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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS/

BCE „Leküzdjük az akadályokat”
hátrányos
helyzetű
hallgatókat
támogató ösztöndíjprogram
(BCE HTJSZ 16/D)/

EFOP-3.4.3.-VEKOP-16-2016-00006
„A Budapesti Corvinus Egyetem intézményi
fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében ” c.
projekt keretében

CALL FOR APPLICATIONS

Scholarship programme of BCE titled
“Overcome the obstacles” for the
support of underprivileged students
(BCE HTJSZ 16/D)

EFOP-3.4.3.-VEKOP-16-2016-00006
As part of the “Institutional developments of Corvinus
University of Budapest for the joint improvement of
the quality and accessibility of tertiary education”
project
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a BCE „Leküzdjük az akadályokat” c. a hátrányos
helyzetű hallgatókat támogató ösztöndíjprogramra
a BCE SZMSZ III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat 16/D. §-a alapján

CALL FOR APPLICATIONS
Scholarship programme of BCE titled “Overcome
the obstacles” for the support of underprivileged
students
In line with Section III.2 16/D of the Organisational
and Operational Rules of Corvinus University of
Budapest,
from HROP-3.4.3-16-2016-00006 grant source, for the
second semester of 2018/2019

az EFOP-3.4.3-16-2016-00006 pályázati forrás terhére
a 2018/2019/2. félévre
Az EFOP-3.4.3-16-2016-00006 pályázati forrás
keretében a Budapesti Corvinus Egyetem ösztöndíjat ír
ki hátrányos helyzetű, a BCE szociális alapú
ösztöndíprogramban támogatásban részesülő nappali
munkarendű, aktív státuszú Ba/BsC hallgatók számára.

From grant source HROP-3.4.3-16-2016-00006
Corvinus University of Budapest announced a
scholarship for disadvantaged Ba/BsC students of BCE
participating in full-time education, with active student
status, receiving support in a scholarship programme on
a social basis.

(1) Az ösztöndíj célja azon hallgatók teljesítményalapú (1) The aim of the scholarship is to provide
támogatása, akik hátrányos/halmozottan hátrányos
performance-based support to students who are in a
helyzetben vannak, akik vállalják, hogy az ösztöndíj
disadvantaged/multiply disadvantaged situation,
ideje alatt minden tanulmányi félévet sikeresen
who undertake to complete successfully every
teljesítenek, tanulmányi eredményüket ebben az
academic semester during the term of the
időszakban (két félév alatt) legalább 0,5 – el javítják
scholarship and to improve their academic
(kivéve, ha az már eleve elérte a 4,0 szintet). Az
performance during this period (two semesters) by at
ösztöndíjat elnyert hallgatók egy féléven keresztül, a
least 0.5 (unless it was 4.0 or higher to start with).
2018/2019/2., összesen 5 hónapra havi 50 000 forint
Beneficiaries of the scholarship will receive a support
támogatást kapnak.
of HUF 50,000 per month for one semester, for
2018/2019 semester 2, for a total period of 5 months.
(2) A pályázás feltételei: az ösztöndíjra csak azok a (2) Conditions of the application: only those full-time
nappali munkarendben tanulmányokat folytató, aktív
Ba/BsC students with an active status may apply who
státuszú Ba/BsC hallgatók pályázhatnak, akik a BCE
receive the social programme based scholarship
szociális alapú ösztöndíprogramban támogatásban a
support of BCE in the 1st semester of the academic
2018/2019. tanév 1. félévében részesülnek.
year 2018/2019.
(3) A pályázás menete:
a) A pályázatra jelentkezni a Neptunban az (3) The process of application:
Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények
a) Applications may be submitted in Neptun
menüpontjában elérhető „Leküzdjük a
through the „Leküzdjük a hátrányokat pályázat
hátrányokat pályázat EFOP-3.4.3-16-2016EFOP-3.4.3-16-2016-00006” (“Overcome the
00006” kérvényen keresztül az adatok
obstcales”) application available on Ügyintézés
kitöltésével, a szükséges dokumentumok
/ Kérvények / Kitölthető kérvények
feltöltésével, valamint a pályázat határidőre
(Administration / Applications / Applications to
történő leadásával lehet.
be filled in), by filling in the data, uploading the
i.
Neptunban kitöltött pályázati adatlap
necessary documents and submitting the
és nyilatkozatok arról, hogy a pályázati
application within the deadline.
időszakot elérő félévben milyen
i.
The application form and statements
tanulmányi eredményt ért el, illetve
completed in Neptun, on the academic
arról, hogy vállalja, az ösztöndíj
performance of the semester preceding
időtartama
alatt
tanulmányi
the period of the application, and on the
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eredményeinek legalább 0,5 –es
javítását.
ii.
egy-egy ajánlás feltöltése az előző
2018/2019/1
félév
valamelyik
oktatójától
iii.
motivációs levél (max. 1 oldal
terjedelemben) feltöltése,
iv. önéletrajz
b) A pályázási időszak 2019. február 12. 12:00
órától – február 18. 23:59 óráig.
c) A határidő elmulasztása jogvesztő, a
késedelmesen benyújtott, illetve hiányos
pályázatot a Bíráló Bizottság nem veszi
figyelembe.

applicant undertaking to improve his/her
academic performance by at least 0.5.
ii.
uploading the recommendation of a
tutor of 2018/2019 semester 1
iii.
uploading the motivation letter (1 page
at most),
iv.
curriculum vitae
b) Period of grant applications: from 12
February 201912:00 hours until 18 February
23:59 hours.
c) Applications submitted after the deadline or
with deficiencies will not be considered.

(4) Az ösztöndíj, időtartama, összege:
(4) Term, amount of the scholarship:
a) Az ösztöndíj egy félévre, 5 hónapra
a. The scholarship applies to one semester, 5
vonatkozik. Kezdete: 2018/2019/2 félév.
months. Start: Academic year 2017/2018
b) A pályázat keretösszege: 5.000.000 Ft.
Semester 2.
c) Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó/ hallgató.
b. Envelope of the grant: HUF 5,000,000.
d) Támogatható hallgatók száma 10 fő.
c. Amount of the scholarship: HUF 50,000 per
e) A folyósítás havonta történik.
month/student.
d. The number of eligible students is 10 persons.
e. The scholarship is paid on a monthly basis.
(5) Az ösztöndíj folyósításának feltételei (2018/2019/2. (5) Conditions for the payment of the scholarship (in
félévben):
2018/2019/ semester 2):
a) nappali munkarend,
a. full-time education,
b) aktív hallgatói jogviszony,
b. an active student status,
c) Ba/Bsc tanulmányok folytatása,
c. Ba/Bsc studies pursued,
d) BCE rendszeres szociális ösztöndíjat nyert el
d. the student has received the regular social
a hallgató
scholarship of BCE
e) a képzésének mintatantervében a 2018/2019.
e. he/she completed 70% of the credit value
tanév őszi félévben előírt kreditértékének 70%required in the model curriculum of his/her
át teljesítette,
course in the autumn semester of the
f) ösztöndíjszerződés
megkötése
az
academic year of 2018/2019,
Egyetemmel,
f. conclusion of a scholarship contract with the
University,
(6) A pályázaton nyert hallgató ösztöndíjra való (6) A student forfeits his/her eligibility for the scholarship
jogosultsága megszűnik és az ösztöndíj nem
and the scholarship may not be paid further, if:
folyósítható, ha:
a. the term of the scholarship contract has expired,
a) az ösztöndíjszerződés időszaka lejár,
b. the scholarship holder has received a school
b) az ösztöndíjas végbizonyítványt szerez, a
leaving certificate, from the month in which the
végbizonyítvány megszerzését követő hónaptól,
school leaving certificate was obtained,
c) a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy
c. the student’s student status ceases or is
szünetel, a megszűnést vagy a szünetelés
suspended; starting from the month of the
hónapját követő hónaptól,
termination or suspension;
(7) Amennyiben az ösztöndíj folyósításra került és az (7) If the scholarship is paid and the scholarship holder
ösztöndíjas nem teljesíti az ösztöndíjszerződésében
does not meet high/her obligations committed in
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vállalt kötelezettségeit, az addig kifizetésre került
ösztöndíjat köteles az Egyetem számára visszafizetni
legkésőbb
a
visszafizetési
kötelezettség
keletkezésétől számított 3 hónapon belül.

his/her scholarship contract, then he/she has to
refund to the University the scholarship paid up to that
time, within 3 months from the inception of the refund
obligation at the latest.

(8) A beérkező pályázatokat 4 fős Bíráló Bizottság bírálja (8) The received applications will be assessed by an
el, amelynek az elnöke az EFOP-3.4.3-16-2016Assessment Committee of 4, whose chairperson is
00006 projekt szakmai vezetője. Tagjai a projekt két
the professional manager of the HROP -3.4.3-16alprojektjének vezetője, illetve a projektmenedzser. A
2016-00006 project. Its members are the leaders of
Bíráló Bizottság a jelentkezések függvényében
the two sub-projects of the project and the project
tartaléklistát állíthat fel az elért pontszámok
manager. Depending on the applications, the
sorrendjének megfelelően.
Assessment Committee may set up a waiting list in
accordance with the order of the received scores.
(9) A Bíráló Bizottság az alábbi szempontok figyelembe (9) The Assessment Committee will make its decision in
vételével hozza meg döntését, szem előtt tartva
consideration of the following aspects, primarily
mindenek előtt az adott projekt sikeres
bearing in mind the successful implementation of the
megvalósítását:
given project:
a) a BCE szociális támogatási rendszerben elért
a) the score accomplished in the social support
pontja (30 %)
system of BCE (30%)
b) a pályázó korábbi, előző félévre vonatkozó
b) the earlier academic results of the applicant for
igazolt tanulmányi eredménye (20 %)
the previous semester (20%)
c) a tanulmányi átlagának vállalat javításának
c) the rate of the committed improvement of
mértéke (50 %)
his/her academic average (50%)
(10)

Az eredmények közzététele:
(10) Publication of the results:
a) A Bíráló Bizottság a pályázat benyújtás
a. The Evaluation Committee will make a decision
határidejét követő 10 munkanapon belül döntést
on the submitted application within 10 workdays
hoz a benyújtott pályázatról, ezt követően a
following the submission deadline of the
Neptunban tájékoztatja a pályázókat, majd
application, then inform the applicant through
intézkedik az ösztöndíj folyósításáról.
Neptun, after which it will arrange for the
b) A sikeres pályázókkal a döntést követő 10
payment of the scholarship.
munkanapon belül ösztöndíjszerződést kell
b. A scholarship agreement will be concluded with
kötni, melyek megkötéséért a projekt szakmai
the successful applicants within 10 workdays of
vezetője felelős. Az ösztöndíj időszak 2019.
the decision, for which the professional head of
február 1.-től kezdődik.
the project is responsible. The scholarship
period begins from 1 February 2019.

(11) Ezen ösztöndíjkiírás a pályázati forrás kimerítése, (11) This call for scholarship applications will be
illetve az EFOP-3.4.3-16-2016-00006 projekt
terminated after the grant source has been depleted
lezárását követően megszűnik.
or after the closing of the HROP-3.4.3-16-201600006 project.
(12) Jelen pályázati kiírás az Egyetem honlapján, az (12) This call for grant applications is also announced on
EFOP-3.4.3-16-2016-00006 pályázati projekt
the web site of the University, on the web site of the
honlapján, a Neptun tanulmányi és nyilvántartási
HROP-3.4.3-16-2016-00006 grant project, through
rendszeren keresztül és a Corvinus Hírekben is
NEPTUN study and registration system and in
meghirdetésre kerül. A pályázat eredményéről a
Corvinus News. We will send personal notification
döntést követően a pályázó hallgatókat
to the applying students on the results of the grant
személyesen értesítjük, illetve az EFOP-3.4.3-16application after the decision and will also provide
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tájékoztatást

information on the web site of the HROP-3.4.3-162016-00006 project.

(13) Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, (13) Legal remedy is available within 15 days following
a Neptunban leadott felülbírálati kérelemmel van
the date of communication, by an application for
lehetőség.
review to be submitted in Neptun.
Budapest, 2019. február 11.

Budapest, 11 Februar 2019

Dr. Daruka Magdolna
a Bíráló Bizottság elnöke

Dr. Magdolna Daruka
chairperson of the Assessment Committee
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