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Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj  

• A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (NFÖ), egy államilag támogatott ösztöndíj, 

melynek célja a hazánkban kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók támogatása.  

• A bírálat során az egész tanévben végzett tevékenységeket vesszük figyelembe. 

• Az ösztöndíj elnyerése nem a HSZB kompetenciája, csak a pontszámokat határozza 

meg, az intézmény által meghatározott kvóta alapján küldjük tovább a 

minisztériumnak a hallgatókat. A végleges döntést a minisztérium hozza meg. A 

minisztérium által választott hallgatók részesülnek 10 hónapnyi pénzbeli 

juttatásban. 

Pályázók köre 

• Aktív (nappali munkarendű) alapképzésben vagy mesterképzésben lévő hallgatók 

• Tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett 

• Tanulmányai során legalább 55 kreditet ért el 

• Azon mesterképzéses hallgatók, akik a tavaszi félében kezdték el tanulmányaikat 

Hogyan lehet pályázni? 

Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető 

„Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2022/2023” kérvényen keresztül. 

(igazolásokat jól olvasható szkennelt változatban, PDF, PNG, JPG / JPEG)  

Milyen tevékenységet tudsz beszámíttatni? 

• Ösztöndíjátlag (60%) 

• Tudományos tevékenység (kutatás, TDK, OTDK, egyéb szakmai, illetve 

tanulmányi versenyek, publikációk, tudományos konferenciák, 

kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények) (30%) 

• Közéleti és diákszervezeti tevékenység (tagság, közép- vagy felsővezetői 

tevékenység) (10%) 
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• Sporttevékenység (10%) 

• Közművelődési és egyéb szakmai tevékenység (10%) 

 

Tanulmányi eredmény értékelése 

• 60 a minimálisan elérhető pontszám 4,5 ösztöndíjátlagnál 

• 120 a maximálisan elérhető pontszám 5,00 ösztöndíjátlagnál 

• A két határérték közötti átlag esetén a következő egyenlet szerint kerül a pont 
kiszámításra:  

60+(nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlag–4,5) x 120, egész számra 
kerekítve. 

 

További csatolandó dokumentumok 

• Kutatás: Az igazolásnak tartalmaznia kell a kutatás vezetőjének vagy az 
illetékes tanszék vezetőjének az ajánlását. 

• TDK/OTDK: Szükséges csatolni az elért helyezésről szóló díszoklevél 
másolatát vagy a szervező vagy szervezet által kiállított, részvételről szóló 
igazolást, melyek a dátumot is tartalmazzák. 

• Publikációk: Szükséges csatolni a publikáció absztraktját és a megjelenést 
igazoló dokumentumot, továbbá csatolandó a szaktanszék véleménye, mely 
tartalmazza a szöveges értékelést és a megajánlott pontszámot. KIVÉTEL: Ha a 
hallgató a heti/napilappal, folyóirattal alkalmazásban áll, ez esetben nem 
fogadható el a publikáció. 

• Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos 
rendezvények: Szükséges az ezen eseményeken való részvételről szóló 
igazolás. 

• Sporttevékenység: Szükséges csatolni az egyesület/szakosztály stb. 
igazolását a sporttevékenységről. Verseny esetén szükséges csatolni az oklevél 
másolatát. 
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• Közéleti és diákszervezeti tevékenység és szakmai tevékenység: 
Szükséges csatolni a pályázati kiírásban található formanyomtatványt, mely 
tartalmazza a tevékenység szöveges értékelését, továbbá dátummal, aláírással és 
eredeti pecséttel van ellátva.  

 

Két féle formátumú igazolás fogadható el: 

• Hagyományos úton kiállított igazolás: papír alapon, a szervezet/ 
szakkollégium/ intézet vezetőjének aláírásával, pecséttel ellátva, 
keltezve. 

• Elektronikus igazolás: 
Az igazoló a hallgató számára kiadandó nyilatkozatot a .……............@uni-
corvinus.hu e-mail címéről küldi meg a hallgató részére. A hallgató ezt az e-mailt 
PDF formában csatolja a pályázati kérvény kitöltésekor a Neptunban úgy, hogy 
a csatolmányon az igazolást kiállító e-mail címe is látható legyen. 
 

Hogyan történik kifizetés? 
• Az ösztöndíj a határozathozatal után történik kifizetésre, a hallgató Neptun 

fiókjához tartozó számlaszámra 

• A következő tanév teljes időtartamára 10 havi bontásban. 
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Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) 

Hány fő nyerheti el az ösztöndíjat? 

A kvótát minden évben az intézmény határozza meg, ez évek között változhat. Az 
aktuális pályázati kiírás minden esetben tartalmazza a kvótát. 

Az őszi félév során végzett tevékenységeim is beleszámítanak? 

Igen, az egész tanév tevékenységei számítanak. 

Mi alapján lesznek kiválasztva a hallgatók? 

A HSZB pontozza a bírálatokat, majd továbbítja az Egyetemnek, akik a kvóta alapján 
kiválasztanak x főt. Az Egyetem továbbítja a pályázatokat a minisztériumnak, a végső 
döntést a minisztérium hozza meg. Összességében a legtöbb pontot kapó hallgatók 
részesülnek az ösztöndíjban. 

Végzős hallgatók is megpályázhatják az ösztöndíjat? 

Alapszakon végző hallgatók abban az esetben pályázhatják meg az ösztöndíjat, ha 
tanulmányaikat a következő tanévben folytatják mesterképzésen.  

Az igazolásminták igazolhatják az egész tanév tevékenységét? 

Egy igazolás csak egy félévre szólhat, így minden esetben szükséges akár diákszervezeti 
tevékenység, akár kutatási tevékenység esetén külön igazolást kiállítani félévente. 
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Figyelem! 

Ezen tájékoztató nem helyettesíti a HTJSZ megfelelő paragrafusait, illetve a pályázati 
felhívást sem. Minden félévben az adott pályázati felhívás a mérvadó, így az abban 
foglaltak szerint fogunk eljárni az ösztöndíj számítása során.  

 

További naprakész információért, minden pályázati időszak előtt és közben figyeljétek 
a: 

Hallgatói Szociális Bizottság és a 

Budapesti Corvinus Egyetem 

által közzétett közleményeket. 

 

További kérdés esetén írjatok a hszb@uni-corvinus.hu e-mail címre, 
vagy keressétek a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot Facebookon! 
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