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Az Állam- és Jogtudományi Kar 
Pályázati- és Ösztöndíj Bizottság 

FELHÍVÁSA 
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATRA 
a 2020/2021-es tanévre 

 
A pályázati feltételek*: 
 
- Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdése c) pontja 
alapján 40.000.- Ft havonta. 
 
- A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott (állami ösztöndíjas, 
részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, 
mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik 
során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek; 
 
- A 2020/2021. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható 
a teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésen részt vevő hallgató 
részére. 
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 
nem folyósítható számára. 
 
- Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a minisztériumi 
felhívásban foglaltak, valamint az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de 
intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében 
megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját 
bevételének terhére – jogosult e hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a 
felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján. 
 
- A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 
 
- A pályázatokat a hallgató a kari Tanulmányi Osztályra nyújtja be. A leadott pályázatokat a PÖB 
rangsorolja.  
 
A pályázathoz szükséges dokumentumok: 

- kitöltött pályázati űrlap (letölthető a kari honlapról, illetve a HÖT honlapjáról), 
- a két utolsó lezárt félév leckekönyv-másolata, 
- a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata, 
- a pályázó által megjelölt szakmai, tudományos, illetve közéleti, sport és egyéb tevékenységeket vagy 
eredményeket tanúsító szóló igazolások. 
Mellékletek pótlására utólag nem szólítunk fel! 
 

Pályázati határidő: 2020. július 3. (péntek), 12:00 óra 
 
A pályázat elbírálásának szempontjait a pályázati űrlap tartalmazza. 
 
A pályázatok elbírálásának és felterjesztésének menete: 
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- A pályázatokat a kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban: PÖB) pontszámokkal értékeli és 
rangsorolja. 
 
- A pályázatok elbírálása 2020. július 10-én, pénteken a PÖB ülésén történik. 
 
- A PÖB által javasolt pontszámokról és a rangsorról a Tanulmányi Osztály a hallgatókat a Karon szokásos 
módon (TO faliújságon NEPTUN-kódos kifüggesztés útján, HÖT kari honlapon) tájékoztatja. Saját 
értékelésébe a hallgató betekinthet. 
 
- A PÖB által megítélt pontszámok ellen, vélelmezett téves értékelés esetén fellebbezés nyújtható be. A 
kari fellebbezések beérkezési határideje a Tanulmányi Osztályra: 2020. július 17., 12:00 óra. 
 
- A kari fellebbezések elbírálása: 2020. július 21. 
 
- A fellebbezés utáni végső rangsor közzététele: 2020. július 24-ig. (TO faliújságon NEPTUN-kódos 
kifüggesztés útján, kari és HÖT honlapon). 
 
- Az RK Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztály összesíti a kari pályázati rangsorokat és döntésre a 
PTE Tehetségtanács elé terjeszti: 2020. július 27-ig. 
 
- A PTE Tehetségtanács jóváhagyja (elektronikus szavazás útján) az összesített rangsort 2020. július 29-
ig. 
 
- A Rektori Kabinet Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztálya a rektor aláírásával megküldi az Emberi 
Erőforrás Minisztériumnak (EMMI) a pályázati rangsort 2020. július 31-ig 
 
- A PTE Tehetségtanács beszámol a Szenátusnak a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elbírálásának 
tárgyában, átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, egyben tájékoztatja a Szenátust a minisztériumi 
döntésről: a Szenátus őszi ülésszakának első ülésén (2020 szeptember-október). 
 
 
 
 
Pécs, 2020. 05. 29. 
 
 
 
 

Dr. Mohay Ágoston Csanád 

        a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság elnöke 
 

 

 

 

 

 

 

* [A vonatkozó szabályozás: PTE SzMSz 6. sz. melléklete, a PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§] 


