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Pályázati felhívás
A Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjának elnyerésére
a 2021/2022 tanévre
(1) Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mnbtv.)
meghatározott elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül és alapvető feladatainak ellátásán túl –
összhangban a 3. § (2) bekezdésében és a 170. § (3) bekezdésében foglaltakkal – a törvény által biztosított
keretek között támogatja és elősegíti a szakemberképzést, a felsőfokú szakemberképzés megújítását
valamint ezen célok elősegítésére aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, amelynek
keretében támogatja az „MNB kiválósági ösztöndíjprogramot” (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram).
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.
Az MNB kiemelt feladatának tartja a magyar közgazdaságtani szaktudás, a magyar közgazdaságtudomány
fejlesztését és támogatását.
(2) Az MNB Kiválósági Ösztöndíját (a továbbiakban Ösztöndíj) a 2021/2022. tanévre, 10 hónap (szeptemberjúnius) időtartamára lehet elnyerni. Az Ösztöndíj havi összege 50.000 Ft.
(3) Támogatni kívánt szakok:
a. alapképzésben:
gazdálkodási és menedzsment
pénzügy és számvitel
b.

mesterképzésben:
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
pénzügy
regionális és környezeti gazdaságtan
vezetés és szervezés
vállalkozásfejlesztés

(4)

Az Ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik
a. a fent felsorolt (támogatni kívánt) 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 Elnöki kabinet 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. az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek kreditekkel
súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két aktív félévben tudományos, illetve egyéb
szakmai munkát végeztek,
f. kitöltik és a pályázattal együtt benyújtják az MNB adatvédelmi nyilatkozatát.

(5)

A pályázat benyújtására vonatkozó eljárási szabályok:
A pályázatokat a mellékleteivel együtt 2021. november 22. (hétfő) napig lehet elektronikusan megküldeni:
E-mail cím: kovacs.gabriella@uni-mate.hu.
A pályázatokat továbbá szintén 2021. november 22. napig egy példányban tértivevényes postai
küldeményként is fel kell adni a következő címre: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,
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Képzéskoordinációs Osztály, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., vagy személyesen a fenti cím Főépület földszint
33. szobába leadni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• az aláírt pályázati lapot (a pályázati felhívás melléklete szerint);
• a hallgató nyelvvizsga bizonyítványainak másolatát,
• az előző két, egymást követő lezárt félévben végzett szakmai/tudományos/kutatási
tevékenységeket igazoló dokumentumokat,
• a közéleti, sport, kulturális, egyéb tevékenységet igazoló személy által aláírt dokumentumot,
• az aláírt hallgatói adatkezelési nyilatkozatot (a pályázati felhívás melléklete szerint)
Az adatok valódiságáért a hallgató felel. Minden, a pályázati lapon szereplő adatot mellékelt bizonylattal kell
igazolni, ellenkező esetben pontszám nem adható érte (pl. HÖK keretein belül végzett közéleti tevékenységet
a kari HÖK vezetővel; a publikációt a folyóirat előlapjával, tartalomjegyzékével, vagy a cikk másolatával stb).
(6) Egyéb, pontozással és hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok
(a) A beérkezett pályázatok értékelésekor a felsőoktatási intézmény 50 %-ban a tanulmányi
teljesítményt, 40 %-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat,
nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10 %-os arányban a
közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.
(b) A felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönthet úgy, hogy eltekint a tudományos és közéleti
tevékenységtől; amennyiben a hallgató tanulmányi teljesítménye kiemelkedő és ezzel nem zár ki más
ösztöndíjast.
(c) A 2021/2022. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható. Az ösztöndíj
folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.
(d) Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a
2021/2022. tanév első 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 szakán folytatja. Amennyiben a
hallgató más felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait az Ösztöndíjprogramban támogatott
szakon, kizárólag abban az esetben válik jogosulttá az Ösztöndíjprogramban való részvételre,
amennyiben az új felsőoktatási intézmény rendelkezik szabad ösztöndíjas hellyel és erre a hallgató
pályázatát befogadja. Intézményváltás esetén minden esetben a hallgató kötelezettsége jelezni az új
felsőoktatási intézmény felé az Ösztöndíjprogramban való részvételét.
(e) Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a
2021/2022. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait vagy egyéb más ok miatt megszakítja
tanulmányait, és nem folytatja az Ösztöndíjprogram által támogatott másik alap- vagy mesterképzési
szakon sem és így részére a továbbiakban nem jár ösztöndíj, a felsőoktatási intézmény jogosult a
korábbi pályázat eredménye alapján, a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati
rangsorban következő hallgatójával ismételt pályázat kiírása nélkül, amennyiben ilyen módon a
megüresedett hely nem tölthető fel, akkor ismételt pályázat kiírásával a kiesett hallgató(k) helyét
feltölteni. A pályázó számára az így elnyert ösztöndíj csak a 2. (tavaszi) félévre folyósítható.
(f)

Az alap-, és mesterképzésben részt vevő hallgatók Ösztöndíjprogramra vonatkozó pályázata
elkülönítetten kezelendő. Amennyiben a felsőoktatási intézmény az alap-, vagy mesterképzési szakon
támogatott létszámát nem tudja feltölteni, ugyanakkor a mester-, vagy alapképzési szakjain több
hallgató is megfelelne a támogatási pályázati feltételeknek, az MNB Elnöki kabinet Oktatási főosztálya
előzetes engedélyével, az összes támogatotti létszámát nem túllépve jogosult az alap- és
mesterképzési szakok vonatkozásában a hallgatói helyek közötti átcsoportosításra.

(g) Amennyiben a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem
folyósítható.
(h) Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és a tanulmányi
ösztöndíj támogatásából.

