
közzététele a DJB honlapján: 2017. augusztus 1.
Végleges, az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rangsor közzététele a DJB honlapján:
2017. szeptember 1-15.

Az Egyetem javaslata alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgatók névsoráról az
oktatásért felelős miniszter az Egyetem rektorát írásban értesíti. Az ösztöndíj-adományozó oklevelek
2017. szeptember végén a Kitüntetés Átadó Ünnepségen kerülnek átadásra.
Budapest, 2017. május 18.
Dr. Lánczi András s.k.
rektor
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