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A 13/2022. (IX.05.) számú Dékáni Utasítás melléklete 

 

MNB Kiválósági Ösztöndíj 

Pályázati felhívás a 2022/23-es tanév tavaszi félévére 

 

Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági 

értékteremtésben, aminek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezéssel ösztöndíj programot támogat. 

A program keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött támogatási szerződés 

alapján az alábbiakban meghatározott feltételekkel lehet pályázatokat benyújtani a 2022/23-es tanév tavaszi 

félévére vonatkozó kiválósági ösztöndíj elnyerésére: 

1. A teljes tanév támogatni kívánt hallgatók száma: 44 fő alapképzésben és 7 fő mesterképzésben 

tanulmányokat folytató hallgató, a tavaszi fordulóban az ezekből a II. félévre megüresedő 

helyekre van lehetőség pályázni. Az ösztöndíjak pontos számát a BME GTK a félév lezárását 

követően közli, de legalább 6 fő alapképzésen és 4 fő mesterképzésben támogatásra kerül. Az alap- 

és mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázatai elkülönítve kerülnek értékelésre. 

2. Az ösztöndíj mértéke: 50.000Ft/hó/hallgató öt hónapnak megfelelő időtartamra. 

 

Jelentkezési feltételek 

1. Ösztöndíjban részesülhetnek az alábbi szakok hallgatói:  

a. Alapképzés: Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi 

gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Kereskedelem és Marketing 

b. Mesterképzés: Biztosítási és pénzügyi matematika, Gazdaság- és pénzügy-matematikai 

elemzés (osztatlan képzés), Közgazdasági elemző, Közgazdálkodás és közpolitika, Master of 

Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Regionális és 

környezeti gazdaságtan, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés Vezetés és szervezés 

 

2. Azon hallgatók pályázhatnak állampolgárságtól függetlenül, akik: 

a. a fent felsorolt alap- és mesterszakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói, 

b. nem részesülnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban,  

c. legalább két félévet teljesítettek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet 

megszereztek (ettől eltérést az MNB Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóság, Oktatási 

főosztálya a felsőoktatási intézmény ezirányú kérelmére engedélyezhet, amennyiben a 

hallgató kiváló tanulmányi és tudományos eredményei mellett a kevesebb kredit 

megszerzésére méltányolható okból került sor, például a hallgatónak azért nincs lehetősége 

a megadott mennyiségű kredit megszerzésére, mert a korábbi évek mintatanterven felüli 

túlteljesítése miatt nincs elegendő számú felvehető tárgy), 

d. akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át 

teljesítették,  

e. kitöltik és a pályázattal együtt benyújtják az MNB adatvédelmi nyilatkozatát, továbbá 

f. az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek 

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

illetve egyéb szakmai munkát végeztek. A GTK saját hatáskörben dönthet úgy, hogy eltekint 

a tudományos és közéleti tevékenységtől; amennyiben a hallgató tanulmányi teljesítménye 

kiemelkedő és ezzel nem zár ki más ösztöndíjast, 

g. vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen 

megjelennek. 

3. További feltételek: 

a. Amennyiben a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább 

nem folyósítható.  
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b. Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és a 

tanulmányi ösztöndíj támogatásából. 

A pályázat összeállítása, a benyújtás határideje 

1. A pályázatot a pályázati kiírás mellékletében foglalt pályázati adatlap kitöltésével a Dékáni 

Hivatalban (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület A szárny magasföldszint 20., 

Otterbein-Szabó Edit) kell benyújtani 2 eredeti példányban, a dékánnak címezve egy borítékba 

helyezve. A pályázathoz mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító 

dokumentumokat vagy azok másolatait. 

2. A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött és aláírt Pályázati adatlapot, melyen a pályázó: 

 megadja azonosító adatait, felsorolja tudományos és közéleti tevékenységeit 

 nyilatkozik arról, hogy az ösztöndíj tanulmányi feltételeit maradéktalanul teljesíti; 

 nyilatkozik arról, hogy az MNB Kiválósági Ösztöndíj pályázat feltételeit megismerte, az 

abban foglaltakat elfogadja, valamint azokat magára nézve a pályázati eljárás és a pályázat 

elnyerése esetén az ösztöndíj folyósítása során mindvégig kötelezőnek ismeri el; 

 hozzájárulását adja a pályázata elbírálásához és az ösztöndíj folyósításához szükséges 

személyes adatainak a Kar és az MNB általi kezeléséhez. 

3. A pályázathoz csatolni kell az eredeti Jogviszony-igazolást és a hivatalos aláírt igazolást az utolsó 

két aktív félév teljesített tárgyairól és félévi súlyozott átlageredményéről (KTH-tól kérhető) 

4. A pályázathoz csatolni kell a kitöltött és aláírt Tantárgyellenőrző lapot (gtk.bme.hu oldalról 

letölthető) 

5. A pályázathoz csatolni kell az előző két egymást követő lezárt, aktív félévben végzett tudományos 

és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumokat (ld. a pályázati kiírás melléklete: ’Igazolások’) 

6. A pályázatnak tartalmaznia kell az Adatkezelési nyilatkozatot, mely szerint a hallgató hozzájárulását 

adja adatainak átadásához a Magyar Nemzeti Bank Oktatási Főosztálya részére. 

7. A pályázatok leadásának határideje: 2023. március 17. napján 12 óra. 

8. A pályázat leadása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

9. A pályázatról további felvilágosítás: Otterbein-Szabó Edit, pályázati koordinátortól 

palyazat@gtk.bme.hu e-mail címen kérhető. 

 

A pályázatok értékelése 

1. A beérkezett pályázatok rangsorolása során az eredményben 50%-os súllyal kerül beszámításra a 

tanulmányi teljesítmény, 40%-os súllyal a tudományos tevékenység és 10%-os arányban a közéleti, 

közösségi tevékenység.  

2. Tudományos tevékenységnek minősülnek a tudományos publikációk, a tudományos diákköri 

dolgozatok, a nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység. 

3. A pályázatokat egy három főből álló bizottság értékeli, melynek tagjai a BME GTK oktatási ügyekért 

felelős dékánhelyettese, a tudományos és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes és a Kari 

Hallgatói Képviselet képviselője. 

4. A tanulmányi teljesítmény pontozása: tanulmányi átlag alapján, max. 50 pont szerezhető, vagyis az 

utolsó két lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlagának 

az átlagát nézve 4,00-tól számítva 0,2 századonként jár 1 pont. Pl: 4,02 átlag 1 pont,  4,10 átlag 5 

pont. 4,50 átlag 25 pont. 

5. A tudományos, szakmai és közéleti tevékenység pontozásának rendjét az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. Pontegyenlőség esetén a tanulmányi teljesítmény dönt a rangsorolás során. 

 

 

Tudományos, szakmai tevékenységek pontozása 

 
 Pont Tevékenységenként 

más ösztöndíjról szóló igazolás 0 pont 

helyi/egyetemi verseny részvétel 2 pont/részvétel 

mailto:palyazat@gtk.bme.hu
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helyi/egyetemi verseny helyezés (1-3) 10 pont/helyezés 

országos tanulmányi verseny és/vagy esettanulmányi 

verseny részvétel 
4 pont/részvétel 

országos tanulmányi verseny és/vagy esettanulmányi 

verseny  helyezés (4-10) 
10 pont/helyezés 

országostanulmányi verseny és/vagy esettanulmányi 

verseny helyezés (1-3) 
20 pont/helyezés 

OTDK nevezés, részvétel 6 pont/nevezés és/vagy részvétel 

OTDK különdíj 30 pont/helyezés 

OTDK helyezés (1-3) 40 pont/helyezés 

TDK helyezés (1-3) 20 pont/helyezés 

TDK nevezés, részvétel 3 pont/nevezés és/vagy részvétel 

tantervben szereplő szakmai gyakorlat teljesítése 2 pont/félév 

részvétel egyetemi vagy kari szakmai programokban 6 pont/félév 

Nyári Egyetem részvétel 6 pont/nyári egyetem 

egyetemi mentorcsoport tagság 2 pont/félév 

Egyetemi vagy külsős (az Egyetem által elfogadott) 

szakmai workshop részvétel 
2 pont/workshop 

szakmai diákszervezeti tagság (extrakurrikuláris 

kurzus teljesítése nélkül) 
2 pont/félév 

szakkollégiumi tagság (beleértve a tárgyfélévben 

esedékes extrakurrikuláris egész féléves kurzus 

teljesítését) 

6 pont/félév 

szakkollégiumi tisztség (a tagságért járó pontszámon 

felül) 
4 pont/félév 

szakkollégiumi kurzus szervezése (a tagságért járó 

pontszámon felül) 
4 pont/kurzus 

szakkollégiumi vitaest/előadás 

szervezője/főszervezője 
2 pont/esemény 

extrakurrikuláris (tanterven felüli) kurzus teljesítése, 

extrakurrikuláris certificate (-1 ponttal kevesebb, ha a 

certificate sima kurrikuriális) 

2-4-6 

pont/kurzus (képzés hosszától 

függően, 3 pont jár a legalább 1 

félévig tartó kurzusra) 

egyetemi szakmai rendezvény támogatása, szervezése, 

főszervezése, Felvételi Bizottság hallgatói tagja 
2-4-6 

pont/rendezvény, az ellátott munka 

függvényében 

A-B kategóriás hazai vagy A-B-C kategóriás 

nemzetközi folyóirat cikk első szerzője 
40 pont/cikk 

A-B kategóriás hazai vagy A-B-C kategóriás 

nemzetközi folyóirat cikk szerzője 
30 pont/cikk 

C kategóriás hazai vagy D kategóriás nemzetközi 

folyóirat cikk első szerzője 
30 pont/cikk 

C kategóriás hazai vagy D kategóriás nemzetközi 

folyóirat cikk szerzője 
20 pont/cikk 

D kategóriás hazai vagy konferenciakötet 10 pont/cikk 

szabadlaom, újítás 1-15 pont 

hazai vagy nemzetközi publikáció 
1-10 / 

10-20 

pont/publikáció összesen max 20 

pont szerezhető 

tudományos egyesületben végzett munka 1-10 pont 

kollégiumi szakmai körben végzett munka 1-15 pont 

demonstrátori, tanszéki tudományos munka 1-5 pont 

oktatás a reguláris képzésben 10 pont/félév 
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nyelvvizsga szerzése a vizsgált 2 félévben az adott 

szak KKK-ban előírtakon felül az alábbiak szerint: 

Minden felsőfokú C típusú általános vagy szakmai 

nyelvvizsgáért 6 pont 

Minden középfokú C típusú szakmai nyelvvizsgáért 5 

pont 

Minden középfokú C típusú általános nyelvvizsgáért 3 

pont 

Minden felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért (ha 

nincs e nyelvből C típusú nyelvvizsgája a pályázónak) 

2 pont 

Minden középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 

(ha nincs e nyelvből C típusú nyelvvizsgája a 

pályázónak) 1 pont 

Minden alapfokú C típusú nyelvvizsgáért 1 pont 

Egy-egy nyelvből csak a legmagasabb pontszám 

számolható. 

Nyelvvizsgáért összesen maximum 10 pont adható. 

10 max pont 

egyéb tudományos vagy szakmai tevékenység 1-5 pont/tevékenység 

myBRAND Kiválósági Mentorprogramban való 

részvétel 
20 pont 

 

 

 

Közéleti tevékenységek pontozása 
 
 Pont Tevékenységenként 

HÖK középvezető/felsővezető 5-10 pont 

Szakkollégiumi, diákszervezeti tagság/vezetőségi 

pozíció betöltése 
4-6 pont 

Kiemelkedő sporttevékenység (országos és/vagy 

nemzetközi sportversenyen való részvétel) 
4-10 pont/eredmény 

Diákköri/HÖK vagy egyéb nem szakmai, tudományos 

konferencia részvétel 
3 pont/részvétel 

a felsőoktatási intézmény rendezvényeinek 

lebonyolításában történő segítségnyújtás, konferencia 

szervezésben való részvétel 

1-5 pont/rendezvény 

központi és/vagy helyi szerv részére teljesített 

önkéntes munka (pld. sport események, helyi vagy 

központi szervezésű rendezvények lebonyolításában 

való önkéntes részvétel, alapítványi segítség stb)  

1-6 pont/félév 

karitatív szervezetnél vállalt önkéntes munka 1-6 pont/félév 

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális 

tevékenység 
1-4 pont/félév 

egyéb egyetemi közéleti tevékenység 1-5 pont 

 

A pályázathoz kapcsolódó határidők 

 

Leadás határideje: 2023. március 17. 
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Elbírálás határideje:  2023. március 24.  

Eredményhirdetés határideje: 2023. március 31.  

Kifizetés határideje:  2023. május 10. 

A nyertes pályázókat az MNB által jóváhagyott rangsor alapján a tudományos dékánhelyettes e-mailben 

értesíti. 

Jogorvoslat 

A pályázati eljárás során hozott döntések ellen a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti 

eljárásrendben élhet jogorvoslati kérelemmel a hallgató.  

Adatvédelem 

A BME és MNB a pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a személyes adatokat önálló adatkezelőként, a hatályos 

adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezelik a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. 

 

 

 

Egyéb rendelkezések 

A pályázatok összeállításánál e pályázati kiírás és az MNB és a BME között létrejött szerződés alapján a 

BME GTK dékánja által kiadott, a Magyar Nemzeti Bank által adományozott ösztöndíjak odaítélési 

rendjéről szóló dékáni utasítás szabályai szerint kell eljárni. A dékáni utasításban nem szabályozott 

kérdésekben az MNB és a BME közötti támogatási szerződésben foglaltak az irányadóak. 

 

Mellékletek 

 

1. Pályázati adatlap 

2. Igazolások 

3. Adatkezelési nyilatkozat 

4. MNB és BME Adatkezelési tájékoztatója 

 

 

 


