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HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ 

 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen 

pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2021/2022-es tanév időtartamára azon a 2015/2016-os 

tanévtől a 2020/2021-es tanévig terjedő időszakban valamely tanévre vonatkozóan a magyarországi 

felsőoktatási intézmények nappali munkarendű 

• alap- és osztatlan képzéseiben, illetve 

• mesterképzéseiben 

folytatott tanulmányaik I. évfolyamára (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévre) pályázati úton 

miniszteri / Hunyadi János ösztöndíjat nyert külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 

2021/2022-es tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben folytatják megkezdett 

tanulmányaikat. 

 A pályázat célja: a külhoni magyar hallgatók számára lehetőség biztosítása a határon túli régiókban magyar 

nyelven nem tanulható ún. hiányszakokon a magyarországi felsőoktatási képzésekbe történő 

bekapcsolódásra, ezáltal elősegítve a határon túli magyar közösségek értelmiségi utánpótlása kinevelését. 

 Pályázhat minden olyan külhoni, magyar nemzetiségű személy, aki 

• a 2014/2015-ös tanévtől a 2020/2021-es tanévig terjedő időszakban valamely tanévre/tanévekre 

vonatkozóan a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű alap- vagy osztatlan, 

illetve mesterképzésén folytatott tanulmányainak első évfolyamára (keresztféléves mesterképzés 

esetén a 2. és 3. félévre) pályázati úton Hunyadi János (korábban miniszteri) ösztöndíjat nyert el. 

és 

• a 2021/2022-es tanévben tanulmányait aktív hallgatói jogviszonyban, nappali munkarendű, 

magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben folytatja, és 

• a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében nem lépi túl tanulmányai tantervben meghatározott képzési 

idejét. 

 Az ösztöndíj mértéke: a Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a 30.000,- Ft/fő/hó.1  A Hunyadi János 

ösztöndíj a nyertes pályázót a 2021/2022-es tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban 

a pályázó megszakítás nélkül az adott felsőoktatási intézmény aktív jogviszonnyal rendelkező, magyar állami 

ösztöndíjjal támogatott hallgatója, aki tanulmányait nappali munkarenden végzi. 

 A pályázatok elektronikus beadásának határideje: 

 2021. augusztus 8., 23:59 (közép-európai idő /CET/ szerint). 
 

 

 Általános tudnivalók: 

 A pályázati kiírás tartalmát és az értékelés szempontrendszerét az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium (továbbiakban: ITM) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (továbbiakban ELTE) 

együttműködve dolgozta ki, és az ELTE lebonyolításában hirdeti meg. 

 

 

 
 

1   A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
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 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 

Kedvezménytörvény) hatálya alatt álló határon túli magyar nemzetiségű személyek a nemzeti 

felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdése alapján a magyar 

állampolgárokkal azonos feltételek szerint vehetnek részt a magyarországi felsőoktatási intézmények 

magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzéseiben – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e magyar 

állampolgársággal vagy a szabad mozgás jogával. 

 Az Értékelő Bizottság 

- 2013. szeptember 10-i javaslata alapján a 2013/2014-es tanévben, 

- 2014. szeptember 10-i javaslata alapján a 2014/2015-ös tanévben, 

- 2015. szeptember 8-i javaslata alapján a 2015/2016-os tanévben, 

- 2016. október 17-i javaslata alapján a 2016/2017-es tanévben, 

- 2017. szeptember 8-i javaslata alapján a 2017/2018-as tanévben, 

- 2018. szeptember 11-i javaslata alapján a 2018/2019-es tanévben, 

- 2019. szeptember 16.-i javaslata alapján a 2019/2020-as tanévben 

- 2020. november 22-i javaslata alapján a 2020/2021-es tanévben 

az oktatásért felelős miniszter részéről az első éves alap-, vagy osztatlan vagy mesterképzéses 

tanulmányaikra  miniszteri  /Hunyadi  János  ösztöndíjat  elnyert  határon  túli  magyar  hallgatók  jelen 

pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatásért felelős miniszter által újabb tíz hónapra – a 

2021/2022-es tanév időtartamára – adományozott Hunyadi János Ösztöndíjat, amennyiben nem 

merítették ki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 47.§ (1), 

(1a) és (3)-(8) bekezdéseiben meghatározott támogatási időt2, és ezzel egyidejűleg a 2021/2022-es tanév 

őszi  és/vagy  tavaszi  szemeszterében  továbbra  is  magyar  állami  ösztöndíjjal  támogatott  képzésben 

folytatják felsőoktatási tanulmányaikat. 

 A Hunyadi János Ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő és az Értékelő Bizottság által 

is javasolt intézményben, szakon és a 2021/2022-es tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és 

nem vihető át más felsőoktatási intézményben más munkarendben vagy más szakon végzendő 

tanulmányok időtartamára. 

 Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be 

pályázatot. 

 Jelen pályázati kiírás keretén belül pályázhatnak azon korábbi Hunyadi János/miniszteri ösztöndíjas 

hallgatók is, akik a művészeti illetve a teológiai/ hitéleti képzési területhez tartozó szakon folytatják 

alap, illetve osztatlan képzési tanulmányaikat. 

 Az elbírálás során a pályázó 2020/2021-es tanévben elért eredményei kerülnek figyelembe, kivéve azon 

pályázók esetében, akik a 2020/2021-es tanév mindkét félévében szüneteltették tanulmányaikat. Az ő 

esetükben az utolsó két aktív félévük (alapesetben a 2019/2020-as tanév) tanulmányi eredményét veszi 

figyelembe. 

* Az adott képzési ciklusban az államilag támogatott képzés legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg úgy, 

hogy a hallgató nem lépheti túl a magyarországi felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányaira 

rendelkezésre álló 12 félévnyi támogatási időt. 

 
 
 

2 Az adott képzési ciklusban az államilag támogatott képzés legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg úgy, hogy a 

hallgató nem lépheti túl a magyarországi felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányaira rendelkezésre álló 12 
félévnyi támogatási időt. 
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 A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: 

• Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat 

benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat. 

• A pályázó pályázata benyújtásával meghatalmazza azt a felsőoktatási intézményt, melynek nappali 

alapképzésében vagy osztatlan képzésében, mesterképzésében résztvevő hallgatója, hogy tanulmányi és 

finanszírozási státuszát az ösztöndíjpályázatában szereplő szakjára vonatkozóan a pályázat lebonyolítását 

végző ELTE illetékes munkatársához továbbítsa. 

• Az értékeléshez a pályázattal kapcsolatban pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, 

amely csatolandó a pályázathoz. 

• Az ösztöndíjas pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az 

ITM, az ELTE valamint az alábbiakban meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi 

kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig. A nyertes pályázók 

pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az ITM 

és az ELTE általi kezeléséhez a Hunyadi János ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Az 

adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után. 

• A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel 

hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a 

https://martonaron.elte.hu honlapon. 

 
 

 Közös – minden pályázati kategóriában érvényes - pályázati feltételek 

• Azok a hallgatók, akik a pályázott képzésre történt felvételt követően jelen pályázat benyújtásakor nem 

rendelkeznek még aktív tanulmányi félévvel, a hallgatói jogviszonyuk szüneteltetését indokolni kötelesek. 

Ösztöndíjban való részesítésükről az Előértékelő Bizottság a tanév halasztására (hallgatói jogviszonyuk 

szüneteltetésre) vonatkozó indokok figyelembevételével, egyedi elbírálással tesz támogató vagy elutasító 

javaslatot az Értékelő Bizottság részére. 

• Azon pályázók esetében, akik a 2020/2021-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük 

tanulmányi eredményét az elbírálási pontrendszerben megkétszerezve úgy kell beszámítani, hogy 

összehasonlíthatók legyenek a két aktív szemesztert teljesített pályázókkal 

• Azon pályázók ösztöndíjban való részesítéséről, akik tanulmányaikat a 2021/2022-es tanévben a 

felsőoktatási   intézmény   által   engedélyezett   szak-   és/vagy   intézményváltással   (átvétellel)   létrehozott 

képzésben folytatják, az Előértékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot az Értékelő Bizottság 

részére, amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban, illetve az elbírálási pontrendszerben meghatározott 

más feltételeknek. Az Előértékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntését a pályázó új 

szakjának szülőföldön történő hasznosulásának vizsgálata alapján kell kialakítania. 

• A 2021/2022-es tanév egyik félévét önköltséges finanszírozási formában végző pályázók csak az állami 

ösztöndíjas finanszírozási formában folytatott félév alatt jogosultak Hunyadi János Ösztöndíjra 

• Azon hallgatók, akik a 2021/2022-es tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév 

egyik  félévét  halasztott/szünetelt  jogviszonyban  töltő,  vagy  tanulmányaikat  a  2021/2022-es  tanév  őszi 

szemeszterében  befejező  /lezáró/  pályázók  csak  az  aktív  jogviszonyban  folytatott  félév  alatt  jogosultak 

Hunyadi János ösztöndíjra). 
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 A pályázásból kizáró általános feltételek: 

 Nem vehetnek részt a pályázaton azok a nappali munkarendű alap-, osztatlan képzésben és nappali 

munkarendű mesterképzésben részt vevő személyek, akik a 2021/2022-es tanévben tanulmányaikat nem 

magyar állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási formában folytatják (pl. akiket a felsőoktatási intézmény 

költségtérítéses/önköltséges  képzésre  sorolt  át,  vagy  bármely  más  okból  tanulmányaikat  önköltséges 

formában folytatják).3 

 Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik tanulmányaik során a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében 

már túllépik tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét. 

 Nem pályázhatnak azon személyek, akik nem rendelkeznek a származási országukban (külföldön) állandó 

lakcímmel. 

 Nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban az adott képzési szinten, teljes idejű képzésükre 

vonatkozóan a 2021/2022-es tanévben nemzetközi egyezményen alapuló ösztöndíjban részesülő  személyek. 

 Nem pályázhatnak azok a személyek, akik ugyan elnyerték az első éves tanulmányaikra a 2015/2016-os 

tanévtől a 2020/2021-es tanévig terjedő időszakban valamely tanévre vonatkozó miniszteri ösztöndíjat, de 

tanulmányaikat a 2021/2022-es tanévben új, a 2015. évtől a 2021. évig terjedő időszakban létrehozott 

képzésben folytatják úgy, hogy ezzel egyidejűleg a korábban megkezdett és ösztöndíjazott képzésüket 

befejezték vagy a 2021/2022-es tanévben szüneteltetik/halasztják. 

 

 

 

 

 A Pályázatok elbírálásának folyamata 
 

 

A döntés előkészítése 

 A pályázatok előértékelését az elbírálási pontrendszer alapján az Előértékelő Bizottság végzi. Az Előértékelő 

Bizottság elnöke: dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója. 

 Az Előértékelő Bizottság tagjai: Jakabné dr. Szalai Krisztina, az ELTE oktatási igazgató-helyettese; Dr. 

Mészáros Tamás, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának Szakmai igazgatója; Fejes István (az ELTE 

Kollégiumi Szolgáltató Központ igazgatóhelyettese); Demeter József (az ELTE Márton Áron Kollégium és 

Szakkollégium debreceni Kollégium vezetője), Kanyári József (az ELTE Márton Áron Kollégium és 

Szakkollégiuma szegedi Kollégiumának vezetője), Vázsonyi Ottó (az ELTE Márton Áron Kollégium és 

Szakkollégium pécsi Kollégiumának vezetője); Kánya József, az ITM Felsőoktatási Képzési Főosztályának 

ösztöndíj referense. 

 

 
 

 

3Pályázhatnak azok a nappali munkarendű alap-, osztatlan képzésben és nappali munkarendű mesterképzésben részt 

vevő személyek, akiket a felsőoktatási intézmény valamely korábbi tanévre önköltséges képzésre sorolt át, de a 
2020/2021-as tanévben ismét állami ösztöndíjas képzésben vehet részt (a felsőoktatási intézmény állami 
ösztöndíjas képzésre sorolta vissza). 

FIGYELEM! Azon hallgatók, akiknek finanszírozási formája nem állami ösztöndíj, hanem 

valamely egyetemet fenntartó közalapítvány által biztosított támogatás – pl.: Corvinus ösztöndíj 

-, nem pályázhatnak a Hunyadi János ösztöndíjra. 
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 A pályázatok végleges értékelését az Előértékelő Bizottság előzetes javaslatai alapján az Értékelő Bizottság 

végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Dr. Székely Mózes, az ITM Felsőoktatási Képzési Főosztályának 

vezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor  (Horvátországból); 

Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Wurst 

Erzsébet (Ausztriából); dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója; Jakabné dr. Szalai Krisztina, az 

ELTE oktatási igazgató-helyettese; Dr. Mészáros Tamás, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának 

szakmai igazgatója és Kánya József az ITM Felsőoktatási Képzési Főosztályának külhoni felsőoktatási 

referense. 

 A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra Előértékelő Bizottság tesz előzetes 

javaslatot az Értékelő Bizottságnak. 

 Az ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztálya az Előértékelő Bizottság ülését követő 3 

munkanapon belül értesíti a nyertesnek javasolt pályázókat. Az értesítő e-mail a pályázati űrlapon megadott 

e-mail címre érkezik. 

 Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt a 

tudomásszerzést követő 7 napon belül. 

 
 

Döntéshozatal 

 A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz 

benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével az az innovációért és technológiáért 

felelős miniszter hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. 

 A pályázat elbírálásának eredményéről Külhoni Pályázatok Osztálya e-mailben értesíti a nyerteseket a 

döntést követő 7 munkanapon belül. 

 A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az ITM felsőoktatásért, innovációért és 

technológiáért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a 

pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való 

tudomásszerzéstől számított 10 napon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 

30   napon   belül   kell   benyújtania.   A   pályázónak   a   kifogás   benyújtásakor   az   Ávr.   102/D.   §-ában 

meghatározottak szerint kell eljárnia. 

 
 

Szerződéskötés 

Az ösztöndíjat elnyert pályázóval az ELTE a miniszter döntését követő 30 napon belül köt 

ösztöndíjszerződést, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az alábbi adatokra (és 

azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit: 

o a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél - száma); 

o tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses 

képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése); 

o elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek 

megváltozása. 
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 Az ösztöndíj folyósítása, jogosultság további támogatásokra 

 Az Ösztöndíjas részére a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény folyósítja a Hunyadi János 

Ösztöndíjat. 

 Mivel a nyertes hallgató a 2021/2022-es tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában vesz 

részt a felsőoktatási képzésben, így a Hunyadi János Ösztöndíj összegén felül jogszabályban és a felsőoktatási 

intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon további hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi 

ösztöndíjban) részesülhet. 

 A 2021/2022-es tanévben Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő határon túli magyar hallgatóknak további 

tanulmányaik során a Hunyadi János Ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk, jelen pályázat 

elnyerése nem eredményez automatikus részvételt a felsőbb évesek részére később kiírt pályázaton. 

 A megítélt ösztöndíjat az ITM időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az 

ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a 

pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglalt kötelezettségeit 

megszegi, vagy azoknak felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

 Amennyiben az ösztöndíjast a pályázat kiírói az ösztöndíj – vagy annak egy részének – visszafizetésére 

kötelezik, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §- 

a rendelkezései alapján az ösztöndíjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegét kell 

visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt 

folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

 
 

 A pályázat jogszabályi háttere 

 A pályázat a Kedvezménytörvényben, az Nftv.-ben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló   368/2011.   (XII.31.)   Korm.   rendeletben   (a   továbbiakban   Ávr.),  a   határon   túli   költségvetési 

támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban részt vevő 

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

foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó 

jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók. 

 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 

(III. 26.) Korm. rendelet 26/A §-a alapján a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali 

munkarendű  képzésben  a  2021/2022-es  tanévben  aktív  hallgatói  jogviszonnyal  rendelkező,  a 

Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő 

részvételükkel nyerhetik el az innovációs- és technológiai miniszter által tíz hónapra – a 2021/2022-es tanév 

időtartamára – adományozott Hunyadi János Ösztöndíjat. 

 A támogatás forrása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 1. 

melléklete, XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, Főiskolák cím. 
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PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK: 

 

 
1. Alap- és osztatlan képzés – keretszám: 195 fő 

A pályázók köre: 

• Azok a hallgatók, akik a 2015/2016 - 2020/2021 közti tanévek egyikén magyarországi felsőoktatási 

intézmény nappali munkarendű alapképzésén, tanulmányaik első évfolyamára Hunyadi János 

(korábbi miniszteri) ösztöndíjat nyertek el, vagy 

• a 2015/2016 - 2020/2021 közti tanévek egyikén magyarországi felsőoktatási intézmény nappali 

munkarendű osztatlan képzésén, tanulmányaik első évfolyamára Hunyadi János (korábbi 

miniszteri) ösztöndíjat nyertek el, és 

• a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal nem lépik túl tanulmányaik 

képzési idejét. 
 

Amennyiben az 1. pályázati kategóriára javasolt Hunyadi János Ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati 

kategória keretszámát, az Értékelő Bizottság 

 a mesterképzéses (2.) kategória javára, illetve 

 az ITM és az ELTE által közösen a 2021/2022-es tanévre a magyarországi felsőoktatási 

intézmények nappali munkarendű, első éves alap-, vagy osztatlan vagy mesterképzésben részt vevő, 

határon túli magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett Hunyadi János Ösztöndíj javára 

javasolhatja az ösztöndíj(ak) átcsoportosítását. 

 

 
2. Mesterképzés - keretszám: 45 fő 

• Azok a személyek pályázhatnak, akik a 2018/2019 - 2020/2021 közti tanévek egyikén magyarországi 

felsőoktatási intézmény nappali munkarendű mesterképzésére, tanulmányaik első évfolyamára, illetve ún. 

keresztféléves képzésre felvételt nyertek esetében tanulmányaik 2. és 3. félévére Hunyadi János (korábbi 

miniszteri) ösztöndíjat nyertek el, és 

• a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében folytatott tanulmányaikkal nem lépik túl tanulmányaik képzési 

idejét. 

Különös kizáró feltételek 

Nem nyerhetik el a Hunyadi János Ösztöndíjat azok a pályázók, akik nem érik el az elbírálási 

pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákban meghatározott minimum ponthatárt; 

a 2020/2021-es tanév két szemeszterében nem teljesítettek legalább 40 kreditet (azon hallgatók esetében, 

akik a 2020/2021-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben, 

legalább 20 kredit teljesítése szükséges) 

A fenti 2 kitétel nem vonatkozik azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a 

Hunyadi János (korábbi miniszteri) ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2020/2021-es tanév teljes 

időtartamában  halasztották/hallgatói  jogviszonyuk  szünetelt.  E  hallgatók  jogviszonyuk  szüneteltetését 

indokolni kötelesek, ösztöndíjban való részesítésükről az Előértékelő Bizottság a 2019/2020-as tanév aktív 

féléveiben teljesített eredményeik alapján tesz támogató vagy elutasító javaslatot az Értékelő Bizottság 

részére. Ezen hallgatók értékelése csak akkor lehetséges, amennyiben tanulmányaik szüneteltetése a 

pályázott képzésen történt legalább 1 aktív tanulmányi félév után következett be. 
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Amennyiben a 2. pályázati kategóriára javasolt Hunyadi János Ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati 

kategória keretszámát, az Értékelő Bizottság 

 az alap- és osztatlan képzés (1.) kategória javára, illetve 

 az ITM és az ELTE által közösen a 2021/2022-es tanévre a magyarországi felsőoktatási 

intézmények nappali munkarendű, első éves alap-, vagy osztatlan vagy mesterképzésben részt vevő, 

határon túli magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett Hunyadi János Ösztöndíj javára 

javasolhatja az ösztöndíj(ak) átcsoportosítását. 

Különös kizáró feltételek 

Nem nyerhetik el a Hunyadi János Ösztöndíjat azok a pályázók, akik nem érik el az elbírálási 

pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákban meghatározott minimum ponthatárt; 

a 2020/2021-es tanév két szemeszterében nem teljesítettek legalább 40 kreditet (azon hallgatók esetében, 

akik a 2020/2021-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben, 

legalább 20 kredit teljesítése szükséges) 

A fenti 2 kitétel nem vonatkozik azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a 

Hunyadi János (korábbi miniszteri) ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2020/2021-es tanév teljes 

időtartamában  halasztották/hallgatói  jogviszonyuk  szünetelt.  E  hallgatók  jogviszonyuk  szüneteltetését 

indokolni kötelesek, ösztöndíjban való részesítésükről az Előértékelő Bizottság a 2019/2020-as tanév aktív 

féléveiben teljesített eredményeik alapján tesz támogató vagy elutasító javaslatot az Értékelő Bizottság 

részére. Ezen hallgatók értékelése csak akkor lehetséges, amennyiben tanulmányaik szüneteltetése a 

pályázott képzésen történt legalább 1 aktív tanulmányi félév után következett be. 
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A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK MÓDJA 

 

 
1. Pályázni a martonaronurlapok.elte.hu oldalon lehet a megfelelő pályázati űrlap kitöltésével. 

2. Az űrlap teljeskörű és pontos kitöltését - az elektronikus űrlapon megtalálható minden csatolmány 

dedikált helye - követően az űrlap végén a “Beküldés” gombra kattintva véglegesíti a pályázatát. Ez egyben 

a pályázata hivatalos beadásának is minősül. 
 

 

 

A pályázat beadásával kapcsolatos információ e-mailben, az alábbi címen kérhető: 

ELTE Oktatási Igazgatóság – Budapest – Külhoni Pályázatok Osztálya 

1056 Budapest, Szerb utca 21-23 19-es iroda 

Tel: (1) 411-65/ 2199. mellék 

FIGYELEM! 

Kizárólag azok a pályázatok értékelhetők, amelyek a pályázati határidő végéig beadásra kerülnek. 

Amennyiben az elektronikus űrlap végén a “Mentés” gombra kattintott, pályázata nem tekinthető 

beadottnak, és később nem került értékelésre. 

A határidő leteltét követően a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az Értékelő Bizottság a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul benyújtott és hiányos 

pályázatokat nem veszi figyelembe, illetve a határidőn túl csatolt dokumentumokat az elbírálás (pontozás) 

során nem számítja be! 
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A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK, IGAZOLÁSOK: 
 

 

A dokumentumokat szkennelve vagy lefotózva szükséges feltölteni az elektronikus űrlapra, minden esetben 

figyelve azok olvashatóságára. 

 
 

 

Kötelezően (minden pályázati kategória vonatkozásában) csatolandó: 

 a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiadott hiteles igazolás a 2020/2021-es tanév féléveinek 

(ahol ez indokolt, külön–külön a tanév őszi és tavaszi félévének) alábbi adatairól: 

• hány féléves a hallgató képzése; 

• az adott félév a hallgató hányadik aktív féléve a képzésen; 

• az adott félévben felvett kreditek száma; 

• az adott félévben teljesített kreditek száma; 

• az adott félév súlyozott tanulmányi átlaga 

 Abban az esetben, ha a pályázó hallgatói jogviszonya a 2020/2021-es tanév mindkét félévében passzív 

volt (szünetelt), akkor a  2019/2020-as  tanév  őszi  és  tavaszi  féléveire  vonatkozó  részletes  (előbbi 

felsorolás szerinti) igazolásokat kérjük benyújtani, valamint a 2020/2021-es tanév őszi és tavaszi félévéről 

egy olyan igazolást is, melyből a passzív tanulmányi státusz egyértelműen kiderül. 

 Azoknak, akik a 2020/2021-es tanévben tanulmányaikat mindkét félévben szüneteltették, a szünetelés 

géppel írt indokolását is csatolni kell, legalább fél oldal terjedelemben. 

 Szakváltás vagy intézményváltás esetén az átvevő intézmény határozatának másolata, valamint a szak illetve 

intézményváltás indoklása a pályázó aláírásával ellátva – az elektronikus pályázati adatlap részeként is fel kell 

feltölteni! 

 A külföldi (nem magyarországi) állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata – pl. a személyi igazolvány 

megfelelő oldalai –. Nem latin betűs okmány esetén a másolatra a pályázó írja rá az ott szereplő lakcímét 

latin betűkkel! 

 Abban az esetben, ha az állandó lakóhelyet igazoló okirat nem tartalmaz személyazonosságot igazoló 

adatokat, az érvényes személyazonosító okirat (elsődlegesen az útlevél, ennek hiányában személyi 

igazolvány) másolata. 

FIGYELEM! 

Kérjük, hogy az igazolásokon a megnevezett tanulmányi mérőszámok és adatok pontos megnevezéssel 

szerepeljenek! 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a Lebonyolító abban az esetben fogadja el a hallgató elektronikus 

tanulmányi rendszeréből – pl.: ETR, Neptun felületről - kinyomtatott tanulmányi adatokat és 

mérőszámokat, amennyiben a képzést nyújtó intézmény tanulmányi osztálya hitelesítette azt! 

FIGYELEM! A járványhelyzetre tekintettel a benyújtandó dokumentumokat, igazolásokat 

kizárólag digitális formában is elfogadjuk, amennyiben azokat digitális aláírással 

hitelesítették. Ennek hiányában kérjük az eredeti anyagokat szkennelve vagy jó 

minőségben lefényképezve feltölteni. 
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Csatolható mellékletek: 

 Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata. A bizonyítvány azon oldalait feltétlenül csatolja, melyekről 

kitűnnek a következő adatok: a vizsgát tett személy neve, a vizsga nyelve, szintje, eredménye, és a 

bizonyítvány keltének dátuma. A hiányos adattartalmú igazolást nem fogadja el a Lebonyolító. 

 Publikáció(k) (szerzőként, szerkesztőként, fordítóként) első oldalának, valamint az adott 

folyóirat/szakkönyv   tartalomjegyzéknek   a   másolata;   kötet-   vagy   folyóirat-szerkesztések   esetében   a 

szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített másolat. (Publikáció típusok: 

szakkönyv, monográfia; egyetemi jegyzet, oktatási segédlet; közlemény - külföldi, szülőföldi vagy 

magyarországi referált szakmai folyóiratban, konferenciakötetben, tanulmánykötetben; közlemény, recenzió 

szakfolyóiratban; publikáció ismeretterjesztő folyóiratban.) Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett 

konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra, ugyanakkor a konferencián bemutatott és 

megjelentetett dolgozatok publikációként elismerésre kerülnek. 

 Tudományos kutatóprojekt(ek)ben való részvétel hitelt érdemlő igazolása (a projektet szervező intézmény 

részéről kiállított – pecséttel, aláírással ellátott – igazolás). Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat 

tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra. A kutatóprojektben való részvételt 

bizonyító igazolásban fel kell tüntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező. 

 Tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonata és a megszerzett 

oklevélről, ennek hiányában a versenyen való részvételt igazoló dokumentumról készített, a szervező 

intézmény által hitelesített másolat. 

 Művészeti tevékenység alátámasztására szolgáló dokumentumok 

 Közösségi tevékenység igazolása. A hallgatói önkormányzatban betöltött tisztséget, egyéb közösségi 

tevékenységet pontos dátummal, az ellátott feladatkör leírásával az intézmény pecsétjével ellátott 

dokumentummal kell igazolni. A felsőoktatási intézmény kollégiumában betöltött kollégiumi 

önkormányzati/kollégiumi  bizottsági  tisztséget,  illetve  más  állandó  jelleggel  ellátott  feladatkört  az  adott 

kollégium vezetőjének kell igazolnia. 
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