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2. számú melléklet 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatot hirdet a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar hallgatói körében a Térítési és Juttatási Szabályzat 32. § alapján. A 

pályázat célja a hallgatók figyelmének felhívása az alább megfogalmazott témakör 

gondolkodóinak munkásságára.  

 

A pályázat keretében olyan – egyéni vagy társszerzős (max. 3 szerző esetén) – pályaműveket 

várunk, amelyekben a pályázók bemutatják azokat a közgazdasági elmélettörténeti műveket (az 

eredeti művek ismeretében), amelyek a technológia, az innováció és gazdasági fejlődés 

összefüggéseit vizsgálják a 2. §-ban megjelölt témakörök alapján.  

 

Pályázati feltételek és támogatottak köre 

 

A jelen pályázati felhívásban meghirdetett elmélettörténeti témájú versenyre a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának 

bármely BsC vagy Msc nappali képzésén részt vevő hallgatók jelentkezhetnek.  

 

A pályázatra a következő képzésekben részt vevő hallgatók adhatnak be pályaműveket: 

Gazdálkodás és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Műszaki 

menedzser (BSc), Kommunikáció és médiatudomány, Pszichológia (MA), Pénzügy, Regionális 

és környezeti gazdaságtan, Vezetésszervezés, Marketing, Számvitel, Műszaki menedzser 

(MSc). Az ösztöndíjban az alábbi feltételeknek megfelelő dolgozatok szerzői részesülhetnek.    

 

Pályázat témakörei, formai, terjedelmi követelmények 

 

1.) A hallgató a benyújtandó pályázat elkészítése során az alábbi témakörök közül választhat: 

Egy választott közgazdász nézetei a Technológiai fejlődés, innováció 

- és a gazdasági növekedés összefüggéséről 

- szerepéről a gazdasági ciklusok kialakulásában 

- szerepéről a gazdasági szerkezetátalakulás folyamatában 

- szerepéről a nemzetközi kereskedelemben 

- és a vállalati versenyképesség összefüggéseiről 

2.) További feltételek a pályázat kidolgozása során: 

a.) Egynél több választott közgazdasági gondolkodó kiválasztása esetén 

műveik/megállapításaik összehasonlító értékelése a fenti témakörök vonatkozásában. 

b.) Kulcsszavak: innováció, Kondratyev-ciklusok, -hullámok, endogén és exogén növekedés, 

termékciklus, versenyképesség 

3.) A pályaművek formai, terjedelmi követelményei: 

- word dokumentum 

- 12-es betűméret, másfeles sorköz 
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- forrásfelhasználás körültekintő kezelése (szövegközi hivatkozások használata, 

felhasznált irodalom megjelölése) 

- terjedelem: min. 2500 - max. 5000 szó 

 

A pályázat benyújtása 

 

A pályázat lebonyolítója a BME GTK Pénzügyek Tanszék. A pályázatokat elektronikusan kell 

megküldeni a Pénzügyek Tanszék email címére: finance.titkarsag@gtk.bme.hu.  

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a +36 06 1 463 1905 számon. 

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. május 16. 23:59  

A pályázathoz kapcsolódó határidők 

 

A pályázat meghirdetése  

A pályázat benyújtásának határideje 2022.május 16. 23:59 

A pályázók értesítése a dolgozatok befogadásáról 2022. május 18. 23:59 

Szóbeli forduló (szakmai konferencia) határideje 2022. május 30. 

Ösztöndíjak várható kifizetése 2022. július 29. 

A nyertes pályázatok nyilvános megjelenése 2022. december. 31. 

 

A pályázat elbírálásának szempontjai 

 

A pályázati felhívásra beadott pályaműveket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóiból álló független szakmai zsűri bírálja el a 

pályaművek előszűrését követően. Ezt követően szakmai konferencia/díjátadó 

megszervezésére kerül sor a pályaművek leadási határidejét követő két héten belül. A 

konferencia/díjátadó keretében a pályázók prezentáció formájában szakmai zsűri előtt 

ismertetik tanulmányuk főbb megállapításait A verseny végleges eredménye a dolgozat és 

a szóbeli prezentáció összpontszáma alapján dől el. 

Az előszűrést az alábbi, formai feltételek alapján a Pénzügyek Tanszék munkatársai végzik. 

 

Nem kerülnek értékelésre azok a pályaművek, amelyek: 

 

-a megadott határidő után érkeznek be a megadott címre, 

 

-nem kezelik helyesen a felhasznált irodalmat (pl. hiányosak/hiányoznak a szövegközi 

hivatkozások, irodalomjegyzék). 

 

A pályázati kiírásra leadott dolgozatokat, beleértve a szerző személyes adatait a Pénzügyek 

Tanszék és a szakmai zsűri tagjai bizalmasan kezelik.  
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A pályázatok értékelésére két körben kerül sor: 

 

1, Az írásbeli értékelés során a szakmai zsűri a következő szempontokat veszi figyelembe és 5 

pontos skálán értékeli (maximum elérhető pontszám: 30): 

 

A dolgozat kérdésfelvetése jól meghatározott, a célok egyértelműen 

megfogalmazottak  

1 2 3 4 5 

A választott témakör releváns a választott közgazdasági 

gondolkodó(k) közgazdasági életművének értékelése szempontjából 

1 2 3 4 5 

A dolgozat felépítése logikus, megfelelő fejezeti tagolással 1 2 3 4 5 

A dolgozat szerzője megértette és jól értelmezte a választott elméleti 

munka/munkák közgazdasági jelentőségét 

1 2 3 4 5 

A dolgozat tartalmaz önálló következtetéseket, módszertani elemeket 1 2 3 4 5 

A dolgozat szerzőjének forráskezelése megfelelő, a felhasznált 

irodalom releváns forrásokból áll 

1 2 3 4 5 

 

A zsűri a pályázatok előszűrésén átesett dolgozatokat szóbeli fordulóra javasolt és nem javasolt 

kategóriába sorolja.  

 

 2, A szóbeli fordulón a következő szempontok alapján értékeli a szakmai zsűri a prezentációkat 

(maximum elérhető pontszám: 20) 

A prezentáció felépítése logikus, jól nyomon követhető  1 2 3 4 5 

A pályázó előadásmódja megfelelő, választékos/szakmailag megfelelő 

nyelvezetet használ 

1 2 3 4 5 

A prezentációban használt szemléltetőeszközök (ábrák, táblázatok, 

egyéb) igényes kivitelezésűek, jól értelmezhetők 

1 2 3 4 5 

A pályázó megfelelő érvekkel alátámasztva fogalmazza meg 

következtetéseit, jól összegzi a pályamű lényegét 

1 2 3 4 5 

 

Az írásbeli és a szóbeli értékelés eredményét a zsűri a szóbeli forduló alkalmával a pályázók 

teljesítményének kiértékelését követően szóban közli a résztvevőkkel és három naptári napon 

belül emailben is értesítést kapnak a pályázók a pályázat végeredményéről.  

A pályaművek zsűri által értékelt sorrendjével szemben fellebbezésre nem nyílik lehetőség. A 

pályázat keretében kiosztott ösztöndíjak kifizetéséhez szükséges adatokat a Pénzügyek 

Tanszéknek kell megküldeni, a Pénzügyek Tanszék gondoskodik a személyes adatok bizalmas 

kezeléséről. Az ösztöndíj folyósítására a szóbeli forduló alkalmával meghozott döntés szóbeli 

közzétételétől számított 60 napon belül kerül sor.  

 

A zsűri fenntartja a jogot, hogy amennyiben a pályaműként leadott dolgozatok az elvárt szakmai 

igényességet nem tükrözik, a díjak kiosztására nem kerül sor. 

 

A pályaművek megfelelő színvonala esetén a leadott munkákból tanulmánykötetet 

szerkesztenek a GTK Pénzügyek Tanszékének munkatársai. A kötet lektorálására külső 

szakértőt kérnek fel. Amennyiben egy dolgozat a válogatáskötetbe kerül szerzőjének 
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egyetértésével, a szerzőnek egy oldal terjedelemben írásban nyilatkoznia kell a felhasználási 

jog átruházásáról a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási és 

Társadalomtudományi Kara részére. A kötetben való megjelenésért a hallgató – a szóbeli 

fordulón elért eredmény alapján folyósított ösztöndíjon felül – további díjazásban nem részesül. 

 

 

Adatvédelem 

A BME GTK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi 

és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. A 

pályázó a pályázat leadásával beleegyezik a személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti 

kezelésébe. 
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