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Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

2022/2023. tanévre

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók

részére – a hallgatók teljesítményének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának

támogatására – az oktatásért felelős miniszter a 2022/2023. tanévre nemzeti felsőoktatási

ösztöndíjat adományoz.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben,

mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak – a finanszírozási

formájuktól függetlenül. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók

irányszáma a TÓK-on összesen 8 fő.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter

adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10

hónapra szól, összege az Nftv. 114/D. (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta. A

2022/2023. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2022/2023. tanévben folyósítható. Amennyiben a

hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint

megszűnik vagy szünetel, számára a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj tovább nem folyósítható.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki más ösztöndíj

támogatásból.

JOGOSULTAK KÖRE - Ki pályázhat?

A hallgató a pályázatra jogosultak körébe tartozik, ha

● a TÓK képzéseinek teljes idejű (nappali munkarendű), alap- vagy mesterképzéses ,állami

ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatója, és

● eddigi tanulmányai során legalább két félévben aktív volt a jogviszonya, továbbá

● a pályázat benyújtásáig legalább 55 kreditet szerzett.
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A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra abban az esetben is benyújthatja a pályázatát a hallgató, ha

a jelenlegi (2021/2022. tavaszi) félévben fejezi be tanulmányait az ELTE-n. Kizárólag azon

alapképzésben záróvizsgázó hallgató nyújthatja be pályázatát, aki a soron következő

szemeszterre (2022/2023. őszi félévére) az ELTE mesterképzésére felvételizett, továbbá a

következő tanévben csak akkor kaphat ösztöndíjat, ha valamelyik felsőoktatási intézményben

folytatja tanulmányait, azaz aktív hallgatói jogviszonya lesz.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatban való részvétel kizáró okai:

1) A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat benyújtásakor a hallgató köteles büntetőjogi

felelőssége tudatában nyilatkozni arról, hogy nem nyújt be olyan tevékenységet,

eredményeket igazoló dokumentumokat, amelyeket egy korábban elnyert Nemzeti

Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatában már felhasznált. A nyilatkozatot a hallgató köteles

külön erre a célra készített formanyomtatványon a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Pályázatához csatolni. Ha az elbírálás során a Bizottság igazolhatóan szabálytalanságot

tapasztal, a pályázatot kizárja. → Erre szolgál a Nyilatkozat nevű formanyomtatvány,

melyet mindenkinek kötelező kitöltenie és leadnia.

2) A ki nem javított, elégtelen szigorlati vagy részmodulzáró eredmény kizárja a

jelentkezést. → A Neptun elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszer félévenkénti

kurzusteljesítési bizonylatának - a “Leckekönyv” füléről készített képernyőképek

csatolásával igazolható a tantárgyak sikeres teljesítése. Fontos, hogy olyan

képernyőképeket nyújts be, amin az összes félév, azaz az összes tárgyad eredménye

látszik.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA - Hol, mikor és mit kell

benyújtani?

A pályázat csak a tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun) nyújtható be, az ”Ügyintézés”

menüpont ”Kérvények” - “Kitölthető kérvények” almenüjében található kérvénysablonon

keresztül. A kérvény “Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2022/23” néven lesz elérhető 2022.

június 01. - 12.00 órától.

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2022. június 30. (csütörtök) - 16.00 óra.

Hiánypótlási időszak: 2022. július 01. - 2022. július 05. 16:00 óra.
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A határidők be nem tartása jogvesztő hatályú.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK

● A pályázat elbírálásának szempontjai és pontrendszere tartalmazza azokat a

mellékletként benyújtható dokumentumokat, amelyekkel a pályázó az egyes jogcímeket

igazolhatja. A dokumentumokat elektronikus formában, a Neptun-kérvényhez csatolt

fájlban (JPG, PDF, JPEG, PNG, JFIF formátumban stb.) lehet benyújtani. Az ettől eltérő

formátumban (.doc, .docx) feltöltött dokumentumokat a bizottság nem köteles elfogadni.

● A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a pályázó vagy

szakfordító által készített fordítás feltöltése is. Ezen dokumentumokat az előző pontban

leírtak alapján, a fent említett formátumoknak megfelelően köteles feltölteni a hallgató.

● Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött

igazolásokat tudja figyelembe venni a Bizottság. Azon dokumentumokat, amelyek a

Dokumentumtárba kerülnek feltöltésre, de a hallgató nem csatolja azokat a kérvényhez a

Csatolmány gomb használatával, a Bizottság nem veszi figyelembe. A pályázó csak arra

kaphat pontot, mely státuszt vagy körülményt az elektronikus űrlapon megjelölt és a

pályázati kiírásnak megfelelően igazolt is.

● Minden dokumentum esetében kizárólag saját kézírással írt aláírás fogadható el. Az

ettől eltérő hitelesítésű dokumentumokat mint az s.k. jelzéssel ellátott, vagy a képmetsző

segítségével bevágott aláírással hitelesített dokumentumot nem köteles elfogadni a

bizottság.

● A pályázat elbírálása a benyújtott, hitelesített dokumentumok alapján fog történni.

● A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2MB-ot.

● A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a

megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.

● A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis

dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

A határidőben beérkezett pályázatokat a Tanulmányi Bizottság rangsorolja és annak eredményét

2022. július 06-ig (szerda) e-mail útján megküldi a pályázó hallgatók részére. A rangsorba való

betekintést – kérés esetén – 2022. július 12-én (kedd) elektronikus formában biztosítjuk.
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CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

● büntetőjogi nyilatkozatot,

● legalább egy-, legfeljebb három (szak)oktatói ajánlást,

● egy gyakorlatvezetői ajánlást,

● félévenkénti tanulmányi eredményeit az elektronikus tanulmányi nyilvántartási

rendszerből letöltve (Tanulmányi átlagok fül),

● félévenkénti kurzusteljesítési eredményeit az elektronikus tanulmányi nyilvántartási

rendszerből letöltve (Leckekönyv fül),

● egy szakmai önéletrajzot

Ezen dokumentumok nélkül a pályázat érvénytelen.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat egyéb kritériumainak és benyújtható

dokumentumainak listája

TANULMÁNYI EREDMÉNYEK 5

NYELVTUDÁS 6

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 7
OTDK-N VALÓ RÉSZVÉTEL 7
TDK-N VALÓ RÉSZVÉTEL 8
KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 9
HAZAI, VAGY NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓ 9
HAZAI, VAGY NEMZETKÖZI ELŐADÁS 11
DEMONSTRÁTORI, TANSZÉKI MUNKA 11

KÖZÉLETI, SPORT- ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG 12
KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 12
SPORTTEVÉKENYSÉG 12
EGYÉB SZAKMAI, TÁRSADALMI, SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 13
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I. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

A tanulmányok számbavétele főként a 2021/2022. tanév I. illetve II. félévében elért súlyozott

tanulmányi átlagon alapul, de a korábbi félévek tanulmányi teljesítményét is figyelembe veszi a

bizottság.

Ezen a jogcímen maximálisan elérhető pontszám - 12 pont. Azon hallgatók esetében, akik a

Karon egyidejűleg több szakon folytatnak párhuzamosan tanulmányokat, átlagukat együttesen

kell számítani.

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások:

A hallgató lezárt féléveinek (Tanulmányi Hivatal által kiszámolt átlag) leckekönyv kivonata

szükséges.

Pontozás:

súlyozott átlag pont

4,91-5,00 12 pont

4,81-4,90 11 pont

4,71-4,80 10 pont

4,61-4,70 9 pont

4,51-4,60 8 pont

4,41-4,50 7 pont

4,31-4,40 6 pont

4,21-4,30 5 pont

4,11-4,20 4 pont

4,01-4,10 3 pont

4,00-és alatta 0 pont

Az egyes félévek átlagát a Tanulmányi Hivatal számolja ki, miután minden jegy bekerült a

Neptunba. A bírálat félévébe azok a jegyek számíthatók be, amik a megadott beadási

határidőben szerepelnek a Neptunban.
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II. NYELVTUDÁS

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért (a legmagasabb szint után) adható pont. Csak komplex,

akkreditált nyelvvizsgák után adható pont, összesen maximum 9 pont értékben. A karon

korábban benyújtott és elnyert Köztársasági Ösztöndíj vagy Nemzeti Felsőoktatási

Ösztöndíj esetén ugyanaz a nyelvvizsga a következő pályázás alkalmával nem használható

fel.

A nem felvételi követelményként teljesített emelt szintű nyelvi érettségi B2 (korábban:

középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgának minősül. Adott

idegen nyelvből azonos fokú szóbeli (korábban: A típusú) és írásbeli (korábban: B típusú)

nyelvvizsga komplex (korábban: C típusú) nyelvvizsgának minősül. Magyar, illetve kettős

állampolgárok esetében (akik egyik állampolgársága magyar) nem vehető figyelembe a magyar

nyelvből szerzett nyelvvizsga. A pályázó szakjának képzési és kimeneti követelményeiben

felvételi követelményként támasztott nyelvismeret után pont nem adható.

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások:

A pályázati felületen a hallgató köteles feltüntetni, hogy mely nyelvből tett nyelvvizsgát, s annak

milyen típusát szerezte meg (alap-, közép- vagy felsőfok). A nyelvtudás igazolásához a

nyelvvizsga-fénymásolat(ok) feltöltése szükséges.

Amennyiben a hallgató idegen nyelvi műveltségi területen a 2021/22-es tanévben szerez

diplomát, továbbá tanulmányai során elvégezte a Kéttanítási nyelvű modult, melynek

eredményeként C/1-es, komplex nyelvvizsgát szerez és a pályázat leadásának határidejéig nem

kapja kézhez diplomáját valamint nyelvvizsga bizonyítványát, úgy a hallgató köteles feltölteni

félévenkénti kurzusteljesítési bizonylatát az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszer -

Leckekönyv fülről letöltve.

Pontozás:

B/2, komplex 4 pont

szakmaival bővített B/2 komplex 4 pont

C/1, komplex 7 pont

szakmaival bővített C/1, komplex 7 pont

C2, komplex 8 pont

Maximálisan elérhető pontszám 9 pont
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III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

1. OTDK-N VALÓ RÉSZVÉTEL

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: Az OTDK-n való részvétel igazolásához szükséges

feltölteni:

● a  versenyeredmény igazolásáról szóló eredeti dokumentumot, oklevelet,

● a kutatási tevékenység részletes leírását

● a kutatást felügyelő oktató ajánlását vagy igazolását oktatói hitelesítéssel, aláírással és

keltezéssel ellátva

A kutatási tevékenység részletes leírásának formai követelményei: Minimum KÉT oldal

terjedelemben (A/4), Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárt és 1,5-ös

sorköz használatával kell elkészíteni. Amennyiben a pályázó nem ennek megfelelően készít el a

leírást, azt a Bizottság nem köteles elfogadni.

Pontozás:

Első helyezés 12 pont

Második helyezés 11 pont

Harmadik helyezés 10 pont

Emléklap vagy elismerő oklevél (nem helyezés) 8 pont
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2. TDK-N VALÓ RÉSZVÉTEL

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: Az TDK-n való részvétel igazolásához szükséges

feltölteni:

● a  versenyeredmény igazolásáról szóló eredeti dokumentumot, oklevelet,

● a kutatási tevékenység részletes leírását

● a kutatást felügyelő oktató ajánlását vagy igazolását oktatói hitelesítéssel, aláírással és

keltezéssel ellátva

A kutatási tevékenység részletes leírásának formai követelményei: Minimum EGY oldal

terjedelemben (A/4), Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárt és 1,5-ös

sorköz használatával kell elkészíteni. Amennyiben a pályázó nem ennek megfelelően készít el a

leírást, azt a Bizottság nem köteles elfogadni.

Pontozás:

Első helyezés 8 pont

Második helyezés 7 pont

Harmadik helyezés 6 pont

Emléklap vagy elismerő oklevél (nem helyezés) 4 pont

3. KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: Az kutatási tevékenység igazolásához szükséges

feltölteni:

● a kutatási tevékenység részletes leírását

● a kutatást felügyelő oktató ajánlását vagy igazolását oktatói hitelesítéssel, aláírással és

keltezéssel ellátva

A kutatási tevékenység részletes leírásának formai követelményei: Minimum EGY oldal

terjedelemben (A/4), Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárt és 1,5-ös

sorköz használatával kell elkészíteni. Amennyiben a pályázó nem ennek megfelelően készít el a

leírást, azt a Bizottság nem köteles elfogadni.



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR | HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. •  Telefon: 487-8137

Pontozás:

Kutatási tevékenység kari, ill. szakterületi kutatócsoportban: 3 pont

Igazolt önálló kutatási tevékenység (melynek célja nem a szakdolgozat): 3 pont

A kötelező órákon felüli szervezett kutatásban való részvétel oktató mellett 1 pont

4. HAZAI, VAGY NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓ

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: A hazai vagy nemzetközi publikáció igazoláshoz

szükséges feltölteni:

● publikációt igazoló tevékenység részletes leírását,

● a publikációt felügyelő oktató ajánlását vagy igazolását oktatói hitelesítéssel, aláírással és

keltezéssel ellátva,

A fentiek mellett kategóriától függően a publikáció igazoláshoz szükséges feltölteni:

● internetes kiadású folyóirat/szaklap/tanulmánykötet esetén: a címlapot ÉS a

tartalomjegyzéket is

● online, de nem folyóiratban/szaklapban/tanulmánykötetben megjelenő publikáció esetén:

az egész cikket

● nyomtatott kiadás esetén: a tartalomjegyzéket ÉS a folyóirat/szaklap/tanulmánykötet

szerkesztőjének az igazolását is, amely tartalmazza a kiadás pontos nevét, a megjelenés

dátumát stb. ÉS a kiadótól származó igazolást, amely tartalmazza a kötet/könyv/folyóirat

számát, a megjelenés dátumát és a tartalomra vonatkozó információkat. (A Bizottság az

oldalszám megállapításánál a képeket, csatolmányokat nem veszi figyelembe.)

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a pályázó vagy szakfordító által

készített fordítás feltöltése is.

A publikáció részletes leírásának formai követelményei: Minimum EGY oldal terjedelemben

(A/4), Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárt és 1,5-ös sorköz

használatával kell elkészíteni. Amennyiben a pályázó nem ennek megfelelően készít el a leírást,

azt a Bizottság nem köteles elfogadni.
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Pontozás:

a) tudományos és művészeti (szak)lapban illetve tanulmánykötetben megjelent/megjelenés

alatt álló:

➢ önálló tanulmány

1–3 oldalig (pl.: közlemény, recenzió, kritika, konferencia beszámoló): 1 pont

4–15 oldalig: 2 pont

16 oldaltól: 3 pont

➢ szerzőtárssal írt tanulmány

1–3 oldalig (pl.: közlemény, recenzió, kritika, konferencia beszámoló) 0 pont

4–15 oldalig 1 pont

16 oldaltól 2 pont

➢ mű- és/vagy szakfordítás 3 pont

➢ szerzőtárssal írt mű- és/vagy szakfordítás 2 pont

➢ szövegkiadás 4 pont

b) önálló kötet/könyv (tudományos munka) 10 pont

c) szerzőtárssal írt kötet/könyv (tudományos munka): 5 pont

d) kötet/könyv fordítása önállóan: 6 pont

e) kötet/könyv fordítása szerzőtárssal: 3 pont

f) tudományos kötet/könyv/folyóirat szerkesztése: 2 pont

5. HAZAI, VAGY NEMZETKÖZI ELŐADÁS

Amennyiben tudományos konferencián (OTDK/TDK) tartott előadás konferenciakötetben is

megjelenik, mindkét jogcímen nem adható pont, a pontszámításnál a magasabb pontot érő

jogcím veendő figyelembe.

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: A hazai vagy nemzetközi előadás igazoláshoz

szükséges feltölteni:

● az előadást igazoló tevékenység részletes leírását,

● konferencia szervezőjének igazolását  hitelesítéssel, aláírással és keltezéssel ellátva,

● a konferencia plakátjának/programfüzetének fénymásolatát.
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A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a pályázó vagy szakfordító által

készített fordítás feltöltése is.

Az előadás részletes leírásának formai követelményei: Minimum EGY oldal terjedelemben

(A/4), Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárt és 1,5-ös sorköz

használatával kell elkészíteni. Amennyiben a pályázó nem ennek megfelelően készít el a leírást,

azt a Bizottság nem köteles elfogadni.

Pontozás:

magyar nyelven tudományos konferencián 3 pont

idegen nyelven tudományos konferencián 4 pont

intézeti tudományos fórumon előadás 2 pont

szakmai témában egyéb fórumon előadás 1 pont

6. DEMONSTRÁTORI, TANSZÉKI MUNKA

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: A demonstrátori, tanszéki munka igazolásához

szükséges feltölteni:

● a tanszéki munkát felügyelő oktató, vagy tanszékvezető ajánlását hitelesítéssel, aláírással

és keltezéssel ellátva,

● a 2021/22-es tanévben leadott demonstrátori beszámolókat,

● a 2021/22-es tanévben leadott és elfogadott demonstrátori beszámolókban foglalt

munkaórák számát

Pontozás: 4 pont; max. 8 pont.
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IV. KÖZÉLETI, SPORT- ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG

1. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: Közéleti tevékenység igazolásához szükséges

feltölteni:

● a Hallgatói Önkormányzat elnökének ajánlását, HÖK bélyegzőjével, aláírással és

keltezéssel ellátva.

● Egyéb közéleti tevékenység igazolásához szükséges feltölteni a tevékenységet igazoló

dokumentumot hitelesítéssel, aláírással, keltezéssel ellátva.

Pontozás:

elnök, bizottsági elnök 4 pont

referens 3 pont

tag 2 pont

egyéb egyéni pont

2. SPORTTEVÉKENYSÉG

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: Kiemelkedő sporttevékenység, vagy

sportteljesítmény igazolásához szükséges feltölteni:

● a  versenyeredmény igazolásáról szóló eredeti dokumentumot, oklevelet,

● a kiemelkedő sporttevékenység, vagy sportteljesítmény részletes leírását,

● a sporttevékenységet felügyelő egyetemi oktató ajánlását vagy igazolását oktatói

hitelesítéssel, aláírással és keltezéssel ellátva,

● a sporttevékenységet felügyelő külsős edző ajánlását vagy igazolását hitelesítéssel,

aláírással és keltezéssel ellátva

A kiemelkedő sporttevékenység, vagy sportteljesítmény tevékenység részletes leírásának formai

követelményei: Minimum EGY oldal terjedelemben (A/4), Times New Roman betűtípussal,

12-es betűmérettel, sorkizárt és 1,5-ös sorköz használatával kell elkészíteni. Amennyiben a

pályázó nem ennek megfelelően készít el a leírást, azt a Bizottság nem köteles elfogadni.
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Pontozás:

Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 1-3. helyezett 12 pont

Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 4-6. helyezett 11 pont

Országos szövetség által rendezett országos bajnokság 1-3. helyezettje 10 pont

Országos szövetség által rendezett országos bajnokság 4-6. helyezettje 8 pont

3. EGYÉB SZAKMAI, TÁRSADALMI, SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS

TEVÉKENYSÉG

Egyéb kiemelkedő, nem hivatalos tisztségből fakadó (nem jár érte kompenzáció) és nem

tanulmányi kötelezettségből eredő szakmai, társadalmi, szociális, kulturális tevékenység.

A kritériumokat igazoló hiteles igazolások: Az egyéb kiemelkedő szakmai, társadalmi, szociális,

kulturális tevékenység igazolásához szükséges feltölteni:

● egyéb kiemelkedő szakmai társadalmi, szociális, kulturális tevékenység részletes leírását

● oktatói ajánlást/ igazolást hitelesítéssel, aláírással és keltezéssel ellátva.

A egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység részletes leírásának formai

követelményei: Minimum FÉL oldal terjedelemben (A/4), Times New Roman betűtípussal,

12-es betűmérettel, sorkizárt és 1,5-ös sorköz használatával kell elkészíteni. Amennyiben a

pályázó nem ennek megfelelően készít el a leírást, azt a Bizottság nem köteles elfogadni.

Pontozás: egyéni

A RANGSOROLÁS MÓDJA

Amennyiben több pályázó összesített (végső) pontszáma megegyezik, közöttük a rangsorolás a

III. Szakmai Tevékenység pontban foglalt eredmények (pontszámok) alapján történik. Ha még

ezután is fennáll a pontegyezőség a további rangsor az I. Tanulmányok pontban foglalt

tanulmányi eredményért kapott pontok alapján kerül megállapításra.



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR | HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. •  Telefon: 487-8137

FELLEBBEZÉS

A határozat ellen a hivatalos kiértesítéstől számítva 2022. július 21. (csütörtök) 16:00 óráig

fellebbezésre van lehetőség. A hallgatók fellebbezési kérelmeiket ímélben küldik meg kizárólag

a hjb@kancellaria.elte.hu címre. A postai úton való küldés, vagy a személyes leadás lehetősége

kizárt.

UTALÁS

● A pályázatot támogató ösztöndíjat a hallgató 10 hónapon keresztül kapja.

● A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett)

bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel

a Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges.

Amennyiben a pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig

sem rögzíti vagy javítja a Neptunban, a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát

elveszti (Hallgatói Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés).

A pályázat benyújtásával és az elbírálással kapcsolatban felmerült kérdéseket a

tanulmanyi@tokhok.elte.hu email címen tehetik fel.

Sok sikert kíván az ELTE TÓK HÖK a pályázáshoz!

Budapest, 2022.05.30.
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