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1. A szabályzat célja 

 

A Magyar Nemzeti Bank mint Támogató által (a továbbiakban: MNB) a Nyíregyházi Egyetem 

mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott) részére jóváhagyott „MNB kiválósági ösztöndíj” 

ösztöndíjprogram megvalósítása.   

 

A támogatni kívánt hallgatói létszám: 4 fő/alapképzés. A támogatási összeget a támogatott 

hallgató „MNB kiválósági ösztöndíj” jogcímén kapja meg a Támogatottól akként, hogy a havi 

ösztöndíj összege 50.000.- Ft, amely egy tanév során 10 hónapra jár (szeptember–június 

hónapokra), amennyiben a hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek megfelel. A 

Támogatott a rendelkezésére álló támogatási összeg felhasználása céljából a szerződésben 

meghatározott feltételek alapján az ösztöndíjprogram tekintetében pályázatot ír ki a hallgatói 

részére.  

 

 

2. A szabályzat hatálya 

 

A támogatni kívánt szak a 2022/2023. tanévben: 

 alapképzésben: gazdálkodási és menedzsment. 

 

 

3. Jelentkezési feltételek 

 

Azon hallgatók pályázhatnak, akik: 

 a fent felsorolt (támogatni kívánt) alapszak nappali munkarendű, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában 

tanuló hallgatói, 

 a támogatni kívánt alapszakon legalább két félévre bejelentkeztek és az előző két egymást 

követő aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek, 

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

teljesítették, továbbá 

 az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel 

súlyozott számtani átlaga 4,00-es vagy annál jobb, és azokban a félévekben tudományos, 

illetve egyéb szakmai munkát végeznek. 

 nem részesülnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban 

 vállalják, hogy az MNB által szervezett oklevél átadó konferencián személyesen részt 

vesznek 

 

 

4. A pályázat kiírása és lebonyolítása 

 

 A pályázatot a Nyíregyházi Egyetem rektora írja ki. A lebonyolítást a rektor által kijelölt 

testület végzi, melynek tagjai: az oktatási rektorhelyettes, a Gazdálkodástudományi 
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Intézet intézetigazgatója és a Gazdaságelméleti Intézeti Tanszék szakmai vezetője. A 

testület döntése során kikérheti az Intézeti Értekezlet véleményét. 

 Az ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit a Támogatott jelen 

szabályzatában állapítja meg. Az MNB a pályázatok elbírálásának rendje és feltételei 

tekintetében a pályázat beérkezését követő 10 napon belül a Támogatott felé módosítási 

igényét jelzi, amelyet a Támogatott köteles figyelembe venni, amennyiben ezen határidő 

alatt az MNB észrevételt nem tesz, úgy a pályázat elbírálásának rendjét és feltételeit 

elfogadja.  

 A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 29. 12 óra 

 A pályázatot és a pályázati űrlapot 1 példányban az Nyíregyházi Egyetem 

Gazdálkodástudományi Intézetének (a továbbiakban: NYE-GTI) címezve kell benyújtani. 

A pályázati űrlap letölthető az NYE-GTI honlapjáról (www.nye.hu/gti → Letölthető 

nyomtatványok hallgatóknak). 

 A pályázónak a pályázati űrlapra beírt eredmények igazolását (pl. nyelvvizsga 

bizonyítvány, OTDK helyezés, közéleti és sport tevékenység, MKT tagság, demonstrátori 

tevékenység igazolása, publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai 

versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység stb.) csatolni kell a 

pályázathoz.  

 

 

5. A pályázatok értékelése 

 

A beérkezett pályázatok értékelésekor: 

 50%-ban a tanulmányi teljesítményt,  

 40%-ban a tudományos – szakmai tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri 

dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi 

tevékenység), 

 10%-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet kell figyelembe venni. 

A pályázat során kapható pontok pontos meghatározását a csatolt táblázat tartalmazza. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 3. 

 

 

6. A támogathatóság feltételei 

 

 A Támogatott az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról 2022. október 14-ig intézményi 

rangsorolt listát küld a hallgatók nevével, lakcímével, e-mail címével az MNB Oktatási 

igazgatósága részére, annak érdekében, hogy a támogatott hallgatók számára az 

ösztöndíjról szóló oklevél átadása ünnepélyesen megtörténhessen az MNB 

közreműködésével.  

 A 2022/2023. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2022/2023. tanévben folyósítható a 

Támogatott által. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem 

ütemezhető át. 

 Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az 

ösztöndíj tovább nem folyósítható.  

 Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a nemzetközi felsőoktatási ösztöndíj, a 

tanulmányi ösztöndíj, és egyéb ösztöndíjak támogatásából. 

http://www.nye.hu/
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A szavazás rendje, határozathozatal 

 

 A testület határozatképes, ha legalább tagjainak fele jelen van.   

 Döntését jelenlévő tagjai többségének egyhangú szavazatával, titkos szavazással hozza 

meg, melynek során csak igennel és nemmel lehet szavazni. Érvénytelen annak a tagnak a 

szavazata, aki a szavazás során tartózkodott. 

  A testület döntését határozatba foglalja. 

 

 

7. A támogatás kifizetése és felhasználása 

 

A ténylegesen folyósításra kerülő támogatási összeg a Támogatott által az MNB részére 

megküldésre kerülő támogatási feltételeknek megfelelő hallgatói névsor alapján kerül 

megállapításra a Támogatott részére meghatározott keretösszegből a következők szerint. A 

támogatási feltételeknek megfelelő hallgatói létszám, az ösztöndíj összege – amelynek havi 

összege 50.000,- Ft – és a folyósítási hónap – amely 10 hónapban került meghatározásra – 

szorzata. 

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a meghatározott célra, az „MNB 

kiválósági ösztöndíj” programra használhatja fel. 

       

 

Záró rendelkezés 

 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa az IHK/24-133/2022. (szeptember 20.) 

számú határozatával fogadta el. Jelen szabályzat az elfogadás napján lép hatályba. 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 20. 

     

    A Szenátus nevében:        

 

Dr. János István 

mb. általános rektorhelyettes, 

intézményvezető 
 

 

 

 

          

 



Tudományos – szakmai tevékenységekre adható pontszámok 
 

 

Tudományos, szakmai tevékenységek Pont tevékenységenként 

más ösztöndíjról szóló igazolás 0 pont 

helyi/egyetemi verseny részvétel 2 pont/részvétel 

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 

helyi OTDK helyezés (1-3) 20 pont/helyezés 

országos OTDK különdíj 30 pont/helyezés 

országos OTDK helyezés (1-3) 40 pont/helyezés 

kari TDK helyezés 10 pont/helyezés 

kari TDK részvétel 5 pont/részvétel 

sima szakmai gyakorlat 2 pont/félév 

részvétel kari szakmai programokban 6 pont/félév 

Nyári Egyetem részvétel 6 pont/nyári egyetem 

mentorcsoport tagság 2 pont/félév 

Egyetemi vagy külsős (az Egyetem által elfogadott) szakmai workshop 
részvétel 

2 pont/összes 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 2-4 pont/esemény 

extrakurrikuláris kurzus teljesítése, extrakurrikuláris certificate (-1 ponttal 2-4-6 pont/kurzus (képzés hosszától függően, 3 pont jár a 
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kevesebb, ha a certificate sima kurrikuriális) legalább 1 félévig tartó kurzusra) 

helyi 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 1-20 pont 

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 

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 
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Közéleti tevékenységre adható pontszámok 
 

 

HÖK középvezető/felsővezető 5-10 pont 

diákszervezeti tagság/vezetőség (demonstrátori, 
tanszéki munka, kollégiumi szakmai körökben 
végzett munkát) 

4-6 pont 

kiemelkedő sporttevékenység 4-10 pont/eredmény 

konferencia részvétel 3 pont/részvétel 

a felsőoktatási intézmény rendezvényeinek 
lebonyolításában történő segítségnyújtás 

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 közéleti tevékenység 1-5 pont 







 


