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A Budapesti Corvinus Egyetem 

Hallgatói Követelményrendszer 4. rész 

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 32. § és 

1.sz. melléklete alapján 

pályázatot hirdet 

 

Diákszervezeti ösztöndíjra  
 
 

az Egyetem hallgatói számára 2022/2023 tanév 2. félév április hónapra,  

a 2023. március havi tevékenység alapján 

  

(1) A Diákszervezeti Ösztöndíj a Corvinus HÖK által akkreditált diákszervezetekben 

végzett vezetői és egyéb – diákszervezeti vezető pozícióhoz vagy tagsághoz köthető – 

tevékenységeket támogató egyetemi ösztöndíj. 

február hónapban akkreditált „A” kategóriás diákszervezetek:  

 

Diákszervezet neve 

AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete Budapesti Corvinus 
Egyetem Helyi Bizottsága 

University Business Club of Corvinus  

Budapest Investment Club  

Business IT Club-Corvinus  

CEMS Club Budapest  

Corvinus Consulting Club  

Corvinus Tourism Club  

ESN Corvinus  

EVK Szakkollégium  

Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága Szakkollégium  

Finance Master Club  

Gyakorlati Diplomácia Szakkollégium  

Heller Farkas Szakkollégium  

House of European Affairs & Diplomacy  

JÉG  

Közép-Európa Társaság  
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Luca Pacioli Számviteltudományi és Adózási Társaság  

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány  

Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete  

Rajk Szakkollégium  

Studium Generale  

Speciális Pénzügyi és Matematikai Diákszervezet  

Széchenyi István Szakkollégium  

(2) Diákszervezeti Ösztöndíjra pályázhatnak az (1) pontban megadott diákszervezetek 

nyilvántartásba vett azon tagjai, akik alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan 

képzésben az Egyetemen teljes idejű képzésben tanulmányokat folytatnak és a pályázat 

benyújtásakor az Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és nem 

tartoznak a (3) pont alá. 

(3) Nem jogosult pályázatot benyújtani az a hallgató, aki 

a. részismereti képzésben vagy részképzésben (vendéghallgatói jogviszonyban) 

vesz részt, 

b. előkészítő képzésben vesz részt, 

c. az önköltségi díját egyéb ösztöndíjforrásból fizeti (Stipendium Hungaricum 

Ösztöndíjban, Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban részesülők, 

bármely, önköltséget finanszírozó állami vagy intézményi ösztöndíjban – kivéve 

Corvinus ösztöndíjat – részesülők, továbbá azok, akiknek a munkáltatója 

átvállalja az önköltségi díjának megfizetését stb.). 

(4) A Diákszervezeti ösztöndíj havonta megpályázható egyszeri, határozott összegű 

ösztöndíj. 

(5)  A pályázatot a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban: Neptun) 

„Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető 

„Diákszervezeti Ösztöndíj 2022/2023/2 Április” kérvényen keresztül kell benyújtani. A 

pályázati felhívás elérhető az Egyetem honlapján. 

(6) A Diákszervezeti Ösztöndíj havi maximális összege a mindenkori egy főre jutó hallgatói 

normatíva 1,5-szöröse. 

(7) Egy hónapban elvégzett tevékenységért az elnyerhető Közéleti és Diákszervezeti 

Ösztöndíj együttes havi összege legfeljebb a mindenkori egy főre jutó hallgatói 

normatíva 1,8-szorosa. 
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(8) A beérkező pályázatokat egy adott pályázatra vonatkozóan a pályázatban megjelölt 

diákszervezet elnöke vagy társelnöke véleményezi a pályázat lezárását követő két (2) 

napon belül – igazolva ezzel a leírt tevékenységeket. 

(9) A pályázati űrlapon kell kifejteni az adott hónap(ok)ban elvégzett tevékenységet. Ezt a 

Neptunban létrehozott pályázatban az arra kialakított felületen kötelezően meg kell 

tenni. Ennek elmulasztása az adott hónapban a pályázatból való kizárást vonja maga 

után. 

(10) Hiánypótlásra és igazolási kérelem benyújtására nincs lehetőség. 

 

(11)  A pályázat leadási határ idejének elmulasztása esetén a pályázat érdemi vizsgálat 

nélkül elutasításra kerül. 

(12)  Hiányos pályázat esetén a Diákszervezeti Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 

az adott tevékenységet 0 pontra értékeli. 

(13)  Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében díjazás ellenében végzett, illetve ilyen 

jogviszony keretében más módon díjazott tevékenységgel nem lehet pályázni. 

Amennyiben ilyen tevékenységre vonatkozó pályázatot nyújt be a hallgató, az adott 

tevékenységét a Bizottság 0 pontra értékeli.  

(14)  Amennyiben a pályázat tartalma már diákszervezeti ösztöndíj pályázati eljárásban 

korábban benyújtásra került az adott tevékenységet a Bizottság 0 pontra értékeli. 

(15)  A pályázat értékelése során csak a pályázati kiírás közzétételét megelőző egy (1) 

hónapban végzett tevékenységet lehet figyelembe venni. Amennyiben a pályázó 

korábbi hónapokban végzett tevékenységet is megjelöl, az nem teszi érvénytelenné a 

pályázatot, de azokat az értékelésénél figyelmen kívül kell hagyni. 

(16)  Egy tevékenységért egyszer adható pont. A pályázatban egy tevékenység egyszer 

szerepelhet. 

(17)  A diákszervezet elnökének pályázatát az oktatási rektorhelyettes által kijelölt - a 

Bizottság tagjától különböző - munkavállaló véleményezi. 

(18) A Diákszervezeti Bíráló Bizottság az illetékes diákszervezeti elnök vagy társelnök 

véleményének ismeretében javaslatként pontszámot rendel az adott pályázatban 

foglalt megfelelő tevékenységekhez – ideértve az aktivitási bónuszt- szükség esetén 

szöveges kiegészítő információkkal látja el a pályázatot. 

(19)  A pályázatok értékelése a mellékletben szereplő szempontrendszer alapján történik: 
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a. a szervezetben betöltött tisztség alapján, ahol értékelési szempont a betöltött 

pozíció, valamint 

b. tevékenységi körök alapján. 

(20) A (19) pontban említettek ellenőrzését követően a Bizottság eldönti, hogy a 

diákszervezetek elnökei által véleményezésükben kiosztott pontokat illetően egy 

ponthoz mekkora kifizetendő összeget rendel, forintban kifejezve. Egy adott 

pályázóra vonatkozóan a pályázathoz a diákszervezet elnöke által véleményezésében 

rendelt pontmennyiség és ezen megállapított összeg szorzata adja eredményül az 

adott pályázó felé a javasolt ösztöndíj-összeget. 

(21)  A pályázóval szemben – a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat szerint – a 

Diákszervezeti Bíráló Bizottság köteles fegyelmi eljárás indítását kezdeményezni, 

amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl, vagy ennek alapos 

gyanúja felmerül. 

(22) Az ösztöndíj adományozása tárgyában az oktatási rektorhelyettes dönt. 

(23) A jogorvoslati kérelmet a közléstől számított 15 mapon belül a Hallgatói Felülbírálati 

Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva kell benyújtani. 

(24) A pályázat benyújtási időszaka: 2023. április 03. 10:00 óra – 2023. április 06. 

16:00. 

 

Budapest, 2023. március 29.                                                          

 

Dr. Vas Réka Franciska 

oktatási rektorhelyettes sk. 
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  Melléklet: 

 

Diákszervezeti ösztöndíj értékelési módszere 

 

Tisztség alapján Pont Igazoló 

elnöki alap 0 - 100 pont 

a diákszervezet vezetője 
(akadályoztatása esetén az őt 
helyettesítő személy) 
véleményezés útján igazolja a 
tevékenységet 

felsővezetői alap 0 - 75 pont 

középvezetői alap  0 - 50 pont 

projektvezetői alap 0 – 35 pont 

Tevékenység alapján  

rendezvényszervezés 0 - 30 pont 

kurzus-tréning szervezés, -tartás 0 - 30 pont 

egyéb 0 - 30 pont 

Aktivitási bónusz  

aktivitási bónusz 0 - 30 pont 

 

1. Aktivitási bónusz pályázatonként csak egy tevékenységhez adható és csak egy kategóriában 
szerepeltethető. 

2. Egy tevékenység egy kategóriában szerepeltethető, egyszer adható érte pont, 
a. a tevékenység alapján történő értékelés szempontjai jól különüljenek el a tisztség 

alapján történő értékeléstől. 

 

3. További értékelési szempontok: 
a. Diákszervezet mérete. 
b. Fokozott jutalmazásban részesül olyan rendezvénynek a szervezése, mely az Egyetem 

hírnevét kiemelten öregbíti vagy ha a szervezet „kifelé” nyújt szolgáltatást (pl. tanítás, 
külföldi hallgatók integrálása stb.). 

c. Szervezet kiemelkedő aktivitásának figyelembevétele (pl. kutatószeminárium, heti több 
program szervezése stb.). 

d. A pontokat a Diákszervezeti Bíráló Bizottság nem csak az óraszámmal arányosan, 
hanem a munka minőségét figyelembe véve osztja ki. Az óraszám iránymutatóként 
szolgál. Amennyiben egy szekcióban nem adható annyi pont, amennyit a pályázó 
megérdemelne, akkor a Diákszervezeti Bíráló Bizottság a munkát az Aktivitási 
bónusszal ellensúlyozza. 

e. Arról, hogy milyen munkát hány pontra kell értékelni, a Bíráló Bizottság dönt a 
pályázatokban leírt tevékenység és a tapasztalataik alapján. 

 

 


