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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, 2018/2019. tanévi
adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási
ösztöndíj.

In accordance with the amendment in force from 1 July 2016
of Act CCIV of 2011 on national higher education (hereinafter
Nftv.), pursuant to its Articles 114/D(1)(c) and 114/G(3), the
name of the scholarship shall be national higher education
scholarship as from February 2017, that is, from its awarding
for the following academic year 2018/2019.

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 58 fő részére a 2018/2019. tanévre.

In line with the decision of the Minister in charge of
education, the Rector of the Corvinus University of Budapest
hereby announces a call for applications for 58 persons for
the academic year 2018/2019 pursuant to Article 64(5) of
Nftv. and Government Decree 51/2017. (III.26.) on the
benefits of higher education students and certain
compensations to be paid by them.

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,
illetve mesterképzésben, 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.
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1) The national higher education scholarship shall be
awarded for a full academic year (10 months). The
monthly amount of the national higher education
scholarship shall equal one-tenth of the amount set for
this title in Article 114/D(1)(c) of Nftv.
2) Applications may be submitted for the national higher
education scholarship based on the call for applications
of the Minister in charge of education by students who
a) attend full-time bachelor or master level education
or undivided education,
b) registered for two semesters during his studies as a
minimum,
c) acquired at least 55 credit points,
d) had outstanding academic records in the previous
two semesters during his studies at the University,
and
e) performed an excellent professional and community
work.
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3) Students attending master level education who started
3) Azon mesterképzésben részt vevő hallgatók is
their studies at our University in the 2nd semester of the
pályázhatnak, akik a 2017/2018. tanév II. félévében
academic year 2017/2018 and comply with the criteria
kezdték meg tanulmányaikat Egyetemünkön és a 2.
determined in Section 2(a) to (e) may also submit their
pont a)-e) alpontjaiban meghatározott feltételeknek
applications.
megfelelnek.
In such a case, the results achieved in their first
Esetükben az első félévükben elért eredmények
semester may be taken into account in the following way:
vehetők figyelembe az alábbi módon:
 Their national higher education scholarship average
 nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlaguk az első
shall be their average scholarship achieved in the
félévben elért ösztöndíjátlaguk,
first semester,
 szakmai és közösségi tevékenységeikre kapott
 their scores for professional and community
pontszámokat duplán kell figyelembe venni, kivéve
activities shall be doubled, except for TDK or OTDK
a TDK vagy OTDK pontokat.
scores.
4) Azon hallgató, aki a többciklusú képzésben az adott 4) Students passing their final examination in the given
képzési ciklusban záróvizsgát tesz a pályázat
educational cycle in multi-cycle education in the period
beadásának időszakában, nem nyújthat be pályázatot a
of submitting the application may not submit an
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére, kivéve az
application for the national higher education scholarship,
alapképzésben részt vevő hallgató, amennyiben
except for students attending bachelor level education if
tanulmányait a következő tanévben mesterképzésen
they go on to the master level in the following academic
folytatja és megfelel a 2. pont a)-e) alpontjaiban
year and comply with criteria set forth in Section 2(a) to
meghatározott feltételeknek. Amennyiben a hallgató – a
(e). If the student completes his studies in an odd
képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi
academic semester (that is, at the end of the autumn
félévben (tehát a 2018/2019. tanév őszi félévének
semester of the academic year 2018/2019), in line with
végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben
the educational period, his entitlement to national higher
jogosult továbbra is nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra,
education scholarship shall be subject to the
ha tanulmányait a következő félévben (tehát a
continuance of his studies in the next semester (that is,
2018/2019. tanév tavaszi félévében) folytatja.
in the spring semester of the academic year 2018/2019).
5) A pályázat értékelése során az egyes kategóriákban 5) In the course of the assessment on the applications, the
szerzett pontszámok az alábbi súlyokkal kerülnek
scores achieved in each category shall be weighted as
figyelembevételre:
follows:
I. Tanulmányi eredmény
II. Szakmai munka
III. Közéleti, sporttevékenység
Összesen:

és

60%
30%
egyéb
10%
100%
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I. Academic results
60%
II. Professional work
30%
III. Public activity, sports and other
activities
10%
Total:
100%
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6) A Diákjóléti Bizottság a pályázatokat az alábbi 6) The SWC shall evaluate the applications on the basis of
pontrendszer alapján értékeli:
the score system below:
I. Tanulmányi munka (max. 120 pont):
I. Academic results (max. 120 points):
A tanulmányi teljesítmény számítása a hallgató utolsó két
The academic results shall be calculated on the basis of
lezárt aktív félévi ösztöndíjátlagának egyszerű számtani
the simple arithmetic mean of the student’s scholarship
átlaga (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
average of his/her last two closed active semesters
átlag) alapján történik.
(hereinafter: national higher education scholarship
Amennyiben a hallgató az utolsó két aktív félévének
average).
valamelyikében nem ér el legalább 4,30-as
The student may not receive the national higher education
ösztöndíjátlagot1, nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban nem
scholarship if he/she fails to achieve a scholarship average
részesülhet.
of minimum 4.30 in either of his/her last two active
semesters2.
4,50-es nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlagnál 60 pontot,
The student shall be awarded 60 points for a national
5,00-s nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlagnál 120 pontot
higher education scholarship average of 4.50, and 120
kap a hallgató. A két határérték közötti átlag esetén a
points for a national higher education scholarship average
megszerezhető pontszám az alábbi képlet alapján kerül
of 5.00. The scores achievable between the two threshold
megállapításra:
values shall be calculated with the following formula:
Academic results score: 60 + (national higher education
Tanulmányi teljesítmény pontszáma: 60+(nemzeti
scholarship average -4.50)×120, rounded to the nearest
felsőoktatási ösztöndíj átlag–4,50)x120, egész számra
integer, where:
kerekítve, ahol:
 60 points is the minimum achievable academic
 60 a minimálisan szerezhető tanulmányi pontszám,
results score,
 4,50 a minimális nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
 4.50 is the lowest national higher education
átlag, amelynél tanulmányi pont adható,
scholarship average where an academic results score
may be given,
 120 a tényleges pontszám megállapításához
szükséges szorzó.
 120 is the multiplication factor used for the
calculation of the final score.
A tanulmányi teljesítmény pontszámának kerekítésénél az
általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Pl. 60,00tól 60,49-ig 60 pont, 60,50-tól 61,49-ig 61 pont.

The academic results score shall be rounded in conformity
with the general rounding rules. E.g. 60 points from 60.00
to 60.49 and 61 points from 60.50 to 61.49.

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.

E.g., if the student’s scholarship average for the autumn semester
is 4.66, and his scholarship average for the spring semester is 4.72,
the national higher education scholarship average shall be 4.69 on
the basis of the simple arithmetical average of the scholarship
average of the last two active semesters. On this basis, the student
shall have 60+(4.69-4.50)×120=82.80 points (rounded to 83
points).

A két határérték közötti nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
átlagok esetén megszerezhető pontszámokat az alábbi
táblázat tartalmazza:

For the scores achievable for national higher education
scholarship averages between the two threshold values,
see the table below:

1

Ösztöndíjátlag =

1,2  kredit

K

 érdemjegy K   kredit V  érdemjegy V

1,2  kredit

1,2  kredit
2

Scholarship average =

K

K

  kredit V

 érdemjegy K   kredit V  érdemjegy V

1,2  kredit
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  kredit V

NEMZETI FELŐSOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ-THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP

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

Tanulmányi
pontszám

60
61
62
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
76
77
78
79

Nemzeti
felsőoktatási
ösztöndíjátlag

4,67
4,68
4,69
4,70
4,71
4,72
4,73
4,74
4,75
4,76
4,77
4,78
4,79
4,80
4,81
4,82
4,83

Tanulmányi
pontszám

80
82
83
84
85
86
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
100

Nemzeti
felsőoktatási
ösztöndíj
-átlag

4,84
4,85
4,86
4,87
4,88
4,89
4,90
4,91
4,92
4,93
4,94
4,95
4,96
4,97
4,98
4,99
5,00

Tanulmányi
pontszám

101
102
103
104
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
118
119
120

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.

National
higher
education
scholarship
average

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

Acade
mic
score

60
61
62
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
76
77
78
79

2018

National
National
higher
higher
Academi
education
education
c score
scholarshi
scholarship
p average
average

4.67
4.68
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
4.80
4.81
4.82
4.83

80
82
83
84
85
86
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
100

4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
4.90
4.91
4.92
4.93
4.94
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5.00

Acade
mic
score

101
102
103
104
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
118
119
120

National higher education scholarship can be awarded to a
student whose national higher education scholarship
average reaches 4.50 for the last two active semesters and
who obtained at least 24 credits by semester.
II. Professional activity (max. 60 points):

II. Szakmai tevékenység (max. 60 pont):
Adható
Szükséges igazolás,
pontszám
megjegyzés
max. 5
A kutatás vezetőjének
1. Kutatási
pont/félév,
vagy az illetékes
tevékenység
összesen max. tanszék vezetőjének
10 pont
ajánlása.
2. TDK, OTDK*
max. 35 pont Az elért
helyezésről/részvételrő
2.1 OTDK
5 pont
l szóló díszoklevél
részvétel/részvételi jog
másolata vagy a
2.2 OTDK 1. helyezés 20 pont
szervező szervezet
2.3 OTDK 2. helyezés 15 pont
által kiállított,
2.4 OTDK 3. helyezés 10 pont
részvételről szóló
2.5 OTDK különdíj
10 pont
igazolás. Két évnél
2.6 TDK 1. helyezés 15 pont
korábbi versenyre nem
2.7 TDK 2-3. helyezés 10 pont
adható pont. Több
2.8 TDK elfogadott
TDK dolgozatra is
5 pont
dolgozatért
adható pont, de az
3. Egyéb szakmai,
adott pontszám nem
illetve tanulmányi
max. 5 pont lehet magasabb 35
versenyek
pontnál. Több szerző
esetén az adható pont
3.1 1-3. helyezés
5 pont
70%-át kapja a
3.2 Részvétel
2 pont
pályázó.
4. Publikáció, előadás max. 10 pont
Szakmai tevékenység
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Professional activity

1 Research activity

Achievable
score
max. 5
points/
semester,
total max. 10
points

2 Scientific Students’
Associations
Conference
(Hungarian
max. 35
abbreviation: TDK), points
National Scientific
Students’ Associations
Conference (OTDK)*
2.1 Participation
in/entitlement to
5 points
participate in OTDK
2.2. OTDK first place 20 points
2.3. OTDK second
15 points
place
2.4. OTDK third place 10 points
2.5. OTDK special
10 points
award
2.6. TDK first place
15 points

Certificate required;
comment
Recommendation by the
head of the research or
by the head of the
competent department.
A copy of the ceremonial
certificate of the place
awarded or of
participation, or a
certificate of
participation, issued by
the organising entity. No
points shall be awarded
for competitions
conducted more than
two years before. It is
possible to award points
for more than one TDK
papers, but the total
score achieved must not
exceed 35 points. In
case of multiple authors,
the applicant will be
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4.1 Publikáció,
előadás magyar
nyelven

4.2 Publikáció,
előadás idegen
nyelven

5 pont

10 pont

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
Az illetékes
pont/félév,
szakkollégium által
összesen max.
kiállított igazolás.
10 pont
A tevékenységről szóló
igazolás.
Kurzushallgatás címén
csak az Egyetemen
akkreditált kurzusokért,
fakultatív tantárgy,
illetve minden, a
max. 5
kötelezőn felül
6. Egyéb kiemelkedő
pont/félév,
teljesített, de a
szakmai tevékenység
összesen max. tanulmányi átlagban el
(pl. kurzushallgatás)
10 pont
nem számolható
tantárgy: egyenként
maximum 5 pont/félév
(összesen maximum
10 pont). A
nyelvtanulás nem
számolható el ilyen
tantárgyként.
Az illetékes
max. 5
7. Oktatáshoz
tanszék/szakkollégium
pont/félév,
kapcsolódó
oktatáshoz kapcsolódó
összesen max.
tevékenység
tevékenységről szóló
10 pont
igazolása.
5. Szakkollégiumi
tevékenység
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2.7. TDK second or
10 points
third place
2.8. Accepted TDK
5 points
paper
3 Other professional or
max. 5 points
study competitions
3.1. First to third place 5 points
3.2. Participation
2 points
4 Publication,
max. 10
presentation
points
4.1. Publication,
presentation in
5 points
Hungarian

4.2 Publication,
presentation in a
foreign language

10 points

2018

given 70% of the
achievable points.

A copy of the publication
or, for publications in
press, a declaration of
acceptance or a copy of
such a declaration.
Scores will be given on
the basis of the quality of
the journal and the
article, in consultation
with the relevant
departments. The article
must be attached. An
exception will be made
for students who are
employed by the relevant
journal or newspaper.
Points will be given
exclusively for published
article(s). In case of
multiple authorship, the
applicant shall be given
70% of the achievable
points.

max. 5
points/
A certificate issued by
5 Activity in a College
semester,
the competent College
for Advanced Studies
total max. 10 for Advanced Studies.
points
Certificate of the activity.
For attending courses
(exclusively for courses
accredited at the
University): optional
subjects, or any subject
max. 5
that is not compulsory
6 Other outstanding
points/
and is not taken into
professional activity
semester,
consideration for the
(e.g. attending
total max. 10 calculation of the
courses)
points
academic average:
maximum 5
points/subject/semester
(maximum 10 points).
Studying a foreign
language does not
qualify as such a subject.
max. 5
A certificate on the
points/
education-related activity
7 Education-related
semester,
issued by the competent
activity
total max. 10 department/College for
points
Advanced Studies.
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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.
Közéleti, sport- és Adható
egyéb tevékenység pontszám
1. Hallgatói közéleti
max. 10 pont
tevékenység
1.1 Hallgatói
szervezetben
max. 5
végzett
pont/tanév
tevékenység, tagság
1.2 Vezetőségi
max. 10
tagság hallgatói
pont/tanév
szervezetben
2. Egyéb kiemelkedő
társadalmi, szociális,
10 pont
kulturális
tevékenység

3. Aktív,
eredményes, illetve
10 pont
kiemelkedő
sporttevékenység

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

-6-

2018

As for papers on the same subject referred to in Sections
2, 3 and 4, only one of them shall be awarded with points.
Training courses outside the university, undertaken by the
student for his/her own purposes will not be taken into
consideration (e.g. getting a driving licence; tourist guide
courses; foreign language courses; participation in
conferences, etc.)
III Public activity, sports and non-formal education activities
(max. 20 points):
The items in the table shall be awarded with points only
once, e.g. the applicant shall receive not more than 5
points even if he/she performs public activity in 2
organizations. On every document submitted to certify the
public activity referred to in the application, the student
shall indicate which activity (of the activities defined in the
table) he/she intends to certify with the document. The
student shall also sign this statement.
Public activity, sports
and other activities
1 Students’ public
activity
1.1
Activity/membership
in a students’
organization
1.2 Membership in
the management of a
students’
organization
2 Other outstanding
social, welfare and
cultural activity

Achievable
Certificate required; comment
score
max. 10
Points may be awarded for
points
work performed in the
max. 5
Students’ Union, in the
points/seme Dormitory Council or in an
ster
organization registered by the
Students’ Union, for the
organization of a university
max. 10
points/seme event or for publication in the
students’ magazine of the
ster
University. A certificate issued
by the head of the competent
10 points
organization is required.

3 Active, successful
or outstanding sports 10 points
activity

A copy of the ceremonial
certificate of the place
awarded/participation, or a
certificate of participation in
the competition issued and
signed by the organizer(s). For
active and successful sports
activities, a certificate issued
by the sports club/department,
etc. is required.

The maximum score achievable for public activity, sports
and non-formal education activities (20 points) shall be
awarded to students who are pre-selected for the Olympic
Games, or to students who are awarded the first to tenth
places in World Championships or European
Championships.
For university-level activity centres, for the University’s
active community groups and for interest representation
bodies, the applicant student must notify in advance the
organizations about the fact that he/she requires a
certificate of his/her professional/public/other activity. The
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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.

2018

applicant shall submit the certificates that indicate the
proposed scores to the Student Welfare Committee,
together with his/her application form. Other certificates
will not be accepted.
The applicant’s final score shall be calculated on the basis
of the scoring system above. The maximum score shall be
200 points.
A student may receive the national higher education
scholarship if he/she complies with both criteria below:
a) his/her total score (of the maximum available 200
points) equals to or exceeds 50 points,
b) he/she falls in line with the limit of the number of
participants identified in the relevant call for
applications published by the Minister for education
and is among those who achieve the highest scores.

7) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósításának 7) Rules for paying the national higher education
szabályai
scholarship
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
2018/2019. tanévben az Nftv. 114/D § (1) bekezdés
c) pontja alapján 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
2018/2019. tanévre elnyert ösztöndíj csak a
2018/2019. tanévben folyósítható. A nemzeti
felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást
követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.
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a) The national higher education scholarship shall be
awarded by the Minister in charge of education
based on the ranking proposed by the University.
b) The monthly amount of the national higher
education scholarship shall be HUF 40,000/person
in the academic year 2018/2019 in accordance with
Article 114/D(1)(c) of Nftv.
c) Students who were awarded the national higher
education scholarship may not be excluded from the
course scholarship grant.
d) The national higher education scholarship shall be
granted for the duration of one academic year (10
months). Pursuant to Article 24(6) of Government
Decree 51/2007. (III. 26.) on the benefits of higher
education students and certain compensations to
be paid by them, if the student’s legal relationship of
the student or his entitlement to scholarship is
terminated or suspended for any reason based on
the legislation in force (e.g., postponement of
semesters, completion of studies, study period
exceeding the training period set forth in training
and output requirements, master level education in
a foreign higher education institution following the
obtaining of the Hungarian bachelor’s degree), the
scholarship may not be paid to him following the
termination or the starting of the suspension. A
scholarship awarded for the academic year
2018/2019 may be paid in the academic year
2018/2019 only. The payment of the national higher
education scholarship may not be rescheduled after
the academic year following the application.
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8) A pályázatok benyújtása
8) Submitting of the applications
 A pályázatot a Neptunban kell kitölteni és a
 The application form shall be completed in Neptun
mellékleteket feltölteni. A pályázatok feltöltésének
with the annexes uploaded. Upload period of the
időszaka a Neptunban: 2018. június 11.– 2018.
applications in Neptun: 11 June 2018 to 21 June
00
június 21. 12 óra
2018 1200
 A Neptunban kitöltött pályázatot ki kell nyomtatni és
 Applications completed in Neptun shall be printed
alá kell írni. A kinyomtatott és kékkel aláírt,
and signed. The paper applications which are
papíralapú pályázatot és a mellékleteket (pályázati
printed and signed in blue, together with its
űrlap, egyéb – a pályázat elbírálásához szükséges
annexes (application form, other documents
– dokumentumok, igazolások eredeti példányai) az
necessary for the evaluation of the application,
alábbi helyen kell leadni: Központi Tanulmányi
original copies of certificates) shall be submitted at
Igazgatóság, C épület – Leadási határidő: 2018.
the following venue: Central Studies Directorate,
június 22. 1200 óra
Building “C” – Application deadline: 22 June 2018
1200
 Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után
benyújtott pályázat nem fogadható el.
 Incomplete applications or applications submitted
after the expiry of the submission deadline shall not
be accepted.
9) Eredmények közzététele







A tervezett felterjesztettek rangsorának közzététele
a DJB honlapján: 2018. július 5.
Észrevételezés Neptunban 2018. július 6-10.
A felterjesztettek rangsorának közzététele a DJB
honlapján: 2018. július 17.
Jogorvoslati határidő a Neptunban: 2018. július 20.
1200 óra
Fellebbezések eredményei alapján az oktatásért
felelős miniszternek felterjesztésre javasolt rangsor
közzététele a DJB honlapján: 2018. augusztus 1.
Végleges, az oktatásért felelős miniszter által
jóváhagyott rangsor közzététele a DJB honlapján:
2018. szeptember 1-15.

9) Publication of the results
 Publication of the ranking of the applicants planned
to be proposed at the website of the SWC: 5 July
2018.
 Commenting in Neptun 6-10 July 2018
 Publication of the ranking of the proposed
applicants at the website of the SWC: 17 July 2018.
 Legal remedy deadline in Neptun: 20 July 2018 1200
 Publication of the ranking of the applicants
proposed for the Minister in charge of education
based on the results of legal remedy applications at
the website of the SWC: 1 August 2018
 Publication of the ranking of the applicants
approved by the Minister in charge of education at
the website of the SWC: 1-15 September 2018

Az Egyetem javaslata alapján a nemzeti felsőoktatási
ösztöndíjban részesülő hallgatók névsoráról az oktatásért
felelős miniszter az Egyetem rektorát írásban értesíti. Az
ösztöndíj-adományozó oklevelek 2018. szeptemberében a
Kitüntetés Átadó Ünnepségen kerülnek átadásra.

The Minister in charge of education shall notify the Rector of
the University about the list of students awarded the national
higher education scholarship based on the proposal of the
University in writing. Certificates on the awarding of the
scholarship shall be granted at the Celebration for Granting
Prizes in September 2018.

Budapest, 2018. május 15.

Budapest, 15 May 2018

Dr. Lánczi András s.k.
rektor

Dr. András Lánczi, signed
Rector
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