
Pályázati felhívás 

a 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévére 

Önköltséget finanszírozó ösztöndíjra a  

Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász szakirányú 

továbbképzési szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Követelményrendszer 4. 
rész Hallgatói térítési és juttatási szabályzatban (a továbbiakban: HTJSZ) 37.§ (3) és a 7/2023. 
számú Elnöki Testületi rendelkezésben meghatározottaknak megfelelően pályázatot hirdet a 
Budapesti Corvinus Egyetem Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász szakirányú 
továbbképzési szakon, levelező munkarendben tanulmányokat folytató azon hallgatók 
számára, akik a Corvinuson a 2022/2023. tanév tavaszi félévében kezdték meg 
tanulmányaikat.  
 

(1) A pályázat célja: Az ösztöndíj célja a kultúra területén dolgozók támogatása abban, 
hogy a turizmus területén szerezzenek kiegészítő ismereteket, és lehetővé tegye minél 
szélesebb kör beiskolázását. 

(2) Az ösztöndíj időtartama: Az ösztöndíj a 2022/23-as tanév II. félévére (február-
június) szól. 

(3) Az ösztöndíjban csak azok a Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász 
szakirányú továbbképzési szakon, levelező munkarendben tanulmányokat folytató 
hallgatók részesülhetnek, akik a Corvinuson a 2022/2023. tanév tavaszi félévében 
kezdték meg tanulmányaikat, valamint a 2022/2023. tanév tavaszi félévben aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

(4)  A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben kezdte meg tanulmányait a 
fenti szakirányú továbbképzési szakon és a félév egészében aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik. 

(5) Az ösztöndíj a 2022/2023. tanév 2. félévében legfeljebb 20 főnek ítélhető oda. 

(6) Az ösztöndíj összege: a 2022/2023. tanév tavaszi félévére eső önköltség 100 %-a, 
amely ösztöndíjat az Egyetem pénzügyi kompenzációval fizeti meg a hallgató számára.  

(7) Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:  

Az ösztöndíjra azon levelező munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak, 
akik 

a) a 2022/2023. tanév tavaszi félévében nyertek felvételt és kezdték meg 
tanulmányaikat a 3.) pont szerinti szakirányú továbbképzésben, 

b)  önköltségi díjukat maguk fizetik  
c) a képzésen a 2022/2023. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkeznek 

(8) Az ösztöndíj folyósításának feltételei: 

a) a támogatást elnyert hallgató és az Egyetem közötti ösztöndíjszerződés megkötése, 
b) a 2022/2023. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszony a fenti szakirányú 

továbbképzésen 

(9) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és vissza kell fizetnie 
az ösztöndíj teljes összegét, amennyiben:  

a) hallgatói jogviszonyát a folyósítással érintett félévben az adott képzésen 
megszünteti, 



b) a 2023/24. tanév első félévére – a képzés második félévére – a támogatással érintett 
képzésre nem jelentkezik be. 

(10) Visszafizetési kötelezettség: Amennyiben az ösztöndíj úgy kerül folyósításra, hogy 
a hallgató nem lett volna rá jogosult, a hallgatót visszafizetési kötelezettség terheli. A 
visszafizetési kötelezettség részletes szabályait az ösztöndíjszerződés tartalmazza. 

(11) A pályázatot a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer 
„Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „Ösztöndíj 
Pályázat Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzési 
szak 2022/2023/2 tanév” kérvényen keresztül kell benyújtani. 

(12)  A pályázási időszak: 2023. március 27.– 2023. március 31. 

(13)  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31., 12.00 óra 

(14)  A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

(15) A pályázat elbírálása: A pályázatokat egy bizottság bírálja el és dönt az ösztöndíj 
odaítéléséről. A Bíráló Bizottság elnöke a szakirányú továbbképzésekért és executive 
képzésekért felelős dékán, tagjai a képzés szakfelelőse és a Hallgatói Szolgáltatások part-
time képzésekért felelős csoportvezetője. A Bizottság a benyújtási határidőt követő 
legfeljebb 30 napon belül meghozza döntését. 

(16) Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, a Neptunban leadott jogorvoslati 
kérelemmel van lehetőség. A jogorvoslat tárgyában a Hallgatói Felülbírálati Bizottság 
dönt. 

(17) A pályázatról további felvilágosítás az osztondij@uni-corvinus.hu címen kérhető. 

 
Budapest, 2023. március 23. 
 
 
  
 
  Dr. Vas Réka Franciska  
  oktatási rektorhelyettes 
 
 
 


