
 

 

Az MNB Kiválósági Ösztöndíj pályázati felhívása 

a 2017/2018-as tanévre 

 

A Budapesti Metropolitan Egyetem a Magyar Nemzeti Bankkal való együttműködése keretében, 

pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre. 

Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül és alapvető feladatainak ellátásán túl, a 

közérdekű társadalmi célok megvalósításának elősegítése végett, kialakította a jegybanki érdekeken 

és sajátosságokon alapuló, az MNB külső kapcsolatainak részét képező támogatási politikáját, amely 

az MNB Igazgatósága által jóváhagyott MNB Alapokmányán és a Társadalmi Felelősségvállalási 

Stratégiáján alapul. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 170. § (3) bekezdés a) pontja alapján az 

MNB által kiszabott bírságból származó bevétel közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés 

elősegítésére, támogatására fordítható. 

A pályázat célja: 

Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági 

értékteremtésben, amelynek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíjprogramot 

támogat.  

A támogatás összegét a pályázaton nyertes hallgatók „MNB kiválósági ösztöndíj” jogcímén kapják 

meg akként, hogy a havi ösztöndíj összege 30.000.- Ft, amely egy tanév során 10 hónapra jár 

(szeptember-június hónapokra), amennyiben a hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek 

megfelel. 

Az MNB Kiválósági Ösztöndíjban 15 fő alapképzésben és 1 fő mesterképzésben résztvevő 

hallgató részesülhet. 

 

Támogatott szakok: 

a) Alapképzésen: gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel 

b) Mesterképzésen: vezetés és szervezés 

  



 

A pályázás feltételei: 

Azon hallgatók pályázhatnak, akik 

a) a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, 

pénzügy és számvitel alapképzési szakain, illetve a vezetés és szervezés mesterszakán 

nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy 

önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói, 

b) a támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az 

utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek, 

c) akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át 

teljesítették, továbbá 

d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel 

súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve 

egyéb szakmai munkát végeztek.  

Bírálati szempontok 

A beérkezett pályázatok értékelésekor az Egyetem által kijelölt bizottság 70%-ban a tanulmányi 

teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, 

nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel, szakkollégiumi tevékenység), 10%-os arányban a 

közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe. 

 

Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei: 

 A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható. Az ösztöndíj 

folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át. 

 Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát 

a 2017/2018. tanév 1. azaz őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben 

jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi 

eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, az ösztöndíjprogram által 

támogatott mesterképzési szakán folytatja. 

 Amennyiben a hallgató 

 – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 

2017/2018. tanév 1., azaz őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, vagy 

 egyéb más ok miatt megszakítja tanulmányait, és nem folytatja az 

ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szakon sem, vagy 

 ha a hallgató valamennyi tantárgyát nem teljesíti az első (őszi) félévben, és így 

részére a továbbiakban nem jár ösztöndíj, 

a felsőoktatási intézmény jogosult – ismételt pályázat kiírása nélkül – a kiesett hallgató(k) 

helyét feltölteni a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati rangsorban 

következővel. A pályázó számára az így elnyert ösztöndíj csak a 2. (tavaszi) félévre 

folyósítható. 

 A hallgató nem jogosult a 2. (tavaszi) féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2017/2018. tanév 

őszi félévében a felvett valamennyi tantárgyát nem teljesítette. 

 Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj 

tovább nem folyósítható.  

 



 

A pályázattal egy időben kitöltendő, csatolandó dokumentumok: 

 pályázati adatlap. 

 a hallgató tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi 

és hazai versenyeken való részvétel, szakkollégiumi tevékenység) alátámasztó igazolások, 

illetve minden olyan okirat, dokumentum, melyet a pályázó a pályázat elbírálása során 

érvényesíteni kíván. 

 a hallgató nyilatkozata arról, hogy a pályázati felhívásban megjelölteket, így különösen a 

megítélt ösztöndíj felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek 

ismeri el.  

 a hallgató nyilatkozata arról, hogy pályázatában szereplő személyes adatait a bíráló bizottság 

tagjai, az MNB képviselői, illetve a pályázat adminisztrációját végző személyek kezelhessék.  

 a hallgató nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén személyes adatai (így 

különösen neve, szakja) az Egyetem és az MNB kommunikációja során felhasználásra 

kerüljenek. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25. 

A pályázat benyújtásának módja: az Egyetem Modulo rendszerén keresztül 

A határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázat eredményének közzététele után a pályázati anyagok az Egyetem adatkezelési szabályai 

szerint megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázat eredményéről az Egyetem a pályázót elektronikus úton értesíti. 

A támogatott hallgatók számára az ösztöndíjról szóló oklevél átadása ünnepélyesen, az MNB 

közreműködésével történik. 

 

További információ a Hallgatói Információs Központ elérhetőségein keresztül kérhető. 

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az Egyetem a pályázat visszavonásának jogát fenntartja. 

A pályázat értékelésével és az ösztöndíj megszűnését megállapító döntéssel szemben nincs 

helye jogorvoslatnak. 

 

Budapest, 2017. szeptember 15. 

 

 

Budapesti Metropolitan Egyetem 

 


