
A BGGYK pályázati felhívása a 2022/2023-as tanévre kiírt nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíjra 

 

Az oktatásért felelős miniszter tanévenként nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat 

adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói 

részére. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt 

vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza. 

A BGGYK-ra vonatkozó szabályokról az ELTE HKR. 110. §-a és 304. §-a 

rendelkezik. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az államilag támogatott, állami 

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

alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, 

akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek 

és legalább 55 kreditet megszereztek;  

a pályázat benyújtására a pályázati időszakban, azaz az idei tanév második 

félévében ELTE hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jogosultak. 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató is, aki a jelen félévben oklevelet szerez, de 

ősztől mesterképzésre felvételt nyer, és azon folytatja tanulmányait. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanévre, 10 hónapra szól, összege 2022-ben 

40.000,- Ft havonta. A pályázat keretében elnyert ösztöndíj csak a 2022/2023-as 

tanévben folyósítható. Ha a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból 

megszűnik vagy a 2022/2023-as tanévben szünetel, a nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj nem folyósítható számára. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert 

hallgató az ösztöndíja mellett jogosult más (pl. tanulmányi) ösztöndíjra is. 

 A BGGYK-n felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma: 6 fő 

A hallgatói pályázat benyújtásának formája a Neptunban leadott kérvény.  

 

A kérelem a hallgatói weben az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt a 

"Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj - 2022/23" néven érhető el 2021. július 1. 8:00-ig, 

a határidő jogvesztő.  

A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumokat a kérelemhez mellékletként 

fel kell tölteni.  



A pályázatban az előző éves pályázat lezárását (2021. július 15.) után végzett 

tevékenység – és az azt igazoló dokumentum – vehető figyelembe. 

 

Figyelem!  

A pályázat elbírálása a kérelemhez feltöltött dokumentumok alapján fog történni, 

hiánypótlásra a benyújtási határidő lejártát követően már nincs lehetőség. 

A benyújtott pályázatokat bizottság értékeli a Kari Tanács által elfogadott 

pontozási szabályzat alapján 

A pályázókat az elbírálás során elért eredményükről a Tanulmányi Hivatal 

határozatban értesíti 2022. július 6-án a Neptunban. 

A rangsorolás eredményével szemben a pályázó 2022. július 21. 15-én 16:00 óráig 

jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet kizárólag e-mailben nyújthat be a 

Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára a 

hjb@kancellaria.elte.hu e-mail címen. A fellebbezés egyéb úton, postán vagy 

személyesen történő benyújtása nem lehetséges. 

Budapest, 2022. július 1. 


