
FELHÍVÁS  
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2020/2021. TANÉVI PÁLYÁZATÁRA 

 

 

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó  

hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük 

fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat 

adományoz egy tanév (10 hónap) időtartamára.  

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza 

 

1.  A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, 

állami (rész)ösztöndíjas  illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) 

alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, 

akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és 

legalább 55 kreditet megszereztek; a pályázat benyújtására abban az intézményben 

jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második felében) 

hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek  

 

2. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta. 

 

3. A 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható, a 

Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató 

részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.  

 

4. 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 az intézmény 

jogorvoslati eljárásának 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.  

 

5.  A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat lenyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi 

ösztöndíj támogatásból. 

  

A pályázatot a hallgatók a saját karuk Dékáni Titkárságára nyújthatják be egy 
példányban elektronikusan a dekani.hivatal@tajk.szie.hu címre és ezzel 
egyidejűleg postai úton is. (Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni 
Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.)  
 

mailto:dekani.hivatal@tajk.szie.hu


A pályázati anyag mellékletét képezik az eredeti dokumentumok/igazolások, 

minden dokumentumra a hallgatónak rá kell vezetnie és alá kell írnia, hogy az 

adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására szolgál. 

 

Korábbi nyertes pályázók az előző évben pontot ért tevékenységekre nem 

kaphatnak pontot.  
 

 

A pályázat benyújtási határideje:   2020. június 25. csütörtök éjfél 

A pályázat hiánypótlására nincs lehetőség. 

A kari rangsor közzététele:    2020. július 1. szerda 

Fellebbezés benyújtásának határideje:  2020. július 8. szerda éjfél 
 

 

 

A KARRA BENYÚJTOTT NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATOK 

BÍRÁLATI RENDJE  

 
Az ösztöndíjpályázatokat karonként kell rangsorolni 200 pontos rendszerben, melyből 

maximum 120 pont adható a tanulmányi teljesítményre, 60 pont a szakmai tevékenységre és 20 

pont a közéleti, sport, kulturális és egyéb tevékenységekre.  

 

Tanulmányi teljesítmény értékelése 

 

A tanulmányi teljesítmény számítása a hallgató utolsó két aktív félévi ösztöndíjátlagának 

egyszerű számtani átlaga (a továbbiakban: ösztöndíj-átlag) alapján történik. Amennyiben a 

hallgató az utolsó két aktív félévének valamelyikében nem ér el legalább 4,3-as ösztöndíj 

átlagot, valamint a teljesített 55 kreditet ösztöndíjban* nem részesülhet. 

4,5-ös ösztöndíj*-átlagnál 60 pontot, 5,0-s 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 + (ösztöndíj-átlag - 4,5) x 1,2 x 100 

ahol: 

60 a minimálisan szerezhető pontszám 

4,5 a minimális ösztöndíj*-átlag, amelynél pont adható 

1,2 az egy századra adható pontszám 

100 a tényleges pontszám megállapításához szükséges szorzó. 

 

Az ösztöndíj* átlag kerekítésénél az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni, a 

második tizedet kerekítéssel nyerjük. 

Az utolsó két aktív félév ösztöndíj átlagát a Budai Campus Tanulmányi Osztály igazolja.  

 



Szakmai teljesítmény értékelése 

 

A kötelező tanulmányokon túl végzett szakmai jellegű tevékenység nagyon fontos értékelési 

szempont, mivel a ösztöndíj* elnyeréséhez szükséges kiemelkedő teljesítménybe beletartozik a 

szakmai, kutatási tevékenység végzése.  

 

A hallgató által beadott pályázatnál minden esetben az utolsó tanévben elért eredményeit, 

végzett tevékenységeit lehet figyelembe venni az értékelésnél. A pályázat nem kerül 

értékelésre, ha tartalma már korábbi félévekben benyújtott és értékelt eredményeket 

tartalmaz.  

 

A táblázatban szereplő jogcímekre egyszer adható pont, pl. 2 magyar nyelvű publikációért 

is csak 5 pont jár. A pályázathoz csatolt szakmai 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. 

 

 

A szakmai tevékenységre maximálisan 60 pont adható, az alábbiak szerint. 

Szakmai tevékenység Adható 

pontszám 

Szükséges igazolás, megjegyzés 

1. Kutatási tevékenység max. 5 

pont/félév, 

összesen max. 

10 pont 

Szakirányfelelős/szakmai 

modulfelelős, ill. 

szakirány/szakmai modul szerinti 

tanszék vezetőjének aláírása 

2. TDK, OTDK max. 35 pont Az elért helyezésről/részvételről 

szóló oklevél másolata vagy a 

szervező szervezet által kiállított, 

részvételről szóló igazolás. Két 

évnél korábbi versenyre nem 

adható pont. Pont több TDK 

dolgozatra is adható, de az adott 

pontszám nem lehet magasabb 35 

pontnál. Több szerző esetén az 

adható pont 70 %-át kapja a 

pályázó. 

     2.1   OTDK részvétel/részvételi jog 5 pont 

     2.2   OTDK 1. helyezés 20 pont 

      2.3   OTDK 2. helyezés  15 pont 

      2.4   OTDK 3. helyezés 10 pont 

      2.5   OTDK különdíj 10 pont 

      2.6   TDK 1. helyezés 15 pont 

      2.7   TDK 2-3. helyezés 10 pont 

3. Egyéb szakmai, ill. tanulmányi 

versenyek 

max. 5 pont 

      3.1   1-3. helyezés 5 pont 

      3.2   Részvétel 2 pont 

4. Publikáció, előadás max. 10 pont Publikáció másolata, in press 

publikáció esetén befogadó 

nyilatkozat vagy másolata. Több 

szerző esetén az adható pont 70 

%-át kapja a pályázó. 

      4.1   Publikáció, előadás magyar 

nyelven 

5 pont 

      4.2   Publikáció, előadás idegen 

nyelven 

10 pont 

5. Szakkollégiumi tevékenység 

max. 5 

pont/félév, 

összesen max. 

10 pont 

Az illetékes szakkollégium által 

kiállított igazolás 

6. Egyéb kiemelkedő szakmai 

tevékenység 

max. 5 

pont/félév, 

összesen max. 

10 pont 

A tevékenységről szóló igazolás 



7. Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység 

max. 5 

pont/félév, 

összesen max. 

10 pont 

A tevékenységről szóló igazolás 

 

Közéleti, sport-, kulturális és egyéb tevékenység értékelése 

 

Közéleti, sport-, kulturális és egyéb tevékenységre összesen 20 pont adható. 

 

Közéleti, sport- és egyéb 

tevékenység 

Adható 

pontszám 

Szükséges igazolás, megjegyzés 

1.  Hallgatói közéleti tevékenység 
max. 10 

pont 

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 

     1.1   Hallgatói szervezetben végzett 

tevékenység, tagság 
5 pont 

     1.2   Vezetőségi tagság hallgatói 

szervezetben 
10 pont 

2. Egyéb kiemelkedő társadalmi, 

szociális, kulturális tevékenység 
10 pont 

3. Aktív, eredményes, illetve 

kiemelkedő sporttevékenység 
10 pont 

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 

egyesület/szakosztályi stb. igazolás 

szükséges. 

 

A hallgató olimpiai kerettagságért, valamint világ- vagy Európa-bajnokságon elért 1-10. 

helyezésért a kategóriában maximálisan adható 20 pontban részesül. 

 Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, Kiemelt tanulmányi ösztöndíj, Szent István ösztöndíj 

 

 

 

 

 


