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Ösztöndíj típus Keret meghatározása Felosztás (%) Megjegyzés 

teljesítmény alapú 

ösztöndíj (Nftv. 

85/C§ (1) bek.a) pont) 

tanulmányi ösztöndíj 

[(Nftv. 85/C§ (1) bek.a) 

pont aa)] 

 63%  

 
nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj [(Nftv. 85/C§ (1) 

bek.a) pont ab)] 

az 51/2007. (III.26.) Korm.rend 

9.§ (3) bekezdése alapján 
100% 

nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj 
 

intézményi szakmai, 

tudományos és közéleti 

ösztöndíj [(Nftv. 85/C§ (1) 

bek.a) pont ac)]  

 7,5%  

51/2007. (III.26.) Korm.rend 

10.§ (4) bek, pályázat 

alapján, meghatározott időre, 

havonta vagy egyszeri 

alkalommal folyósított nem 

kötelező juttatás 

szociális alapú 

ösztöndíj (Nftv. 

85/C§ (1) bek.b) 

pont) 

rendszeres szociális 

ösztöndíj és alaptámogatás 

[(Nftv. 85/C§ (1) bek.b) 

pont ba)] 

Bázis: a rendszeres, a 

rendkívüli szociális ösztöndíj 

az alaptámogatás és a szakmai 

gyakorlaton való részvétel 

kerete az 51/2007. (III.26.) 

Korm.rend 8.§ (2) bekezdése 

alapján: hallgatói normatíva 

20%-a, lakhatási támogatás 

30%-a, tankönyv- és 

jegyzettámogatás, sport és 

kulturális normatíva 56%-a, 

ezek jelentik a 100%-os keretet 

97% 
A keret alaptámogatással 

együtt értendő. 
 

rendkívüli szociális 

ösztöndíj [(Nftv. 85/C§ (1) 

bek.b) pont bb)] 

1%   

szakmai gyakorlaton való 

részvétel támogatása [(Nftv. 

85/C§ (1) bek.b) pont bf)] 

2%   

Bursa Hungarica 

intézményi része [(Nftv. 

85/C§ (1) bek.b) pont bc)] 

 100% 
Bursa Hungarica 

ösztöndíj 
 

külföldi hallgatók 

miniszteri ösztöndíja [(Nftv. 

85/C§ (1) bek.b) pont bd)] 

 100% 
külföldi hallgatók 

miniszteri ösztöndíja 
 

doktorandusz ösztöndíj (Nftv. 85/C§ (1) bek. c) 

pont) 
 100% doktorandusz ösztöndíj 
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Ösztöndíj típus Keret meghatározása Felosztás (%) Megjegyzés 

HJT-ben meghatározott ösztöndíj (HH hallgatók, 

sportolók kiegészítő ösztöndíja) (Nftv. 85/C§ (1) 

bek.d) pont) 

  HJT-ben meghatározott 

ösztöndíjak 
 

szociális alapú 

ösztöndíj 

tankönyv- és 

jegyzettámogatás, sport és 

kulturális normatívája 

az 51/2007. (III.26.) Korm.rend 

8. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján 

56% 
szociális alapú 

ösztöndíjak 

Beépül a szociális ösztöndíj 

keretbe 

szociális alapú 

ösztöndíj 

lakhatási támogatás 

normatívája 

az 51/2007. (III.26.) Korm.rend 

8. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján 

30% 
szociális alapú 

ösztöndíjak 

Beépül a szociális ösztöndíj 

keretbe 

az intézményi 

működési költségek 

finanszírozására 

(Nftv. 85/C§ (1) 

bek.e) pont) 

jegyzet-előállítás, e-

tankönyv, elektronikus 

eszközbeszerzés, 

fogyatékossággal élő 

hallgatóknak is [(Nftv. 

85/C§ (1) bek.e) pont ea)] 

az 51/2007. (III.26.) Korm.rend 

9.§ (1) bekezdése alapján 
24% 

a jegyzet-előállítás 

támogatása, elektronikus 

tankönyvek, tananyagok 

és a felkészüléshez 

szükséges elektronikus 

eszközök beszerzése, 

valamint a 

fogyatékossággal élő 

hallgatók tanulmányait 

segítő eszközök 

beszerzése 

EHÖK előzetesen 

véleményez (51/2007. 

(III.26.) Korm.rend 10.§ (5) 

bekezdése alapján) 

kulturális tevékenység, 

valamint a 

sporttevékenység 

támogatása [(Nftv. 85/C§ 

(1) bek.e) pont eb)] 

az 51/2007. (III.26.) Korm.rend 

9.§ (2) bekezdése alapján 

összesen 20% 

20% sport és kultúra 

EHÖK egyetértése mellett 

(51/2007. (III.26.) 

Korm.rend 10.§ (6) 

bekezdése alapján) 

kollégium fenntartása, 

működtetése [(Nftv. 85/C§ 

(1) bek.e) pont ec)] 

az 51/2007. (III.26.) Korm.rend 

9.§ (4) bekezdése alapján 
100% 

kollégium fenntartása, 

működtetése 
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Ösztöndíj típus Keret meghatározása Felosztás (%) Megjegyzés Ösztöndíj típus Keret meghatározása 

 

kollégiumi férőhely 

bérlése, kollégiumi felújítás 

[(Nftv. 85/C§ (1) bek.e) 

pont ed)] 

az 51/2007. (III.26.) 

Korm.rend 9.§ (5) bekezdése 

alapján 

70% 

kollégiumi férőhely 

bérlése, kollégiumi 

felújítás 
 

EHÖK, EDÖK 

működésének támogatása 

 [(Nftv. 85/C§ (1) bek.e) 

pont ee)] 

az 51/2007. (III.26.) 

Korm.rend 9.§ (6) bekezdése 

alapján rendelet hatálya alá 

tartozó hallgatók után 

biztosított intézményi 

összegének minimum 1%-át. 

9% EHÖK  

0,5% EDÖK  

 

Gödöllő, 2021. február 01. 


