
Pályázati felhívás 
MNB Kutatási Kiválósági Díjra 

 
A Budapesti Corvinus Egyetem ― az Egyetem és 
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 
együttműködése keretében, a Kutatási Kiválósági 
Díj Szabályzat 10. §-ában meghatározottaknak 
megfelelően ― pályázatot hirdet az MNB Kutatási 
Kiválósági Díj elnyerésére. 
 
1.) Az MNB Kutatási Kiválósági Díj (a 
továbbiakban: Díj) célja az Egyetem és az MNB 
közötti együttműködési megállapodás által érintett 
tudományterületen folyó vagy tervezett kutatások 
finanszírozása. 
 

Call for Application 
for the NBH Research Excellence Award 

 
Within the framework of the cooperation between the 
University and the National Bank of Hungary 
(hereinafter referred to as: NBH), pursuant to Article 10 
of the Research Excellence Award Rules Corvinus 
University of Budapest calls for applications for winning 
the NBH Research Excellence Award. 
 
 
1.) The objective of NBH Research Excellence Award 
(hereinafter referred to as: Award) is to finance 
researches performed or planned in disciplines 
involved in the cooperation agreement between the 
University and NBH. 
 

2.) A támogatás feltételei: 
 

a) A Díjra pályázhatnak az Egyetemen 
gazdaságtudomány és 
társadalomtudomány kutatási területen  
aa) doktori tanulmányaikat folytató 
hallgatók, valamint  
ab) az Egyetemmel jogviszonyban álló 
doktorjelöltek és 
ac) az Egyetemmel jogviszonyban álló 
oktatók-kutatók, akik más felsőoktatási 
intézményben doktori tanulmányokat 
folytatnak, 
ad) akiknek az Egyetemmel fennálló 
jogviszony a pályázatbenyújtás időpontját 
megelőzően 3 hónappal létesült és a 
támogatási időszak végét követően még 
legalább 3 hónapig tart.  
 

b) A Díjban egy támogatási időszakban 5 fő 
részesülhet és a Díj mértéke maximum 
450 000 Ft/fő lehet, mely összegből 
300 000 Ft egyéb személyi juttatásként kerül 
kifizetésre, 150 000 Ft dologi és felhalmozási 
kiadásokra használható fel (különösen: 
szakkönyvvásárlás, számítástechnikai 
eszköz, konferenciarészvétel, tudományos 
szervezet tagsági díja, a szerződésben 
megnevezett kutatáshoz kapcsolódó 
tanulmány(ok) előállítási, illetve 
nyomdaköltsége(i) és egyéb 
kutatásszolgáltatási díjak).  
(A 300 000 forint összegű személyi juttatás 
magánszemélyt terhelő adó- és járulékterheit 
a Támogatott Díjazott viseli.) 

2.) Conditions of the support: 
 

a) The Award may be applied for in the 
economic and social science fields of the 
University  
aa) by students in doctoral programs, and  
ab) doctoral candidates in legal relationship 
with the University, and 
ac) lecturers-researchers in legal relationship 
with the University in doctoral programs at 
other higher educational institute, 
ad) whose the legal relationship with the 
University was established 3 months prior to 
the date of submitting the application and 
would last for minimum 3 months after the 
end of the support period.  
 

b) The Award may be won by 5 persons in one 
support period and the amount of the Award 
may be maximum HUF 450 000/person, from 
which amount HUF 300 000 shall be paid as 
personal allowance, HUF 150 000 may be 
used for non-personnel expenses and 
expenditures for accumulation (with special 
attention given to the purchase of technical 
books, IT equipment, participation in 
conferences, fee of membership in academic 
organisation, preparation and printing cost of 
study (studies) related to the research 
specified in the contract and other research 
service fees).  
(The tax and contribution burdens of the HUF 
300 000 personal allowance payable by 
private person shall be borne by the 
Supported Award Winner.) 

  



  
c) A Díjat az Egyetem maximum hat (max. 6) 

hónapos időszakra folyósítja a Támogatott 
Díjazott részére. 

 
d) Az MNB és az Egyetem által delegált 

tagokból álló Irányító Bizottság 
(továbbiakban: Irányító Bizottság) 
jogosult eldönteni, hogy mely kutatást 
milyen összegben díjaz. 

 
e) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy 

a pályázó publikációs tevékenységének 
adatai az MTMT adatbázisban 
naprakészen elérhetők legyenek. 
 

f) A pályázónak vállalnia kell, hogy a 
kutatási tevékenység eredményéről a 
támogatási időszak végére záró szakmai 
és pénzügyi beszámolót készít. 
 

g) A pályázónak el kell fogadnia a Szellemi 
tulajdon-kezelési Szabályzatot, s erről 
írásban kell nyilatkoznia. 
 

h) A pályázó hozzájárul, hogy a nyertes 

pályázó nevét, kutatási témáját és az 
elnyert díj összegét az Egyetem 
honlapján közzéteszi. 

c) The University shall disburse the Award to the 
Supported Award Winner for a period of 
maximum six (max. 6) months. 

 
d) The Steering Committee of members 

delegated by the University (hereinafter 
referred to as: Steering Committee) shall be 
authorised to select the research and the 
amount. 

 
e) Condition of submitting the application is the 

up-to-date availability of data on the 
publication activity of the applicant in the 
MTMT database. 
 

f) The applicant shall undertake to prepare a 
closing professional and financial report on 
the result of the research activity by the end 
of the support period. 
 

g) The applicant shall accept the Intellectual 
Property Management Rules, which he/she 
shall declare in writing. 
 

h) The applicant shall consent to the University 
publishing the name of the winning 
applicant, the research subject and the 
amount of the support won at its website. 

3.) A pályázatnak tartalmaznia kell  
a) a pályázó személyének, eddigi 

tudományos eredményeinek tárgyilagos 
bemutatását pontos bibliográfiai 
adatokkal ellátva; 

b) a kutatási terv részletes bemutatását ― 
megjelölve azt a tudományterületet és 
tudományágat, amelynek körébe a 
kutatómunka tartozik ― az alábbiak 
szerint: kutatási probléma bemutatása, a 
kutatás elméleti kereteinek 
összefoglalása, a hipotézisek és/vagy 
kutatási szempontok részletezése, a 
kutatási módszerek és adatigények 
bemutatása, a várható elméleti és 
gyakorlati eredmények felvázolása; 

c) a témavezető szakmai ajánlását. 
 

3.) The application shall include  
a) the objective presentation of the person of 

the applicant, his/her scientific 
achievements to date with precise 
bibliographic data; 

b) detailed presentation of the research plan 
- indicating the academic area and branch 
of science to which the research work is 
related - according to the following: 
presentation of the research problem, 
summary of the theoretical frameworks of 
the research, details of the hypotheses 
and/or the research aspects, presentation 
of the research methods and data 
requirements, outlines of the theoretical 
and practical results; 

c) professional recommendation of the 
supervisor. 

 

4.) A pályázatot elektronikusan az oktat.rh@uni-
corvinus.hu címre kell benyújtani. 

4.) The application shall be submitted to 

oktat.rh@uni-corvinus.hu address electronically. 
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5.) A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 
március 9. 12.00 óra. A határidő elmulasztása 
jogvesztő, a késedelmesen benyújtott pályázatot 
az Irányító Bizottság nem veszi figyelembe. 
 
6.) A pályázathoz mellékelni kell a 2.) a) és e) 
pontjaiban és a 3.) pontban meghatározottak 
igazolására szolgáló dokumentumokat. 
 
 

 
5.) Deadline of submitting the application: 12:00 
hours 09. March 2021. The deadline is limiting, 
the Steering Committee shall not consider 
applications submitted with delay. 
 
6.) Documents verifying the content of 
Sections 2.) a) and e) and Section 3. shall be 
attached to the application. 
 

7.) A pályázat elbírálása 
 

a) A pályázatokat az Irányító Bizottság 
bírálja el figyelemmel a 2.) b) pontban 
meghatározottakra.  

b) A Díj fizetésének módját és időtartamát a 
kutatási tervre figyelemmel az Irányító 
Bizottság határozza meg. 

c) Az Irányító Bizottság a benyújtási 
határidőt követő 10 munkanapon belül 
meghozza döntését. 
 

 
8.) A pályázatról további felvilágosítás Pósvai 
Adrienn Éda szakmai irányítótól (482-5262 vagy 
oktat.rh@uni-corvinus.hu címen) kérhető. 
 
 
 
Budapest, 2021. február 25. 

7.) Assessment of the application 
 

d) The applications shall be assessed by the 
Steering Committee with the content of 
Section 2.) b) observed.  

e) The method and period of disbursing the 
Award shall be specified by the Steering 
Committee with the research plan 
considered. 

f) The Steering Committee shall adopt its 
resolution within 10 business days 
following the submission deadline. 
 

 
8.) Please contact Adrienn Éda Pósvai, 

professional manager (482-5262 or 

oktat.rh@uni-corvinus.hu address) for further 
information on the application. 
 
 
25 February 2021 
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Pályázati adatlap 

(MNB Kutatási Kiválósági Díjra szóló pályázathoz) 

 

1. A pályázó neve:  
   

2. A pályázó e-mail-címe, telefonszáma: 

 

3. A pályázó oktatási azonosítószáma: 

 

4. A pályázó doktori programja, doktori iskolája:  

 

5. A pályázó szervezeti egysége, amennyiben alkalmazottja is az Egyetemnek:  

 

6. A pályázó kutatási témája: 

 

I. A pályázó személyének, eddigi tudományos eredményeinek tárgyilagos bemutatása [ld. pályázati kiírás 

3.) a) pont] 

 

 

II. A kutatási terv részletes bemutatása [ld. pályázati kiírás 3.) b) pont] 

 

 

Nyilatkozom, hogy elfogadom a Szellemi tulajdon-kezelési Szabályzatot és vállalom, hogy a kutatási tevékenység 

eredményéről a támogatási időszakot követő 30 napon belül szakmai és pénzügyi beszámolót készítek, melyet 

megküldök az Oktatási Rektorhelyettesi Irodába.  

Amennyiben elnyerem a pályázatot, hozzájárulok, hogy nevemet, kutatási témámat és az elnyert díj összegét az 

Egyetem a honlapján közzéteszi. 

Kijelentem, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Budapest, dátum 

 

 ____________________ 

 Pályázó aláírása 

 

 

Melléklet: témavezető szakmai ajánlása 

  



Application Form 

(For applying for the NBH Research Excellence Award) 

 

1. Name of applicant:  
   

2. E-mail address, telephone number of applicant: 

 

3. Educational identification number of the applicant: 

 

4. Doctoral program, doctoral school of the applicant:  

 

5. Organisational unit of the applicant, if he/she is also an employee of the University:  

 

6. Research topic of the applicant: 

 

I. Presentation of the person of the applicant, his/her scientific achievements to date [see Section 3.) a) of 

the call for application] 

 

II. Detailed presentation of the research plan [see Section 3.) b) of the call for application] 

 

 

I declare to accept the Intellectual Property Management Rules and undertake to prepare a professional and 

financial report of the result of my research activity within 30 days following the support period, which I shall send 

to the Office of the Vice-Rector for Education.  

 I shall consent to the University publishing my name, research topic and the awarded amount at the website of the 

university if my application is approved. 

I declare that the above specified data are authentic. 

 

Budapest, date 

 

 ____________________ 

 Signature of applicant 

 

 

Attachment: professional recommendation of the supervisor 

 


