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Pályázati felhívás 

Corvinus Ösztöndíjra a 2022 februárban induló képzésekre vonatkozóan 
a 2022K keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a SZMSZ III. Kötet Hallga-
tói Követelményrendszer 4. rész Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (a továbbiak-
ban: HTJSZ)  23-24.§ -a és az 1. sz melléklete (16-17) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet Corvinus Ösztöndíjra (a továbbiakban: ösztöndíj) a 2022. februárban induló 
képzésekre vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban, a 2021/2022. 
tanév tavaszi félévtől induló ösztöndíjjal támogatott képzésekre (a továbbiakban: tá-
mogatott képzés) az alábbiak szerint. 

1. Az ösztöndíj célja a képzés hallgató által fizetendő féléves díja (továbbiakban: önkölt-
ség) teljesítésének támogatása azzal, hogy az ösztöndíj nem minősül a nemzeti felső-
oktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti magyar állami 
ösztöndíjnak. 

2. A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban (továbbiakban: FFT) meghirdetett azon mes-
terképzések minősülnek támogatott képzéseknek, amelyek esetében az FFT-ben fel-
tüntetésre került az ösztöndíjra való pályázás lehetősége. 

3. Az irányadó maximális ösztöndíjas létszámot adott képzésnél az „A” finanszírozási for-
mánál megjelölt minimális és maximális létszám határozza meg azzal, hogy az Egye-
tem fenntartja annak jogát, hogy a vonalhúzási eljárás során a jelentkezők tényleges 
eredményének ismeretében a képzések minimális és maximális kapacitásszáma között 
átcsoportosítást tegye. 

4. Az ösztöndíj összege félévente maximum az adott képzés – FFT-ben közzétett - hall-
gató által fizetendő önköltségének megfelelő összeg.  

5. Az ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben 
meghatározott képzési időre (a továbbiakban: képzési idő) szól (továbbiakban: támo-
gatott félévek maximális száma) a HTJSZ-ben meghatározottak szerint, amelyet a hall-
gató a 6) pontban meghatározott jogosultsági időszak alatt vehet igénybe. A fogyaté-
kossággal élő hallgatók esetében ettől eltérően a támogatható maximális félévek száma 
osztott mesterképzés esetében egy félévvel hosszabb, mint az adott képzésre vonatkozó 
képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő. 

6. A jogosultsági időszak, amelyen belül a támogatott félévek maximális száma igénybe-
vehető: 

a. osztott mesterképzésben a képzési idő plusz egy félév, 
b. a fogyatékossággal élő hallgatók esetében a képzési idő kétszerese a HTJSZ-ben 

meghatározottak szerint. 
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A jogosultsági időszak további egy félévvel meghosszabbítható a hallgató kérelmére 
különösen méltányolható indokok fennállása esetén. Igy különösen tartós betegség, 
gyermekvállalás, külföldi csereprogramokban, szakmai gyakorlaton való részvétel mi-
atti tanulmányi idő hosszabbodás esetében azzal, hogy a támogatott félévek száma to-
vábbra sem haladhatja meg az 5.) pontban meghatározott támogatott félévek maximá-
lis számát. A meghosszabbításról az oktatási rektorhelyettes dönt. 

7. Az ösztöndíjra, a támogatott képzésre ― a 2021/2022. tanév tavaszi félévre ― felvételi 
jelentkezést benyújtó minden magyar állampolgár, továbbá az Nftv. szerint magyar ál-
lampolgárral azonos jogokkal rendelkező személy pályázhat. 

8. Az ösztöndíjra azon hallgató jogosult, aki jelen pályázati felhívásban megjelölt felvételi 
eljárásban felvételt nyert és beiratkozik a 2021/2022. tanév tavaszi félévre a Corvinus 
ösztöndíjjal támogatott képzésre. Nem jogosult ösztöndíjra, aki önköltségi díját nem 
saját maga fizeti, így különösen 

a. aki Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban, Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj-
programban, részesül; 

b. akinek munkáltatója átvállalja az önköltségi díj teljes vagy részleges megfizeté-
sét. 

9. Az ösztöndíjas jogviszony a felvételi eljárás keretében elért felvételi pontszám alapján 
meghozott felvételi döntést és beiratkozást követően az ösztöndíjszerződéssel jön létre. 

10. Megszűnik az ösztöndíjas jogviszony (az ösztöndíj tovább nem folyósítható), ha  
a. az ösztöndíjszerződés az Egyetem és a hallgató között bármely okból megszű-

nik; 
b. a hallgató hallgatói jogviszonya az Egyetemen megszűnik, a hallgatói jogviszony 

megszűnésének napján; 
c. a hallgató képzést, azaz szakot vagy adott szakon belül munkarendet, képzési 

helyet, képzési nyelvet vált, attól a naptól, amikortól a hallgató a tanulmányait 
az új képzésen folytatja; 

d. a hallgató kimerítette a 5.) pont szerinti támogatott féléveket, a következő fél-
évtől; 

e. a hallgató túllépett a 6.) pont szerinti jogosultsági időszakon,  
f. a hallgató nem teljesíti a 12.)-13.) pont szerinti felülvizsgálati eljárás keretében 

meghatározott tanulmányi követelményeket, a következő félévtől. 

11. Az ösztöndíjat csak aktív félévben veheti igénybe a hallgató, ezért a szünetelés féléveire 
nem jár ösztöndíj, azonban a hallgató az ösztöndíj jogosultágát nem veszíti el önma-
gában a hallgatói jogviszony szünetelése miatt. Amennyiben a hallgató a szünetelést 
követően tanulmányait aktív félévben tovább folytatja és az éves felülvizsgálatra is fi-
gyelemmel a jogosultsága még mindig fennáll, az Egyetem hivatalból intézkedik az ösz-
töndíj folyósításának újraindításáról. A hallgató által igénybe vett támogatási időnek 
minősül minden olyan félév, amelyben a hallgató ösztöndíjban részesült és amely te-
kintetében nem keletkezett visszafizetési kötelezettsége. Nem számít bele a hallgató 
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által igénybe vett támogatott félévek számába az a félév, amelyre a hallgató bejelent-
kezett, de a félév során passzíválja jogviszonyát tekintettel arra, hogy ezen félévekben 
a hallgató nem veheti igénybe az ösztöndíjat vagy a részére biztosított ösztöndíjat a 
hallgató a 16.) a) pont alapján köteles visszafizetni. 

12. Az Egyetem tanévenként egyszer, minden év július 31. napjáig felülvizsgálja az ösztön-
díjban részesíthető hallgatói kört. A felülvizsgálat során az értékelést szakonként, azon 
belül munkarendenként, képzési nyelvenként, képzési helyenként, továbbá évfolya-
monként kell elvégezni (továbbiakban: képzésenként). A felülvizsgálat a két utolsó 
olyan aktív félév teljesítménye alapján történik, amelyben a hallgató nem vett részt 
külföldi részképzésben vagy gyakorlatigényes szakon hat (6) hetet meghaladó külföldi 
kötelező szakmai gyakorlaton. Az értékelés során kizárólag az Egyetemen folytatott ta-
nulmányokat lehet figyelembe venni. Amennyiben az éves felülvizsgálatkor adott hall-
gatónak csak egy értékelés alá vonható aktív féléve volt – ideértve a keresztfélévben 
tanulmányaikat megkezdő hallgatókat is –, akkor a felülvizsgálat során azt az egy fél-
évet kétszeres értéken kell figyelembe venni.  

13. Mesterképzésben a következő felülvizsgálat időpontjáig azon hallgatók szerezhetnek 
jogosultságot a (rész)ösztöndíjra, akiknek a két értékelés alá vont félévre 

a. együttesen számított kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,80-t és 
b. együttesen legalább 46 kredit értékű tantárgyat teljesítettek.  

12.) pont szerint jogosultsággal rendelkező hallgatók esetében a rangsorképzés az 
alábbi képlet szerint történik a két érintett félévben teljesített tárgyak alapján: 
 

Σ(kreditpont x érdemjegy) 
teljesített tárgyak Σ kreditértéke, de legalább 60 kreditpont 

14. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a jogosultak száma – a rangsorban kiala-
kuló azonos pontszámok miatt – meghaladná az adott képzésen rendelkezésre álló ösz-
töndíjas helyek számát vagy a rendelkezésre álló ösztöndíjkeretet, akkor az Elnöki Tes-
tület dönt a Corvinus ösztöndíjjal támogatható létszámról, továbbá a fennmaradó 
ösztöndíjkeret felhasználásáról. 

15. A 12.)- pontban meghatározott felülvizsgálat során az ösztöndíj jogosultságát elveszítő 
hallgató különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel kérvényezheti az oktatási 
rektorhelyettestől  az ösztöndíjas jogviszony fenntartását. 

16. Az ösztöndíjjal támogatott hallgató köteles: 
a. visszafizetni az adott félévre folyósított ösztöndíj teljes összegét, ha a félév során 

szünetelteti jogviszonyát; 
b. az adott képzési szinten a képzési idő alatt, de legfeljebb a képzési idő kétszere-

sén belül a Budapesti Corvinus Egyetemen megszerezni az oklevelet, vagy az 
oklevél itt meghatározott időszakon belül történő megszerzése hiányában visz-
szafizetni az általa adott képzési szinten igénybe vett ösztöndíj teljes összegét. 
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17. Egy hallgató egy félévben párhuzamosan csak egy képzésben kaphat ösztöndíjat akkor 
is, ha egynél több képzésben folytat tanulmányokat az Egyetemen. 

18. Az ösztöndíj egy adott képzésre szól, azaz adott szakon, adott munkarendben, képzési 
nyelven, képzési helyen folytatott tanulmányokra. Az ösztöndíj a 19. pontban foglalt 
kivétellel egy képzési szinten csak egyszer vehető igénybe. Az ösztöndíj többször is 
igénybe vehető, ha az különböző képzési szintekre vonatkozik. 

19. Amennyiben a hallgató jogviszonyát ― neki felróható okból ― az Egyetem egyoldalúan 
megszünteti vagy a hallgatói jogviszony ugyanezen okból jogszabály erejénél fogva 
megszűnik, akkor a hallgató ugyanazon képzési szinten már nem jogosult Corvinus 
ösztöndíjra új hallgatói jogviszony létesítése esetén sem. Amennyiben a hallgató hall-
gatói jogviszonya megszüntetését maga kéri ― feltéve, hogy jogviszonya egyébként 
nem került volna az Egyetem által megszüntetésre vagy nem szűnt volna meg a jogsza-
bály erejénél fogva ―, akkor a .20) pontban meghatározottak szerint azonos képzési 
szinten is pályázhat ösztöndíjra. 

20. Amennyiben a hallgató jogviszonya adott képzési szinten megszűnik és egy másik hall-
gatói jogviszonya jön létre egy következő felvételi eljárás keretében, akkor ― figyelem-
mel a 19.) pontban meghatározottakra ― az ösztöndíjra való jogosultsága az aktuális 
képzésének képzési idejére terjedhet ki, de nem haladhatja meg az 5.)-6.) pont szerinti 
maximális támogatható félévek számát. A támogatott félévek maximális számát csök-
kenti az azonos képzési szinten a korábbi hallgatói jogviszonyában elnyert ösztöndíjjal 
támogatott félévek száma (korrigált támogatható félévek száma). 

21. Jelen ösztöndíj a 2022. februárban induló (keresztféléves) képzésekre vonatkozó fel-
sőoktatási felvételi eljárás (2022K) keretében kerül meghirdetésre. Az ösztöndíjat az 
„A” finanszírozási formájú képzés megjelölésével lehet megpályázni azzal, hogy az ösz-
töndíjjal támogatott képzés nem minősül magyar állami ösztöndíjas képzésnek. Az 
ösztöndíjra jelentkezéshez külön pályázati kérelem és a központi felvételi eljárás kere-
tében kötelezően benyújtandó dokumentumokon kívül egyéb dokumentumok benyúj-
tása nem szükséges. 

22. Az ösztöndíj pályázati eljárásának határideje megegyezik a felvételi eljárásra vonat-
kozó határidővel. 

23. Az Egyetem a központi felvételi eljáráson belül lezajló folyamatokon kívüli külön ösz-
töndíjbírálatot nem folytat le. Az a jelentkező, aki az adott képzésen eléri az annak „A” 
finanszírozási formájához az Egyetem által meghatározott felvételi ponthatárt, az a 
24.) pontban foglaltakra is figyelemmel jogosulttá válik az ösztöndíjra az ösztöndíj pá-
lyázatban meghatározott feltételek szerint. 

24. Az Oktatás Hivatal az általa küldött besorolási döntésben az „A” finanszírozási formára 
felvételt nyert jelentkezők esetében a besorolási döntésben rögzíti, hogy a jelentkező 
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önköltséges finanszírozási formára, Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert fel-
vételt. 

25. Az Egyetem által kiállított felvételi határozat egyben az ösztöndíjra vonatkozó döntés 
is, ami a beiratkozással válik hatályossá. 

26. A Corvinus ösztöndíjjal kapcsolatban érdeklődni a corvinusosztondij@uni-corvi-
nus.hu címen lehet. 

 

Dr. Szabó Lajos György sk. 
oktatási rektorhelyettes 

 

 


