Iktatószám:KA/103/2016.
3/2016. (IX.26.) számú
REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS
1. § A szabályzat célja
(1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly
Főiskola, mint az Eszterházy Károly Egyetem törvényes jogelődje (továbbiakban:
Támogatott) részére jóváhagyott “MNB Kiválósági Ösztöndíj” ösztöndíjprogram
megvalósítása.
(2) A támogatni kívánt hallgatói létszám: 5 fő/alapképzés. A támogatási összeget a
támogatott hallgató „MNB kiválósági ösztöndíj” jogcímén kapja meg a Támogatottól
akként, hogy a havi ösztöndíj összege 30.000.- 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
(3) Támogatni kívánt szakok (a 2016/2017. tanévben):



Alapképzésen: gazdálkodási és menedzsment, pénzügy-számvitel
Mesterképzésen: vezetés szervezés

3. § Jelentkezési feltételek
(4) Azon hallgatók pályázhatnak, akik
a) a fent felsorolt (támogatni kívánt) alapszak/mesterszak nappali munkarendű, aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási
formában tanuló hallgatói,
b) a támogatni kívánt alapszakon/mesterszakon legalább két félévre bejelentkeztek és az
előző két egymást követő aktív félévben legalább 55 kreditet megszereztek,
c) akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át
teljesítették, továbbá
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.
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4. § A pályázat kiírása és lebonyolítása:
(5) A pályázatot az Eszterházy Károly Egyetem, mint a Támogatási szerződésben szereplő
Eszterházy Károly Főiskola 2016. július 01. napjától a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. tv. 115.§ (19) bekezdés szerint megállapított törvényes jogutódjának rektora
(az utasítás kiadásának időpontjában rektori jogkörben eljáró ideiglenes
intézményvezetője) írja ki, a pályázati eljárást a Projekt Osztály bonyolítja le.
(6) Az elbírálást a rektor által kijelölt testület végzi, melynek tagjai: a tudományos, kutatási
és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes, Gazdaságtudományi Kar dékánja és
dékánhelyettese.
(7) A testület döntés során kikéri a Kari Tudományos Tanács véleményét.
(8) Az ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit a Támogatott jelen utasítás
keretében szabályozza.
(9) A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. Október 3.
(10) A pályázatot és pályázati űrlapot 1 példányban az Eszterházy Károly Egyetem
Rektorának címezve a Projekt Osztályon kell benyújtani. A páláyzati űrlap letölthető az
Eszterházy Károly Egyetem Projekt Osztályának honlapjáról.
(11) A pályázónak a pályázati űrlapon feltüntetett eredmények igazolását csatolni szükséges
a páláyzathoz (nyelvvizsga bizonyítvány, OTDK helyezés, publikációk listája, TDK
dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel, a kar vezető oktatójától
származó szakmai ajánlást, szakkolégiumi tevékenység, közéleti tevékenység, sport
tevékenység stb.).
5. § A pályázatok értékelése
(12) A beérkezett pályázatok értékelésekor a Támogatott 70 %-ban a tanulmányi
teljesítményt, 20 %-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 a
bíráló bizottság.
(13) A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követően 5 nap.
6. § A támogathatóság feltétele
(14) A Támogatott az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról 2016. október 10-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.
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(15) A 2016/2017. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2016/2017. tanévben folyósítható a
Támogatott által. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem
ütemezhető át.
(16) Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben
(tehát a 2016/2017. tanév 1. azaz őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, valamint
ugyanazon felsőoktatási intézményben indul az ösztöndíjprogram által támogatott
mesterképzési 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 mesterképzési szakán
folytatja.
(17) A hallgató nem jogosult a 2. (tavaszi) féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2016/2017.
tanév őszi félévében nem szerzett legalább 25 kreditet, valamint ha a felvett tantárgyait
nem teljesítette.
(18) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az
ösztöndíj tovább nem folyósítható.
(19) Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a köztársasági ösztöndíj és a tanulmányi
ösztöndíj támogatásából.
7. § Határozathozatal
(20) A határozathozatal az 1.sz. mellékletben csatolt bírálati szempontrendszer szerinti
pontrendszer alapján törénik. A pontok alapján a bíráló bizottság intézményi rangsort
készít.
8. § A támogatás kifizetése és felhasználása
(21) 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 30.000,- Ft – és a folyósítási hónap – amely 10 hónapban került
meghatározásra - szorzata.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag az MNB-vel kötött
szerződésben meghatározott célra, az „MNB kiválósági ösztöndíj” programra használhatja
fel.
Eger, 2016. szeptember 26.
……………………………………….

……………………………………….

Dr. Liptai Kálmán Csaba s.k.

Lengyel Péter s.k.
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Rektori jogkörben eljáró ideiglenes
intézményvezető

kancellár
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1.sz. melléklet
Bírálati szempontok
Tanulmányi eredmények:
leendő felsőbb éves alapképzésben részt vevő hallgatók:
az alapképzésben teljesített utolsó év, két félévi átlaga, mínusz 4, szorozva
70-el.
osztott mesterképzésre (leendő felsőbb évfolyam) jelentkező
pályázók:
az osztott mesterképzésben teljesített utolsó év, két félévi átlaga, mínusz 4,
szorozva 70-cal.
osztatlan mesterképzésre (leendő felsőbb évfolyam) jelentkező
tudományos, művészeti pályázók:
az osztatlan mesterképzésben teljesített utolsó év, két félévi átlaga,
mínusz 4, szorozva 70-el.
Eddigi tudományos, művészeti tevékenységek:
leendő felsőbb éves alapképzésben részt vevő hallgatók: TDK, OTDK
részvétel, helyezés; szakkollégiumi tevékenység, tudományos ösztöndíj(ak);
szakmai
közösségi
tevékenység;
tudományos
ismeretterjesztő
/
tudománynépszerűsítő tevékenység; tudományos, művészeti teljesítmény
nemzetközi megmérettetése (pl. nemzetközi versenyen elért előkelő
eredmény); egyéb kiemelkedő tudományos tevékenység (pl. szakmai
szervezetben (diáktagozatában) való aktív részvétel, szakmai aktivitásról
szóló szaktanári igazolás, igazolt kutatási tapasztalat, kutatásokban, kutatási
terepmunkán való részvétel); stb.

Pontszám

70

10

Publikációk, konferencia részvételek (pl. tudományos folyóiratban
megjelent cikk, szakmai szervezet konferenciáján tartott, programban
megjelent előadás, poszter-bemutató, bármilyen egyéb, publikált szakmai
közlemény /napilap, riport, stb./, intézményi kiadványban megjelent szakmai
közlemény, művészeti kiállítás, filmszemle)

6

Nyelvtudás (egy darab felsőfokú nyelvvizsga /C1/ – 2 pont; egy darab
középfokú nyelvvizsga /B2/ – 1 pont; legfeljebb 4 pont szerezhető)

4

Közéleti, közösségi tevékenység

10

Közéleti tevékenység, tagságok, sport eredmények
Összesen:

100
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