Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n
2021. szeptember
1. Előzmények
Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági
értékteremtésben, amelynek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíj programot
(a későbbiekben: ösztöndíjprogram) támogat. Az MNB kiválósági ösztöndíjprogram keretein belül az
MNB és az SZTE között megkötött Támogatási szerződés alapján támogatni kívánt hallgatói létszám: 30
fő/alapképzés és 4 fő/mesterképzés.
A támogatási keretösszeg maximális mértéke a 2021/2022. tanévben összesen: 34 fő x 50.000Ft/hó/fő
x 10 hónap 17 000 000 Ft.
2. Pályáztatás
Az SZTE a rendelkezésére álló támogatási összeg felhasználása céljából az MNB és az SZTE között
megkötött Támogatási szerződésben meghatározott feltételek alapján és az MNB jóváhagyása után
pályázati felhívást ír ki a hallgatói részére, azt hirdetési fórumain közzéteszi.
A pályázatok benyújtásának helye az SZTE elektronikus felülete: https://modulo.etr.u-szeged.hu.. A
pályázatokat 2021. október 8-án délig lehet benyújtani. A pályázási határidőn túl hiánypótlásra
lehetőség nincs.
Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
a) pályázati adatlap és nyilatkozatok,
b) minden olyan okirat, dokumentum, igazolás, melyet a pályázó a pályázat elbírálása során
érvényesíteni kíván.

3. Pályázati feltételek
Az MNB és az SZTE között megkötött Támogatási szerződés alapján az SZTE azon hallgatói
pályázhatnak, akik
a) Alapképzésen: gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, mesterképzésben: nemzetközi
gazdaság és gazdálkodás, pénzügy és vállalkozásfejlesztés szakok nappali munkarendű, aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói,
b)
az Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment, illetve
pénzügy és számvitel alapszakos, nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami
ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói,
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
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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, továbbá
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)

vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen
megjelennek. nem részesülnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban
g) kitöltik és a pályázattal együtt benyújtják az MNB adatvédelmi nyilatkozatát
Azok a hallgatók is pályázhatnak, illetve részesülhetnek ösztöndíjban, akik a pontszámítás alapjául
szolgáló utolsó két aktív félévben, vagy az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt mobilitási program,
mobilitási megállapodás keretében (pl.: Erasmus+, CEEPUS, CAMPUS Mundi, intézményi bilaterális
megállapodások) külföldi résztanulmányokat, külföldi szakmai gyakorlatot folytattak, illetve
folytatnak.
4. A bíráló bizottság
A beérkezett pályázatok értékelését az MNB kiválósági ösztöndíj bíráló bizottság végzi. A bizottság
tagjai:
Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese
Prof. Dr. Badó Attila, az SZTE Tehetségpont vezetője
Dr. Vilmányi Márton, az SZTE GTK egyetemi docense
Dr. Kovács Péter, az SZTE GTK dékánja
Szobota Györgyi, az SZTE GTK hivatalvezetője
5. A beérkezett pályázatok értékelése
Az MNB és az SZTE között megkötött Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a beérkezett
pályázatok értékelésekor a bíráló bizottság 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.
Az MNB kiválósági ösztöndíj értékelési pontrendszere
A. Tanulmányi teljesítmény (maximálisan 50 pont adható)
Tanulmányi átlag alapján, max 50 pont szerezhetó, 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.
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Nyelvvizsgák (maximálisan 10 pont adható)
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.
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B. Tudományos tevékenység
Tudományos, szakmai tevékenységek
más ösztöndíjról szóló igazolás
helyi/egyetemi verseny részvétel
helyi/egyetemi verseny helyezés (1-3)
országos tanulmányi verseny és/vagy
esettanulmányi verseny részvétel
országos tanulmányi verseny és/vagy
esettanulmányi verseny helyezés (4-10)
országostanulmányi verseny és/vagy
esettanulmányi verseny helyezés (1-3)
OTDK nevezés, részvétel
OTDK különdíj
OTDK helyezés (1-3)
TDK helyezés (1-3)
TDK nevezés, részvétel
tantervben szereplő szakmai gyakorlat
teljesítése
részvétel egyetemi vagy kari szakmai
programokban
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Pont
0
2
10
4
10
20
6
30
40
20
3
2
6

Nyári Egyetem részvétel
egyetemi mentorcsoport tagság
Egyetemi vagy külsős (az Egyetem által
elfogadott) szakmai workshop részvétel
szakmai diákszervezeti tagság (extrakurrikuláris
kurzus teljesítése nélkül)
szakkollégiumi tagság (beleértve a
tárgyfélévben esedékes extrakurrikuláris egész
féléves kurzus teljesítését)
szakkollégiumi tisztség (a tagságért járó
pontszámon felül)
szakkollégiumi kurzus szervezése (a tagságért
járó pontszámon felül)
szakkollégiumi vitaest/előadás
szervezője/főszervezője
extrakurrikuláris (tanterven felüli) kurzus
teljesítése, extrakurrikuláris certificate (-1
ponttal kevesebb, ha a certificate sima
kurrikuriális)
egyetemi szakmai rendezvény támogatása,
szervezése, főszervezése, Felvételi Bizottság
hallgatói tagja
A-B kategóriás hazai vagy A-B-C kategóriás
nemzetközi folyóirat cikk első szerzője
A-B kategóriás hazai vagy A-B-C kategóriás
nemzetközi folyóirat cikk szerzője
C kategóriás hazai vagy D kategóriás nemzetközi
folyóirat cikk első szerzője
C kategóriás hazai vagy D kategóriás nemzetközi
folyóirat cikk szerzője
D kategóriás hazai vagy konferenciakötet
szabadlaom, újítás
hazai vagy nemzetközi publikáció
tudományos egyesületben végzett munka
kollégiumi szakmai körben végzett munka
demonstrátori, tanszéki tudományos munka
oktatás a reguláris képzésben
egyéb tudományos vagy szakmai tevékenység

6
2
2
2
6

4
4
2
2-4-6

2-4-6

40
30
30
20
10
1-15
1-10 / 10-20
1-10
1-15
1-5
10
1-5

C. Közéleti tevékenység a pályázati kiírást megelőző tanévben (maximálisan 10 pont adható)
Közéleti tevékenységek

Pont

HÖK középvezető/felsővezető

5-10
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Szakkollégiumi, diákszervezeti tagság/vezetőségi pozíció
betöltése
Kiemelkedő sporttevékenység (országos és/vagy
nemzetközi sportversenyen való részvétel)
Diákköri/HÖK vagy egyéb nem szakmai, tudományos
konferencia részvétel

4-6
4-10
3

a felsőoktatási intézmény rendezvényeinek
lebonyolításában történő segítségnyújtás, konferencia
szervezésben való részvétel

1-5

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

karitatív szervezetnél vállalt önkéntes munka

1-6

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális
tevékenység

1-4

egyéb egyetemi közéleti tevékenység

1-5

A visszavonás jogát kifejezetten fenntartjuk. A pályázat értékelésével és a támogatás megszűnését
megállapító döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
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6. A pályázók értesítése
A pályázatok elbírálásának és a pályázók értesítésének határideje: 2021. október 10. A pályázók
értesítése elektronikus úton történik az adatlapon megadott email címen. A támogatási döntést az
MNB véglegesíti.

7. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei
•
A 2021/2022. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható a Támogatott
által. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.
•
Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát
a 2021/2022. tanév 1. azaz őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, valamint ugyanazon
felsőoktatási intézményben indul az ösztöndíjprogram által támogatott szak, 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 hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj
tovább nem folyósítható.
Amennyiben a pályázaton nyertes hallgató elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, erről elektronikus úton
értesítést kap, továbbá az ösztöndíj folyósítása megszűnik.
8. Az ösztöndíj folyósítása
a) A nyertes hallgatók nyilatkozatot tesznek az ösztöndíj elfogadásáról.
b) A pályázaton nyertes hallgatók névsorát az SZTE az MNB Oktatási Igazgatósága részére 2021.
október 10-ig megküldi.
c) 2021. szeptemberi, októberi és novemberi ösztöndíjak folyósításának várható ideje 2021.
december. A következő havi ösztöndíjak folyósítása havi rendszerességgel történik.
d) Az ösztöndíj felhívás publikálása, a pályázati döntés valamint az elnyert ösztöndíj támogatás
folyósítása az SZTE hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható
egyes támogatásokról szóló szabályzat 7. § (3) bekezdés c) pontja valamint annak 8. számú
melléklete által meghatározott általános elveknek megfelelően, az ösztöndíjra vonatkozó speciális
szabályok szerint történik.
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