
Felhívás 3. számú melléklete 
 
 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj eljárási rendje 

 

1. §   A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat max. egy teljes tanév időtartamára (10 hónap) lehet 

elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési 

törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével (jelenleg 40.000,-Ft/hó).  

2. §   A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az államilag 

támogatott állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben részt 

vevő hallgatók számának 0,8%-a, ami a 2021/2022 tanévben az ATF esetén összesen 1 

(egy) fő.  

3. §   Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az alapképzésben és mesterképzésben részt vevő 

hallgató részesülhet, aki  

(1) jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 

55 kreditet megszerezett,  

(2) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %- át 

teljesítette, továbbá  

(3) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben 4,00-nél jobb tanulmányi eredményt 

ért el.  

4. §   A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatok 

alapján a főtitkár – az ATF Szenátus döntése alapján – minden év augusztus 1-jéig tesz 

javaslatot az emberi erőforrás miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

adományozására.  

5. §   Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben 

folyósítható.  

6. §   Abban az esetben, ha az 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 jogorvoslati eljárás 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.  

7. §   A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi 

ösztöndíj támogatásból.  

8. §   A pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett 

határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a Szenátusnak 

– az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati 

lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2021. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie 

az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására. (Felelős a rektor-

helyettes).  

9. §   Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1)-ben meghatározottak 

szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve a (5) bekezdésben meghatározott esetben – 

számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható. 


