
Felhívás a NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ösztöndíj 
(volt köztársasági ösztöndíj) 

2018/2019. évi pályázatára 
 

A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 

Nftv) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2018/2019. tanévre szóló 

 

pályázatot hirdet 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére. 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak azok a nappali tagozatos alap- vagy mester-

képzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik adott vagy korábbi tanulmányaik 

során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek a két utolsó aktív 

félévben azon a szakon/keresztfélévben végző hallgatók esetében szakokon, amelynek eredményei 

alapján a pályázatukat benyújtották. 

A pályázat további feltételei: 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a  

– kiemelkedő tanulmányi eredményű és  
– szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók részesülhetnek. 

 

A fenti kritériumok alapján a Debreceni Egyetemen 2018-ban 107 hallgató részesíthető nemzeti 

felősoktatási ösztöndíjban.  

A pályázat intézményi elbírálásának rendjét és feltételeit az egyetem hallgatói térítési és juttatási 

szabályzata tartalmazza. Az egyetem biztosítja a pályázó hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét. 

Az intézmény köteles vizsgálni a pályázó hallgató jogosultságát az ösztöndíj folyósításának 

időtartamára is (amely lehet féléves is, például páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok 

esetén). 

A pályázó hallgatók teljesítményét pontozási rendszerben kell értékelni a kar által meghatározott 

feltételekkel. Pontozni csak a kari pályázati lapra beírt, mellékelt dokumentumokkal (illetve azok 

másolataival) alátámasztott eredményeket lehet. A pályázatok rangsorolása karonként, a pályázók 

összpontszáma alapján történik.  

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért 

felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a 

pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi 

összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdése c) pontja alapján 40.000 havonta. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. A 2018/2019. 

tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévre folyósítható. Amennyiben a hallgató – a képzési 

időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben végződően (a 2018/2019. tanév első, őszi 

félévében) fejezi be tanulmányait, akkor az ösztöndíjra továbbra is jogosult abban az esetben, ha 

tanulmányait a következő félévben (a 2018/2019. tanév második, tavaszi félévében) folytatja. A 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj 

támogatásból. 

A pályázatokat az oktatásért felelős miniszternek címezve, az illetékes kar vezetőjéhez kell 

benyújtani a kar vezetője által meghatározott formában és határidőre. Az intézmény megkerülésével 

beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatóak el.  

 

 

Dr. Szilvássy Zoltán s.k. 

             rektor 

 



 

 

Kari kiegészítés 

 

A DE Bölcsészettudományi Karán nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhat a nappali tagozatos 

államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges alapképzésében (BA), 

mesterképzésében (MA) vagy osztatlan képzésben (OMA) részt vevő hallgató.  

A hatályos 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 59. § (2) bekezdése értelmében nem nyújthat be 

pályázatot az a hallgató, „aki a többciklusú képzésben az adott képzési ciklusban záróvizsgát tesz a 

pályázat beadásának időszakában.” (pl. diszciplináris MA II. évf.) 

De a 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

szerint „nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az 

alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre nyer felvételt”, azaz 

az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, 

valamennyi alapszakos hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás 

időszakában – felsőoktatási tanulmányait mesterszakon folytatni kívánja.  

Tehát nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra minden olyan végzős III. éves alapszakos (BA) 
hallgató is benyújthatja pályázatát, aki tanulmányait sikeres felvételi után szeptembertől 
mesterszakon (MA) folytatja tovább (sikeres mesterszakos felvételi esetén a pályázó abban a 
felsőoktatási intézményben kapja az ösztöndíjat, ahol mesterszakos tanulmányait folytatja). 

A pályázati űrlap a kari honlapról (btk.unideb.hu / Hallgatóknak / Aktuális információk) tölthető le. 

 

Beadási határidő: 2018. június 29. (péntek) 12.00 óra. 
 
A beadási határidő azt is jelenti, hogy a pályázónak 2018. június 29-ig be kell fejeznie 
vizsgaidőszakát (meg kell szereznie a gyakorlati és vizsga jegyeket és az érdemjegyeknek a 
Neptunban szerepelniük kell) azért, hogy átlagot lehessen számítani és félévet zárni a 
Neptunban. Ha a pályázó a határidőig nem fejezi be a vizsgaidőszakát, akkor tudomásul kell 
vennie, hogy a 2018. június 29-i állapotnak megfelelő érdemjegyek alapján számol a Neptun 
átlagot és ezen átlag alapján vesz részt a rangsorban. 

 

A leadás helye: Tanulmányi Osztály, Főépület, II. em. 238. szoba (Bertalan Ibolya) 

 

 

 

2018. június 7.   

 

 

               Dr. Forisek Péter s.k. 

  oktatási dékánhelyettes 


