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NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  

A 2021/2022. TANÉVRE 

a Gál Ferenc Egyetem hallgatóinak 

 

Az oktatásért felelős miniszter NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAT 

adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. 

Az ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (Nftv.) 114/D. és 114/G § valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. 

 Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) 

bekezdése c) pontja alapján jelenleg 40 000 Ft havonta.  

 A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott, állami 

ösztöndíjas (ill. részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű 

(nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben 

részt vevő hallgatói pályázhatnak, 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 félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

 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 2020. augusztus 1-jéig javaslatot kell 

tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására. 

A 2021/2022. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható. 

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem 

folyósítható.  
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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 ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény 

kezdeményezése alapján.  

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi 

ösztöndíj támogatásból. 

Az intézmény jogosult megállapítani azt, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján 

alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb 

súllyal a pályázatok elbírálása, illetve az intézményi rangsor felállítása során. A Gál Ferenc 

Egyetem kerete 2 fő. 

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat  

kizárólag a Gál Ferenc Egyetem honlapján elérhető 

űrlapon adható be! 

A beérkezés határideje: 2021. július 6.  

(A július 6-ig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra!) 

Felhívjuk figyelmét, hogy jelenleg nem látogathatják a hallgatók a GFE épületeit, így a 

pályázatot személyesen nem nyújthatják be. Ebben az esetben könyvelt postai 

küldeményként adják fel a TO részére (figyelemmel a beérkezési határidőre!), és a 

postai feladásról értesítsék e-mailben a TO-t! 

A pályázathoz csatolandó: 

 A 2020/21. tanév I-II. félévére a lezárt index másolata.  

 Egyéb tudományos és sporteredményeket igazoló dokumentumok. 

 A közösségi munkában kifejtett tevékenységet igazoló dokumentumok. 

 Nyelvvizsgát igazoló dokumentum(ok). 

 

A pályázatokat a kari Tanulmányi Osztályra kell eredeti, aláírt formában eljuttatni: 

a Teológiai Kar hallgatóinak a szegedi Tanulmányi Osztályra,  

a Pedagógiai Kar hallgatóinak a szarvasi Tanulmányi Osztályra,  

az Egészség- és Szociális Tudományi Kar hallgatóinak a gyulai Tanulmányi Osztályra,  

a Gazdasági Kari hallgatóknak a békéscsabai Tanulmányi Osztályra. 

 

Szeged, 2021. május 19. 

Dr. Kozma Gábor sk. 

 rektor 


