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Kedves Hallgatók! 

Pályázati lehetőség NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíjra 

 

A Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma az NRG Beiskolázást támogató ösztöndíj 

lehetőségét kiterjeszti egy teljes tanulmányi időszakot átfogó kiválósági ösztöndíjrendszerré, melynek 

következtében a hallgatók további ösztöndíj modulokra pályázhatnak. Az ösztöndíj részleteit a Hallgató 

Térítési és Juttatási Szabályzat 41/I. §-a tartalmazza. 

NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj 
 

41/I. § 

 
(1) Az Egyetem az Nftv. 85/B. § szerinti külső adomány terhére, az Nftv. 85/C. § d) pont hatálya 
alá tartozó egyéb ösztöndíjat folyósít „NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj” elnevezéssel a jelen §-
ban foglalt feltételekkel. 
 

A modul: 1. féléves hallgatóknak 

(2) Az ösztöndíjra a  

a) az ösztöndíj meghirdetés évében a központi általános és pót- felvételi eljárásban felvételt 
nyert, nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező és tanulmányaikat 
megkezdő,  

b) műszaki, informatikai, valamint agrár képzési területű, 
c) alap-, vagy felsőoktatási szakképzésű, 
d) az (a) pont szerinti felvételi eljárásban alapképzésben legalább 330, felsőoktatási 

szakképzésben legalább 300 pontot szerző 

hallgatók - a forrást nyújtóval kötött megállapodásban meghatározott pénzügyi keret terhére- 
pályázhatnak. 

(3) Az ösztöndíj összege 120.000.- Ft / félév. 

(4) Az Egyetem az ösztöndíjat megpályázó hallgatókat a (2a) pont felvételi eljárásban szerzett pontjaik 
alapján rangsorolja, és az ösztöndíjra való jogosultságot ebben a sorrendben a rendelkezésre álló 
forrás mértékéig állapítja meg.  

B modul: legalább 30 kreditet teljesítő hallgatók támogatása (2021/22. tanévtől a központi 
általános és pót- felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára) 

(5) Az ösztöndíjra  

a) az ösztöndíj meghirdetésének félévében, valamit az azt megelőző félévben nappali 
munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

b) műszaki, informatikai, valamint agrár képzési területű, 
c) alap-, vagy felsőoktatási szakképzésű, 
d) az ösztöndíj meghirdetését megelőző félévben legalább 30 kreditet teljesítő 

e) hallgatók - a forrást nyújtóval kötött megállapodásban meghatározott pénzügyi keret terhére- 
pályázhatnak. 
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(6) Az ösztöndíj összege alapszakos hallgatók esetében 150.000.- Ft / félév, felsőoktatási 
szakképzésben résztvevő hallgatók estében 75.000. – Ft / félév. 

(7) Az Egyetem az ösztöndíjat megpályázó hallgatókat rangsorolja, és az ösztöndíjra való jogosultságot 
ebben a sorrendben a rendelkezésre álló forrás mértékéig állapítja meg. A rangsorolás alapját az 
ösztöndíj meghirdetését megelőző félévben megszerzett kreditszám (minimálisan 30 kredit), azon 
belül a féléves súlyozott tanulmányi átlag adja. 

 

C modul: Kiemelkedő versenyeredményért 

(8) Az ösztöndíjra  

a) az ösztöndíj meghirdetésének félévében, valamit az azt megelőző félévben nappali 
munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 

b) műszaki, informatikai, valamint agrár képzési területű, 
c) alap-, vagy felsőoktatási szakképzésű, 
d) az ösztöndíj meghirdetését megelőző félévben hazai vagy nemzetközi szakmai, tanulmányi 

vagy sport versenyen, Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedő eredményt elérő  
e) hallgatók - a forrást nyújtóval kötött megállapodásban meghatározott pénzügyi keret terhére- 

pályázhatnak. 
 

(9) Az ösztöndíj összege: 100.000.- Ft / félév. 
OTDK helyezettek számára: 200.000.- Ft / félév 
 

(10) Az Egyetem az ösztöndíjat megpályázó hallgatókat az elért eredmények alapján rangsorolja, és az 
ösztöndíjra való jogosultságot ebben a sorrendben a rendelkezésre álló forrás mértékéig állapítja meg.  

 

D modul: Felsőoktatási szakképzés után alapszakra jelentkezők számára 

(11) Az ösztöndíjra  
a) az ösztöndíj meghirdetés évében a központi általános és pót- felvételi eljárásban felvételt 

nyert és tanulmányaikat megkezdő, 
b) a felvételi eljárásban a Neumann János Egyetemen felsőoktatási szakképzésben szerzett 

oklevél alapján történt a pontszámítása, 
c) nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező,  
d) műszaki, informatikai, valamint agrár képzési területű, 
e) alapképzésű, 

hallgatók – a forrást nyújtóval kötött megállapodásban meghatározott pénzügyi keret terhére- 
pályázhatnak. 

(12) Az ösztöndíj összege: 100.000.- Ft / félév. 

(13) Az Egyetem, az ösztöndíjat megpályázó hallgatókat rangsorolja, és az ösztöndíjra való 
jogosultságot ebben a sorrendben a rendelkezésre álló forrás mértékéig állapítja meg. A rangsorolás 
alapját a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél két tizedes jegyű minősítése adja. 
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E modul: Felsőoktatási szakképzésben tanulók önköltségének támogatása (2022/23. 
tanévtől a központi általános és pót- felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára) 

(14) Az ösztöndíjra  

a) az ösztöndíj meghirdetés évében nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező, önköltséges képzési formában tanuló, 

b) műszaki, informatikai, valamint agrár képzési területű, 
c) felsőoktatási szakképzésű 

d) hallgatók – a forrást nyújtóval kötött megállapodásban meghatározott pénzügyi keret 
terhére- pályázhatnak. 

(15) Az ösztöndíj összege: 75.000.- Ft / félév. 

(16) Az Egyetem, az ösztöndíjat megpályázó hallgatókat rangsorolja, és az ösztöndíjra való 
jogosultságot ebben a sorrendben a rendelkezésre álló forrás mértékéig állapítja meg. A rangsorolás 
alapját a felvételi eljárásban elért pontszám adja. 

 

Az A, B, C, D és E modulokra vonatkozó általános szabályok: 

 

(17) A rendelkezésre álló forrás kari kereteinek meghatározása az ösztöndíj meghirdetésének 
félévében megállapított kari statisztikai létszám alapján arányosítva történik. 
 

(18) A hallgatóknak szóló pályázatokat a rektor írja ki és teszi közzé az Egyetem belső információs 
rendszerein. 

(19) A pályázatok benyújtására legalább 15 nap határidőt kell biztosítani. 

(20) A pályázatokat formanyomtatványon, a KHÜB-hoz kell benyújtani, mely testület megállapítja a 
hallgatók jogosultságát az ösztöndíjra, valamint meghatározza a kari sorrendeket, és a rendelkezésre 
álló támogatási keret figyelembevételével az ösztöndíjra való jogosultságot. 

(21) Az ösztöndíjak kifizetése az ösztöndíj meghirdetésének félévében történik az aktív hallgatói 
jogviszony fennállása esetén. 


