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Pályázati felhívás 
MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj a 2020/2021. tanévben felvételt 

nyert hallgatók számára 
2020/2021. tanév 2. félév 

 
A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműkö-
dése keretében, a Corvinus SZMR III. kötet 4. rész Hallgatói Térítési és Juttatási Sza-
bályzat 36. §-ában, valamint a 11/2020. (III. 3.) számú Elnöki Testületi rendelkezésben 
meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet  
a 2020/2021. tanév 2. félévére a közgazdasági elemző mesterképzési szak ma-
gyar és angol nyelven folyó képzésen, nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszony-
nyal rendelkező, magyar állampolgárságú és a magyarral azonos elbírálás alá eső kül-
földi állampolgárságú hallgatók számára az alábbiak szerint. 
1. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma legfeljebb 25 fő. 
2. Az ösztöndíjra az alábbi hallgatók pályázhatnak: 

a) a 2020/2021. tanévben nyert felvételt a közgazdasági elemző mesterképzési 
szakra; 

b) a közgazdasági elemző mesterképzési szakon tanulmányokat folytatnak és a 
2020/2021. tanév 1. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek és 
legalább 24 kreditet megszereztek; 

c) a b) pont szerinti szakon a 2020/2021/2. félévben aktív félévre bejelentkez-
tek; 

d) az előző, lezárt, aktív félévben megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyo-
zott számtani átlaga legalább 4,00; 

3. Az ösztöndíj – a 8) pontban meghatározott szempontrendszer szerint – minimum 
25 pont megszerzése esetén nyerhető el. 

4. Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik,  
a) ha a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel;  
b) amennyiben az ösztöndíj alapját képező támogatási szerződés bármely ok 

miatt megszűnik az Egyetem és az MNB között. 
5. Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi alapú ösztöndíj tá-

mogatásokból. 
6. A pályázatot a Neptun „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpont-

jában elérhető „MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj Pályázat 2020/21/2. félév 
2” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázati felhívás elérhető továbbá az 
Egyetem honlapján, valamint a Corvinus Hírekben. A pályázati időszak 2021. 
április 26. 10:00 órától kezdődik. 

7. A pályázat benyújtásának határideje 2021. április 30. 12:00 óra. A ha-
táridő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályáza-
tot a bíráló bizottság nem veszi figyelembe. 
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8. A pályázat elbírálása 
a) A pályázatokat 5 tagú bizottság bírálja el és dönt az ösztöndíj odaítéléséről. 

A bizottság elnöke az oktatási rektorhelyettes, további tagjai a mesterképzé-
sért felelős dékán, az MNB Intézet vezetője, a közgazdasági elemző mester-
képzési szak felelőse és az MNB által delegált egy fő. 

b) A pályázatok értékelésekor összesen 200 pont szerezhető az alábbiak sze-
rint: 

ba) maximum 100 pont szerezhető a 2) pont d) alpontjában meghatározott 
tanulmányi teljesítmény alapján. Az átlagokhoz tartozó konkrét pont-
számokról a felhívás 1. sz. melléklet I. fejezetében tájékozódhat; 

bb) maximum 50 pont szerezhető tudományos tevékenységgel (publikáció, 
tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való 
részvétel és szakkollégiumi tevékenység), valamint az MNB Intézet 
munkájának közvetlen támogatásával. A pályázathoz feltöltendő tudo-
mányos tevékenységet igazoló dokumentumokról (eredeti igazolásról 
készült szkennelt változat, vagy az oktató egyetemi email címéről kül-
dött igazolás pdf változat feltöltése) a felhívás 1. sz. melléklet II. fejeze-
tében tájékozódhat; 

bc) maximum 50 pont szerezhető az MNB Intézet választható tantárgyai-
nak teljesítése esetén (tantárgyanként 25 pont); 

c) A pályázatokat bíráló bizottság a benyújtási határidőt követő 10 munkana-
pon belül meghozza döntését. 

A 8.) b) pont részleteiről, valamint a pályázathoz feltöltendő tudományos tevé-
kenységet igazoló dokumentumokról a felhívás 1. sz. mellékletében tájékozódhat.  

9. Az ösztöndíj összege maximum 50.000 Ft havonta, amely az adott félév 5 hónap-
jában folyósítható (tavaszi félév esetén: február-június), amennyiben a hallgató az 
ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek mindvégig megfelel.  

a)  Az ösztöndíj összege egyénileg kerül megállapításra a pályázat során meg-
szerzett pontok szerint. 

Pontszám Összeg (Ft/hó) 
25-50 25.000 
50-75 30.000 

75-100 35.000 
100-125 40.000 
125-150 45.000 
150-200 50.000 

 

10. A jogorvoslati kérelmet a közléstől számított 15 napon belül a Hallgatói Felülbírá-
lati Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva kell benyújtani.  

11. A pályázatról további felvilágosítás az osztondij@uni-corvinus.hu címen kérhető. 
 
Budapest,………………………… 
 
                                                                                                       Dr. Szabó Lajos György 

oktatási rektorhelyettes 

mailto:osztondij@uni-corvinus.hu
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Melléklet 
 
I. Tanulmányi átlag (max. 100 pont) 

 

Az MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj pályázat esetén a pontszámok megállapítása 

az alábbiak szerint történik, a 2020/2021. tanév 1. félév (1. és 2. negyedév összesített) 

teljesítménye alapján. 

 

Az ösztöndíj-átlag számítása és a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag számítása az 

érintett félév(ek)ben a hallgató valamennyi felvett tantárgyának eredménye alapján 

történik  

Kreditekkel súlyozott számtani átlag = 


 

kredit

érdemjegykredit
 

 
i) Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuza-

mos) hallgatói jogviszony keretében, 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 esetén a si-
keres vizsga javítása során nem jelenik meg a vizsgán és „nem jelent meg” 
bejegyzést kap, ekkor ugyanis az utolsó sikeres érdemjeggyel és kreditérték-
kel 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 beszámí-
tását követően – a felvétel feltételeként kötelezően előírt, az oklevél meg-
szerzéséhez szükséges krediteken felül, a mesterfokozat megszerzésére irá-
nyuló képzéssel párhuzamosan teljesítendő tantárgyak. 

iv) A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetle-
nül attól, hogy azokat a hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intéz-
ménnyel 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 Kreditátvi-
teli Bizottság által elfogadott kreditekkel és érdemjegyekkel. 

Ezt az átlagot alapul véve maximum 100 pontot kap a tanulmányi teljesítményére a 
hallgató 
Az előző, lezárt, aktív félévben megszerzett átlagnak két határértéke (4,0-5,0) között 
megszerezhető pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Előző lezárt félév átlaga Tanulmányi pontszám 
4,0-4,1 10 
4,1-4,2 20 
4,2-4,3 30 
4,3-4,4 40 
4,4-4,5 50 
4,5-4,6 60 
4,6-4,7 70 
4,7-4,8 80 
4,8-4,9 90 
4,9-5,0 100 

 
II. Tudományos tevékenység (max. 50 pont) (igazolásminta letölthető a Neptun nyitó-

felületről) 
 

Tudományos tevékenység 
Maximálisan ad-
ható pontszám 

Maximálisan ad-
ható pontszám 
MNB Intézeti tevé-
kenységért  

Szükséges igazolás, megjegy-
zés 

1. Kutatási tevékenység 10 pont 20 pont 

A kutatás vezetőjének vagy az 
illetékes tanszék vezetőjének 
az ajánlása pecséttel, aláírás-
sal és dátummal ellátva 

2. TDK, OTDK   

Az elért helyezésről/részvé-
telről szóló díszoklevél máso-
lata vagy a szervező szervezet 
által kiállított, részvételről 
szóló igazolás, melyek a dátu-
mot is tartalmazzák. Több 
pont OTDK, illetve TDK dol-
gozatra is adható, de az adott 
pontszám nem lehet maga-
sabb rendre 50, illetve 40 
pontnál. 

OTDK  
 maximum 25 
pont  

maximum 50 
pont 

2.1 OTDK, részvétel/részvételi jog 3 pont 6 pont 
2.2 OTDK 1. helyezés 23 pont 46 pont 
2.3 OTDK 2. helyezés 18 pont 36 pont 
2.4. OTDK 3. helyezés 13 pont 26 pont 
2.5 OTDK külön díj 13 pont 26 pont 

TDK  
maximum 20 
pont  

maximum 40 
pont 

2.6 TDK 1. helyezés 15 pont 30 pont 
2.7 TDK 2. helyezés 12 pont  24 pont 
2.8 TDK 3. helyezés 10 pont 20 pont 
2.9 TDK külön díj 5 pont 10 pont 
2.10 TDK elfogadott dolgozatért 5 pont 10 pont 
3. Egyéb szakmai, illetve tanul-
mányi versenyek 

maximum 10 
pont 

maximum 20 
pont 

4. Publikációk, konferenciák maximum 50 pont   
4.1 Tudományos folyóiratban meg-
jelent publikáció, könyv vagy könyv-
fejezet magyar nyelven 

20 pont 
Publikáció tudományos fo-
lyóiratban: a publikáció 
absztraktja, és a megjelenés 
igazolásának és a szaktanszék 
véleményének csatolása 
szükséges, mely magában 
foglalja a szöveges értékelést 
és ennek alapján a megaján-
lott pontszámot. Kivételt ké-

4.2 Tudományos folyóiratban meg-
jelent publikáció, könyv vagy könyv-
fejezen idegen nyelven  

30 pont 

4.3. Konferencia kötetben megjelent 
publikáció magyar nyelven 

10 pont 

4.4 Konferencia kötetben megjelent 
publikáció idegen nyelven 

15 pont 
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Tudományos tevékenység 
Maximálisan ad-
ható pontszám 

Maximálisan ad-
ható pontszám 
MNB Intézeti tevé-
kenységért  

Szükséges igazolás, megjegy-
zés 

pez, ha a hallgató a folyóirat-
tal, napilappal alkalmazás-
ban áll. A pontok csak a meg-
jelent cikk(ek) után adhatók, 
akkor sem adható pont, ha 
annak elkészítése az adott 
félévet érintő tevékenység 
volt.  

5. Tudományos konferenciák, 
kerekasztalbeszélgetések, tu-
dományos rendezvények  

  Maximum 20 
pont 

Maximum 40 
pont 

  

5.1 Tudományos konferenciák, ke-
rekasztalbeszélgetések, tudományos 
rendezvények szervezése, részvétel 
magyar nyelven 

10 pont 20 pont igazolás 

5.2 Tudományos konferenciák, ke-
rekasztalbeszélgetések, tudományos 
rendezvények szervezése, részvétel 
angol nyelven 

15 pont 30 pont igazolás 

6. Demonstrátori tevékenység 
Maximum 15 
pont 

Maximum 30 
pont 

igazolás 

a) Az érvényes pályázathoz elérendő pontszámot minden bírálathoz a Bíráló Bi-
zottságok határozzák meg, melyet a pályázati kiírásban kell rögzíteni. 

b) Amennyiben a hallgató társszerzőként leadott TDK dolgozattal, vagy egyéb tu-
dományos munkával pályázik, rá a következő pontozás érvényes: 

(i) ha két szerzője van a dolgozatnak, a pályázó a maximálisan szerezhető 
pontok 70%-át, 

(ii) ha több, mint két szerzője van a dolgozatnak, a hallgató a maximálisan 
szerezhető pontok szerzők számával visszaosztott értékét kaphatja meg 

 

Csak a 2020/2021. tanév 1. félévében végzett tudományos tevékenység alapján. A táb-
lázatban szereplő jogcímekre csak egyszer adható pont. A pályázathoz csatolt tudomá-
nyos tevékenység igazolására szolgáló minden dokumentumra a hallgatónak rá kell ve-
zetnie és alá kell írnia, hogy az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevé-
kenység igazolására szolgál. Az igazolást kiállító által javasolt pontszámokat tartalmazó 
eredeti dokumentumokról készült szkennelt változatot, vagy az oktató egyetemi email 
címéről küldött igazolás pdf változat feltöltését a pályázónak a Neptunon keresztül be-
nyújtott pályázati kérelmének benyújtásakor kell feltöltenie. 

 

Az igazolásminta a Neptun nyitófelületről letölthető 

Tudományos tevékenység igazolása MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj-pályázathoz 
(A TDK és az OTDK tevékenységekhez az ott kiállított oklevelet vagy igazolást kell csa-
tolni!) 
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Hallgató neve: 

Hallgató Neptun-kódja: 

A hallgató tevékenységvégzésének féléve: 2020/2021/1. félév   

Igazolást kiállító tanszék/intézet/szakkollégium megnevezése: 

Az igazolást kiállító vezető neve: 

Kérjük, hogy a hallgató munkáját az alábbi kategóriákban szíveskedjenek értékelni szö-
vegesen (kategóriánként legalább 3-4 mondatban). A szöveges értékelés és a pontszám-
ban kifejezett értékelés összetartoznak, azaz csak szöveges, vagy csak pontszámban kife-
jezett értékelések nem fogadhatók el. MINDEN TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGET 
KÜLÖN LAPON KELL IGAZOLNI!. 
1. Kutatási tevékenység (pl. demonstrátori tevékenység keretében végzett kutatás): 
  

  Pontszám (10 pont): 

3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek: 
  

  Pontszám (max. 15 pont): 

4. Publikáció:  
  

  Pontszám (max. 20 pont): 

5. Szakkollégiumi és egyéb, a HÖK által regisztrált diákszervezetben végzett egyéb szak-
mai tevékenység, valamint az MNB Intézet munkájának közvetlen támogatása:  

  Pontszám (25 pont): 

Ezúton igazolom, hogy nevezett hallgató a fenti kategóriákban szereplő tevékenysége-
kért, az adatlapon megjelölt időszakban a tanszék/intézet/szakkollégium részéről sem-
milyen ellenszolgáltatásban nem részesült. 
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Budapest, 2021. ……………………… (hónap) …………. (nap) 
 
A tanszékvezető/intézetvezető neve/szakkollégium vezető neve (olvashatóan): 
………………………………………………….……………………. 
A tanszékvezető /intézetvezető/szakkollégium vezető aláírása 

 

III. MNB Intézet tantárgyak  - 2020/2021. tanév 1. félév (max. 50 pont)  
 
MNB Intézet választható tantárgyainak teljesítése (Empirikus eszközárazások a kuta-
tásokban, Fintech kihívások a pénzügyi szektorban, Nemzetközi gazdasági és pénzügyi 
intézmények szerepe az átalakuló világban, Shadow banking, Új gazdasági kihívások a 
globális világban, továbbá a projektheti tárgyak: International Trade and Develop-
ment) (tantárgyanként 25 pont). 


