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Pályázati felhívás 

MNB Kiválósági Ösztöndíjra a 2020/2021. tanévre 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) SZMSZ III. Kötet Hall-
gatói Követelményrendszer 4. rész Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (a 
továbbiakban: HTJSZ) 36.§ és a 11 /2020. (III. 3.) számú Elnöki Testületi rendelke-
zésben meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév 
1-2. (őszi-tavaszi) félévére az 1. pontban felsorolt képzésekben részt vevő hallga-
tók támogatására az alábbiak szerint. 
 

1. A pályázat célja, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
– alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi 

gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapképzési szakok; 
– biztosítási és pénzügyi matematika, közgazdasági elemző, közgazdálko-

dás és közpolitika, Master of Business Administration (MBA), nemzetközi 
gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, regionális és környezeti gazdaság-
tan, számvitel, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés mesterképzési 
szakok, 

– gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan mesterképzési 
képzési szak 

magyar és angol nyelvű képzéseiben nappali munkarendben tanulmányokat folytató hall-
gatókat tanulmányi eredményük alapján kiválósági ösztöndíj formájában támogassa. 

2. Az MNB Kiválósági Ösztöndíjban az érintett szakok hallgatói közül 10 hónapra 
alapképzésben legfeljebb 93 fő, mesterképzésben legfeljebb 55 fő részesül-
het. 

3. A támogatás, illetve a pályázat benyújtásának feltételei: 
a) Az ösztöndíjra – állampolgárságtól függetlenül – azon nappali munkarendű, 

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak, 
akik 
aa) az 1. pont szerinti támogatott szakok valamelyikén tanulmányokat 

folytatnak; 
ab) az 1. pont szerinti szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az 

utolsó két aktív félévben (2019/2020. tanév 2. (tavaszi) félévében mes-
terképzésen tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetén az alapképzési 
szakuk 2019/2020. tanév 1. (őszi) félév eredménye kerül figyelembevé-
telre) legalább 54 kreditet megszereztek (ettől eltérést az MNB Elnöki Ka-
binet Oktatási Főosztálya az intézmény ezirányú kérelmére engedélyez-
het, amennyiben a hallgató kiváló tanulmányi és tudományos eredmé-
nyei mellett a kevesebb kredit megszerzésére azért került sor, mert a hall-
gató mintatanterve az utolsó két félévben 54-nél kevesebb kreditet ír elő, 
vagy a hallgató a mintatanterv szerinti tárgyait a korábbi félévekben 
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előre teljesítette, így a vizsgált két félévben már nem maradt 54 kreditnyi 
teljesítendő tárgya); 

ac) az 1. pont szerinti szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időará-
nyosan legalább 90%-át teljesítették; 

ad) az előző két, egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett ér-
demjegyek kreditekkel súlyozott ösztöndíj átlaga – a két félév átlagában 
– legalább 4,00; 

ae) az előző két, egymást követő, lezárt, aktív félévben tudományos, illetve 
közéleti, közösségi, illetve egyéb szakmai munkát végeztek; 

af) vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konfe-
rencián személyesen részt vesznek (a részvételt vagy távolmaradást a 
következő évi pályázat elbírálása során figyelembe veheti az Egye-
tem). 

b) Az ösztöndíj összege 40.000 forint havonta, amely a 2020/2021. tanév 10 
hónapjában folyósítható (szeptember–június hónapokra), amennyiben a 
hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek megfelel. A szeptember 
és az október havi ösztöndíj folyósítása október 31. napjáig történik. 

c) Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – az őszi félévben 
fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, 
ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően az 
Egyetem 1. pontjában írt szakjainak egyikén folytatja.  

d) Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – az őszi félévben 
fejezi be tanulmányait vagy egyéb más ok miatt megszakítja tanulmányait 
és nem folytatja tanulmányait az ösztöndíjprogram által támogatott egyik 
alap-, osztatlan vagy mesterképzési szakon sem, az Egyetem jogosult a ko-
rábbi pályázat eredménye alapján, a pályázati feltételeknek megfelelő hall-
gatók közül a pályázati rangsorban következő hallgatójával ismételt pályá-
zat kiírása nélkül, amennyiben ilyen módon a megüresedett hely nem tölt-
hető fel, akkor ismételt pályázat kiírásával a kiesett hallgatók(k) helyét fel-
tölteni. A pályázó számára az így elnyert ösztöndíj csak a tavaszi félévre fo-
lyósítható. 

e) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább 
nem folyósítható, 
ea) amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel; 
eb) amennyiben az ösztöndíj alapját képező támogatási szerződés bármely 

ok miatt megszűnik az Egyetem és az MNB között. 
f) Az ösztöndíjat elnyert hallgató – az e) pontban foglaltak kivételével – nem 

zárható ki a tanulmányi alapú ösztöndíj-támogatásokból. 
4. A pályázatot a Neptun egységes tanulmányi rendszer „Ügyintézés/Kérvé-

nyek/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB Kiválósági Ösztöndíj 
Pályázat 2020/21” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázati időszak 
2020. szeptember 24. 08:00 órától kezdődik. 

5. A pályázat benyújtásának határideje 2020. október 5. 12:00 óra. A határidő 
elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot 
a bíráló bizottság nem veszi figyelembe. 
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6. A pályázathoz feltöltendő tudományos, közéleti, közösségi tevékenységet iga-
zoló dokumentumokról a felhívás 1. sz. mellékletében tájékozódhat. 

7. A pályázat elbírálása 
a) A pályázatokat 4 tagú bizottság bírálja el és dönt az ösztöndíj odaítéléséről, 

külön kezelve az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázatát. 
A bizottság elnöke az oktatási rektorhelyettes, tagjai a dékánok. 

b) A pályázatok értékelésekor 70%-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban 
a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, 
nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékeny-
ség), 10%-ban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe. 

c) A pályázatokat bíráló bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül 
meghozza döntését. 

8. A pályázatról további felvilágosítás az osztondij@uni-corvinus.hu címen kér-
hető. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 24. 

 

Dr. Szabó Lajos György 

oktatási rektorhelyettes 

  

mailto:osztondij@uni-corvinus.hu
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1. sz. melléklet 

 

Az MNB Kiválósági Ösztöndíj pályázat esetén a pontszámok megállapítása a HTJSZ 1. sz 
melléklet 2.a) i) pontjában 70%, 4) pontjában 20% és 6), 8) pontjaiban 10% figyelembevé-
telével az alábbiak szerint történik. 

 

Maximum 200 pont érhető el. 

1. Tanulmányi eredmény értékelése (maximum 140 pont): 
A tanulmányi eredmény számítása a hallgató utolsó két lezárt aktív félévi ösztöndíjátla-
gának egyszerű számtani átlaga alapján történik. 

Ösztöndíj-átlag= 
 

 
+

+
VK

VVKK

kreditkredit1,2

érdemjegykreditérdemjegykredit1,2
 

ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és specializáción/szakirányon kö-
telező tantárgy 

V: a mintatanterv szerinti felvett szabadon választható tantárgy 

a) Az ösztöndíj-átlag számítása és a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag számítása az érintett félév(ek)ben a hall-
gató valamennyi felvett tantárgyának eredménye alapján történik  
i) Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony kereté-

ben, a belső párhuzamos képzés során szerzett érdemjegyek nem számíthatók bele. 
ii) Az elégtelen érdemjeggyel vagy „nem vizsgázott”, illetve „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló tantárgyak a 

képlet számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek, ez alól kivételt képez, ha a hallgató adott tantárgy ese-
tén a sikeres vizsga javítása során nem jelenik meg a vizsgán és „nem jelent meg” bejegyzést kap, ekkor 
ugyanis az utolsó sikeres érdemjeggyel és kreditértékkel szerepel a számlálóban az adott tantárgy.  

iii) Nem számítanak be az ösztöndíj átlagba a mesterképzési szakos hallgatók részére – a felsőoktatási felvételi 
eljárás során az előzetes kreditelismerési eljárás keretében, a korábbi tanulmányok alatt teljesített kreditek 
beszámítását követően – a felvétel feltételeként kötelezően előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges kre-
diteken felül, a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan teljesítendő tantárgyak. 

iv) A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül attól, hogy azokat a hallgató 
belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített vendéghallgatói jogviszony keretében teljesítette-e 
– úgy kell tekinteni, mintha azokat a hallgató az Egyetemen teljesítette volna és az ösztöndíj-átlag értékébe 
be kell azok eredményét számítani a Kreditátviteli Bizottság által elfogadott kreditekkel és érdemjegyekkel. 

4,00-es ösztöndíj átlagnál 70 pontot, 5,00-s ösztöndíj átlagnál 140 pontot kap a hallgató. 
A két határérték közötti átlag esetén a megszerezhető pontszám az alábbi képlet alapján 
kerül megállapításra: 

Tanulmányi eredmény pontszáma:  

70+(ösztöndíj átlag–4,00) x70, egész számra kerekítve, ahol: 

• 70 a minimálisan szerezhető tanulmányi pontszám, 
• 4,00 a minimális az ösztöndíj átlag, amelynél tanulmányi pont adható, 
• 140 a tényleges pontszám megállapításához szükséges szorzó. 

A tanulmányi teljesítmény pontszámának kerekítésénél az általános kerekítési szabályok 
szerint kell eljárni.  
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A két határérték közötti ösztöndíj átlagok esetén megszerezhető pontszámokat az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

 

ösztöndíj-
átlag 

tanulmányi 
pontszám 

ösztöndíj-
átlag 

tanulmányi 
pontszám 

ösztöndíj-
átlag 

tanulmányi 
pontszám 

4,00 70 4,34 93,8 4,68 117,6 
4,01 70,7 4,35 94,5 4,69 118,3 
4,02 71,4 4,36 95,2 4,7 119 
4,03 72,1 4,37 95,9 4,71 119,7 
4,04 72,8 4,38 96,6 4,72 120,4 
4,05 73,5 4,39 97,3 4,73 121,1 
4,06 74,2 4,4 98 4,74 121,8 
4,07 74,9 4,41 98,7 4,75 122,5 
4,08 75,6 4,42 99,4 4,76 123,2 
4,09 76,3 4,43 100,1 4,77 123,9 
4,1 77 4,44 100,8 4,78 124,6 

4,11 77,7 4,45 101,5 4,79 125,3 
4,12 78,4 4,46 102,2 4,8 126 
4,13 79,1 4,47 102,9 4,81 126,7 
4,14 79,8 4,48 103,6 4,82 127,4 
4,15 80,5 4,49 104,3 4,83 128,1 
4,16 81,2 4,5 105 4,84 128,8 
4,17 81,9 4,51 105,7 4,85 129,5 
4,18 82,6 4,52 106,4 4,86 130,2 
4,19 83,3 4,53 107,1 4,87 130,9 
4,2 84 4,54 107,8 4,88 131,6 

4,21 84,7 4,55 108,5 4,89 132,3 
4,22 85,4 4,56 109,2 4,9 133 
4,23 86,1 4,57 109,9 4,91 133,7 
4,24 86,8 4,58 110,6 4,92 134,4 
4,25 87,5 4,59 111,3 4,93 135,1 
4,26 88,2 4,6 112 4,94 135,8 
4,27 88,9 4,61 112,7 4,95 136,5 
4,28 89,6 4,62 113,4 4,96 137,2 
4,29 90,3 4,63 114,1 4,97 137,9 
4,3 91 4,64 114,8 4,98 138,6 

4,31 91,7 4,65 115,5 4,99 139,3 
4,32 92,4 4,66 116,2 5 140 
4,33 93,1 4,67 116,9     
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2. Tudományos tevékenység értékelése (maximum 40 pont) 
 

Tudományos tevékenység Maximálisan adható 
pontszám Szükséges igazolás, megjegyzés 

1. Kutatási tevékenység 10 pont 

A kutatás vezetőjének vagy az illet-
ékes tanszék vezetőjének az aján-
lása pecséttel, aláírással és dátum-
mal ellátva 

2. TDK, OTDK  

Az elért helyezésről/részvételről 
szóló díszoklevél másolata vagy a 
szervező szervezet által kiállított, 
részvételről szóló igazolás, melyek 
a dátumot is tartalmazzák. Pont 
több OTDK, illetve TDK dolgozatra 
is adható, de az adott pontszám 
nem lehet magasabb rendre 35, il-
letve 25 pontnál. 

OTDK  maximum 35 pont 
2.1 OTDK, részvétel/részvételi jog 3 pont 
2.2 OTDK 1. helyezés 23 pont 
2.3 OTDK 2. helyezés 18 pont 
2.4. OTDK 3. helyezés 13 pont 
2.5 OTDK külön díj 13 pont 
TDK  maximum 25 pont 
2.6 TDK 1. helyezés 15 pont 
2.7 TDK 2. helyezés 12 pont 
2.8 TDK 3. helyezés 10 pont 
2.9 TDK külön díj 5 pont 
2.10 TDK elfogadott dolgozatért 5 pont 
3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek maximum 10 pont 
4. Publikációk, konferenciák maximum 50 pont   
4.1 Tudományos folyóiratban megjelent publikáció, 
könyv vagy könyvfejezet magyar nyelven 20 Publikáció tudományos folyóirat-

ban: a publikáció absztraktja, és a 
megjelenés igazolásának és a 
szaktanszék véleményének csato-
lása szükséges, mely magában 
foglalja a szöveges értékelést és 
ennek alapján a megajánlott pont-
számot. Kivételt képez, ha a hall-
gató a folyóirattal, napilappal alkal-
mazásban áll. A pontok csak a 
megjelent cikk(ek) után adhatók, 
akkor sem adható pont, ha annak 
elkészítése az adott félévet érintő 
tevékenység volt.  

4.2 Tudományos folyóiratban megjelent publikáció, 
könyv vagy könyvfejezen idegen nyelven  30 

4.3. Konferencia kötetben megjelent publikáció ma-
gyar nyelven 

10 

4.4 Konferencia kötetben megjelent publikáció ide-
gen nyelven 15 

5. Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélge-
tések, tudományos rendezvények  maximum 20 pont   

5.1 Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélge-
tések, tudományos rendezvények szervezése, rész-
vétel magyar nyelven 

10 igazolás 

5.2 Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélge-
tések, tudományos rendezvények szervezése, rész-
vétel angol nyelven 

15 igazolás 

 
Amennyiben a hallgató társszerzőként leadott TDK dolgozattal, vagy egyéb tudományos munkával 
pályázik, rá a következő pontozás érvényes: 
• ha két szerzője van a dolgozatnak, a pályázó a maximálisan szerezhető pontok 70%-át, 
• ha több, mint két szerzője van a dolgozatnak, a hallgató a maximálisan szerezhető pontok szer-

zők számával visszaosztott értékét kaphatja meg. 
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3. Közéleti és diákszervezeti tevékenység általános értékelése, sporttevékenység ál-
talános értékelése (maximum 20 pont) 

kategória tevékenység 
adható pont-

szám 
Szükséges igazolás, megjegyzés 

Közéleti, sport és 
egyéb tevékeny-
ség 

1. Kiemelkedő sporttevékeny-
ség 

max. 15 pont Az elért helyezésről/ részvételről szóló oklevél 
másolata vagy a szervező(k) által kiállított és 
aláírt igazolás a versenyen való részvételről. 
Aktív és eredményes sporttevékenység* esetén 
egyesület/szakosztályi stb. igazolás szükséges. 
Az egyetem sportcsapatában rendszeresen 
játszó hallgató esetében a Testnevelési és 
Sportközpont igazolása szükséges. 

1.1 Aktív, eredményes sportte-
vékenység 

max. 7 pont 

1.2 Olimpiai kerettagságért, 
valamint világ- vagy Európa-
bajnokságon elért 1-10. helye-
zésért 

max. 15 pont 

Közéleti és diák-
szervezeti tevé-
kenység általános 
értékelése 

2. Hallgatói közéleti tevékeny-
ség 

max. 15 pont 

Pont adható Hallgatói Önkormányzatban vég-
zett tevékenységért, kollégiumi bizottságban 
végzett munkáért, Hallgatói Önkormányzat ál-
tal akkreditált diákszervezetben végzett mun-
káért. Az adott diákszervezet által kiadott iga-
zolás tekintetében az adott diákszervezet akk-
reditációs kategóriáját az igazolás kiállításának 
napjára vonatkozóan kell figyelembe venni. Az 
illetékes szakkollégium, illetve diákszervezet ál-
tal kiállított igazolás fogadható el, dátummal, 
pecséttel és a szakkollégium vagy a diákszer-
vezet vezetőjének az aláírásával, mely magá-
ban foglalja a szöveges értékelést és ennek 
alapján a szervezet vezetője által megajánlott 
pontszámot. Amennyiben nem rendelkezik pe-
cséttel, úgy azt a Hallgatói Önkormányzat hite-
lesíti. 

2.1 Hallgatói szervezetben 
tagság 

max. 5 pont 

Hallgatói Önkormányzat max. 5 pont 
„A” kategóriás diákszervezet max. 5 pont 
„S1” kategóriás diákszervezet  max. 3 pont 
„K1” kategóriás diákszervezet max. 3 pont 
„S2” kategóriás diákszervezet  max. 2 pont 
„K2” kategóriás diákszervezet max. 2 pont 
2.2 Hallgatói szervezetben 
végzett középvezetői tevé-
kenység  

max. 10 pont 

Hallgatói Önkormányzat max. 10 pont 
„A” kategóriás diákszervezet max. 10 pont 
„S1” kategóriás diákszervezet  max. 7 pont 
„K1” kategóriás diákszervezet max. 7 pont 
„S2” kategóriás diákszervezet  max. 4 pont 
„K2” kategóriás diákszervezet max. 4 pont 
Hallgatói szervezetben vég-
zett felsővezetői tevékenység 

max. 15 pont 

Hallgatói Önkormányzat max. 15 pont 
„A” kategóriás diákszervezet max. 15 pont 
„S1” kategóriás diákszervezet  max. 12 pont 
„K1” kategóriás diákszervezet max. 12 pont 
„S2” kategóriás diákszervezet  max. 8 pont 
„K2” kategóriás diákszervezet max. 8 pont 
Hallgatói Önkormányzat max. 6 pont 
„A” kategóriás diákszervezet max. 6 pont 
„S1” kategóriás diákszervezet  max. 4 pont 
„K1” kategóriás diákszervezet max. 4 pont 
„S2” kategóriás diákszervezet  max. 2 pont 
„K2” kategóriás diákszervezet max. 2 pont 

3. Idegen nyelven végzett 
szakmai (nem nyelvi és nem 
országismeret v. kulturális) 
kurzus, amelyért a hallgató 
nem kapott kreditet. 

max. 8 pont 

A pályázati időszakot megelőző félévben lezárt 
jeggyel rendelkező kurzus fogadható el.  A kur-
zus tartalmáról/jellegéről hivatalos igazolást 
szükséges csatolni. A Neptunból mentett iga-
zolás nem fogadható el. A kurzust tartó szerve-
zet által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell 
a kurzus időtartamát, valamint pecséttel, alá-
írással és dátummal kell ellátni. Kurzusonként 4 
pont adható. 

* Aktív és eredményes sporttevékenységnek az elmúlt 1 év megyei, regionális és/vagy országos versenyen 
való részvétel felel meg 


