
 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

MNB ÖSZTÖNDÍJ 
2018/2019. tanév 

 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – a Hallgatói térítési és juttatási 
szabályzat 50/B/1. §-ban (SzMSz III.2.sz. melléklet) meghatározottaknak megfelelően – 
pályázatot hirdet. 
 
1.  A pályázat célja:  
Az Egyetem a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében – az MNB a Társadalmi 
Felelősségvállalási Stratégiája alapján – aktív szerepet vállaljon a közgazdasági értékteremtésben. 
 
2. A pályázat feltételei: 
Az ösztöndíjra azon Gazdálkodási és menedzsment alapszakon és/vagy Emberi erőforrások 
alapszakon tanuló hallgatók pályázhatnak, akik: 

a) nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, állami ösztöndíjas 
vagy önköltséges finanszírozási formában tanulnak;  

b) legalább két félévre bejelentkeztek és az előző két egymást követő aktív félévben 
legalább 55 kreditet megszereztek; 

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

d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek 
kreditekkel súlyozott számtani átlaga 4,00-nél jobb, és azokban a félévekben 
tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek. 
 

 
3. Az elnyerhető támogatás összege:  20.000 Ft/hó/fő x 10 hónap. 
 

 
4. A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába 
kell benyújtani személyesen vagy postai úton (Levelezési cím: Károli Gáspár Református Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 1042 Budapest, Viola u. 2–4.) 
 
5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:  

a) pályázati adatlap; 
b) minden olyan okirat, dokumentum, igazolás, melyet a pályázó a pályázat elbírálása során 

érvényesíteni kíván. 
 
 

6. A pályázat beérkezési határideje:  2019. február 15. (péntek) 12:00 óra 
 
A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.   



7. Az MNB kiválósági ösztöndíj értékelési pontrendszere: 

a) a pályázat benyújtását megelőző két félév tanulmányi teljesítménye alapján maximum 140 
pont adható; 

b) dokumentumokkal, igazolásokkal alátámasztott tudományos teljesítményre –publikáció, 
TDK, OTDK, nemzetközi, hazai szakmai versenyeken való részvétel – maximum 40 pont 
adható; 

c) dokumentumokkal, igazolásokkal alátámasztott egyéb közéleti, közösségi tevékenységre 
maximum 20 pont adható. 

d) pontegyenlőség esetén a súlyozott tanulmányi átlag alapján kerül a rangsor 
megállapításra. A pályázat értékelésével és a támogatás megszűnését megállapító 
döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 
 

 
8. A pályázat menetrendje:  

a) a pályázat beérkezési határideje: 2019. február 15. (péntek) 12:00 óra; 

b) a bíráló bizottság a pályázatokat 2019. február 22. napjáig pontozza és rangsorolja  
 
 
9. Az ösztöndíj folyósítása: 

a) a támogatási összeget a támogatott hallgató "MNB ösztöndíj" jogcímén kapja; 

b) az ösztöndíj összege egy tanulmányi év során 10 hónap időtartamra adható (szeptember 
- június hónapokra);  

c) az ösztöndíj két részletben kerül kifizetésre, az első részlet az eredményes pályázatot 

követően kerül utalásra, míg a második részlet kifizetésének feltétele egy szakmai 

tudományos beszámoló készítése a nyertes hallgató(k) tanévben nyújtott tudományos 

tevékenységéről. A szakmai tudományos beszámoló elkészítésének határideje 2019. 

június 10. napja, az ösztöndíj második részlete ezt követően kerül kifizetésre. 

 
 
10. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei: 

a) a 2018/2019. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható. Az 
ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévre nem ütemezhető át; 

b) amennyiben a támogatott hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az 
ösztöndíj tovább nem folyósítható.  

 

Kelt: Budapest, 2019. február 08. 
 
 

 
  

    Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter s. k. 
                                 dékán 


