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a BCE SZMR III. 2. Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat 9/N. § alapján

CALL FOR APPLICATIONS
RESEARCH COMPETITION AND EXCELLENCE
SCHOLARSHIP
THE FUTURE OF MONEY – MONEY OF THE
FUTURE
in line with the Organisational and Operational Rules of
Corvinus University of Budapest, III. 2. Regulation on
Student Fees and Benefits, Article 9/N

A Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszéke ― az
Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank közötti
együttműködés keretében ― ’A pénz jövője – a jövő
pénze’ címmel kutatási versenyt és ehhez kapcsolódóan
kiválósági ösztöndíjat hirdet az alábbiak szerint.

In the framework of the University's cooperation with the
National Bank of Hungary, the MNB Department of
Corvinus University of Budapest announces a research
competition with a related excellence scholarship under
the title 'The future of money – Money of the future', with
the following provisions.

1) A Verseny célja, hogy ösztönözze a hallgatókat a 1) The Competition has been designed to encourage
pénz
jövőjével
kapcsolatos
kutatások
students in their quest and further consideration of
megismerésére, tovább gondolására, illetve saját
researches into the future of money. It is meant to
kutatásuk megkezdésére, szakmai véleményük
drive them to start their own research and foster
megfogalmazására
illeszkedve
az
alábbi
them to give their own professional opinion in the
kérdéskörhöz:
subject matter of the topic below.
Milyen lesz a 21. század pénze? Lesz-e még igény
készpénzre, vagy minden fizetés elektronikusan
zajlik majd? Megmarad-e a szuverén fizetőeszközök
dominanciája, vagy egymással versengő pénzek
lesznek
országhatárokon
belül,
esetleg
országhatárokon átnyúlóan? Vagy épp ellenkezőleg,
regionális monetáris uniók alakulnak majd ki az
európaihoz hasonlóan? Lesz-e világpénz?
Kié lesz a kontroll a pénzmennyiség felett? A
jegybankok fogják kézben tartani, vagy a
privátszféra is alakítja azt hasonlóan, ahogy
korunkban a kereskedelmi bankok teremtik a
számlapénzt? Ha az utóbbi, milyen monetáris
politikai rezsim és/vagy központi szabályozás fogja
garantálni a fizetőeszköz és a pénzügyi rendszer
stabilitását, a pénz értékét? Mit tehetnek a
szabályozó hatóságok, hogy a pénz csak legális
gazdasági
tevékenységekhez
legyen
felhasználható?

What money will rule the 21st century? Will we still
need cash, or will it all be about electronic
payments? Will we be able to speak about the
dominance of sovereign currencies? Or are we to
witness the competition of currencies within or
beyond country borders? Or, just on the contrary, is
it that we are to face the development of regional
monetary unions similar to the European model? Will
there be a global currency?
Who will have the control over money? Will it be
managed by the central banks? Or will the private
sphere also have an impact, similar to the present
role of commercial banks in the evolution of
scriptural money? In the latter case, what kind of
monetary political regime and/or central regulation
will guarantee the currency's and the monetary
system's stability, together with the value money
represents? In what way can regulators make sure
that money is available for legal economic actions
only?

2) A kutatási versenyre azon alapképzésben, 2) The research competition is open to applicants who
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy doktori
are studying in full-time training in a bachelor
képzésben résztvevő nappali munkarendű hallgatók
training, master training, single training or doctoral
pályázhatnak, akik a 2018/2019. tanév 2. (tavaszi)
training programme, and are active students in the
félévében
aktív
hallgatói
jogviszonnyal
2nd (spring) semester of academic year 2018/2019.
rendelkeznek.
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3) A kutatási versenyen résztvevő ― a 2) pontban 3) Students taking part in the research competition, as
meghatározottak szerinti ― hallgatók a BCE SZMR
per Section 2, are entitled to an excellence
III. 2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a
scholarship, pursuant to the Organisational and
továbbiakban: HTJSZ) 9/N. § szerinti kiválósági
Operational Rules of Corvinus University of
ösztöndíjra jogosultak ― tekintettel az ösztöndíj
Budapest, III. 2, Regulation on Student Fees and
HTJSZ-ben meghatározott céljára ― az alábbiak
Benefits (hereinafter referred to as HTJSZ), Article
szerint:
9/N, in consideration of the scholarship's purpose
defined in HTJSZ, under the following terms and
conditions:
a) Az érvényes tanulmányt benyújtó hallgatók
egyszeri 50.000 Ft összegű kiválósági
ösztöndíjban részesülnek.

a) Students submitting a valid and appropriate
study will receive excellence scholarship in a
one-off amount of 50,000 HUF.

b) A Szakmai Bizottság döntése alapján az
1. helyezett összesen egyszeri 1.000.000 Ft
2. helyezett összesen egyszeri 900.000 Ft
3. helyezett összesen egyszeri 800.000 Ft
4. helyezett összesen egyszeri 700.000 Ft
5. helyezett összesen egyszeri 600.000 Ft
összegű kiválósági ösztöndíjban részesül.

b) Pursuant to the Technical Committee's decision,
the 1st place will be granted a one-off amount of
1,000,000 HUF
the 2nd place will be granted a one-off amount of
900,000 HUF
the 3rd place will be granted a one-off amount of
800,000 HUF
the 4th place will be granted a one-off amount of
700,000 HUF
the 5th place will be granted a one-off amount of
600,000 HUF
in the form of an excellence scholarship.

4) A legjobb tanulmány szerzője (1. helyezett) 4) The best study (1st place) will be given the
lehetőséget kap a tanulmány publikálására a
opportunity to get published in the Economic and
Hitelintézeti Szemle című „B” kategóriás
Financial Review, a B class academic journal.
tudományos folyóiratban.
5) A verseny menete:
5) Competition progress:
a) Jelentkezési határidő: 2019. április 30. 23:59 óra
a) Application deadline: 30 April 2019, 23.59
(nominálási időszak)
(nomination period)
b) Jelentkezni a Neptun rendszerben lehet a
b) Applications may be submitted in Neptun with
jelentkezési lap kitöltésével.
the completion of the application form.
c) A tanulmány elkészítésének és feltöltésének
c) Deadline for study upload: 14 June 2019, 23.59
határideje: 2019. június 14. 23.59 óra (1. forduló)
(Round 1)
Az 1. fordulóban csak azok vehetnek részt, akik
Only those who have submitted their application
az a) pontban meghatározottak szerint
in line with Section (a) may take part in the 1st
jelentkeztek a versenyre. Az érvényes
round of the competition. For a valid application,
pályázathoz a hallgatónak ki kell töltenie
students must complete the relevant form in
Neptunban a kapcsolódó adatlapot és fel kell
Neptun and upload the study in doc or docx
töltenie a tanulmányt doc vagy docx
format. Only individual applications are
formátumban. Pályázni kizárólag egyénileg
accepted, which may as well cover an own study
lehet, legfeljebb egy olyan saját tanulmánnyal,
that has not yet been submitted in any other
amely más egyetemi pályázaton még nem került
university application process.
benyújtásra.
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d) Szóbeli döntő: 2019. június 27. (2. forduló)
A szóbeli döntőn a Szakmai Bizottság által az 1.
fordulóban legjobbnak ítélt 10 tanulmány
szerzője vehet részt. A 2. fordulóban a
kiválasztott 10 szerzőnek szóban ismertetnie
kell tanulmányát a Szakmai Bizottság előtt. A
Szakmai Bizottság a Szerzőnek kérdéseket
tehet fel tanulmányával kapcsolatosan,
amelyekre a Szerzőnek helyben, gondolkodási
idő nélkül kell választ adnia, ezzel is bizonyítva,
hogy a tanulmány saját munkája.
Amennyiben a kiválasztott Szerző nem jelenik
meg a szóbeli döntőn, az kizárásnak minősül, a
2. fordulóban már nem értékelhető.

d) Finals: 27 June 2019 (Round 2)
Authors of the top 10 studies in Round 1, based
on the Technical Committee's evaluation, will be
invited to take part in the finals. In Round 2, the
Authors must orally present their study to the
Technical Committee. The Authors may receive
questions about their studies, which they must
be able to answer promptly on site, thus also
proving to the Technical Committee that the
study is their own product.
Failed attendance at the finals automatically
leads to disqualification. Such Authors may not
be evaluated in Round 2.

6) A fenti határidők elmulasztása jogvesztő, a 6) Applications submitted after the deadline or with
késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás
deficiencies will not be considered by the Technical
pályázatot a Szakmai Bizottság nem veszi
Committee.
figyelembe.
7) Kizáró okok:
7) Grounds for exclusion:
a) Nem vehet részt a versenyen az a 2) pontban
a) Students are barred from participation if they
meghatározott
jogosultsági
feltételeknek
meet the eligibility requirements in Section 2
megfelelő hallgató, aki az MNB-vel
AND have working contract relations with the
1
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
MNB.2
b) Kizárásra kerül az a pályázó, aki több
b) Students who have submitted more than one
tanulmányt nyújtott be.
study shall be disqualified.
c) Közös tanulmány benyújtása esetén kizárásra
c) Applicants submitting a joint study shall all be
kerül valamennyi pályázó.
disqualified.
d) Nem vehet részt az első fordulóban az, aki
d) Applicants who failed to submit a valid
érvényesen nem jelentkezett a nominálási
application during the nomination period as per
időszakban az 5.a) pontban meghatározottak
Section 5(a) may not take part in Round 1.
szerint.
e) Kizárásnak minősül, amennyiben a Szakmai
e) It results in disqualification if the Author of the
Bizottság által az első fordulóban kiválasztott
study, selected by the Technical Committee in
pályázat szerzője nem jelenik meg a szóbeli
Round 1, does not appear at the finals (Round
döntőn (2. fordulóban).
2).
8) Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele a 2) pontban 8) Eligibility for the scholarship is conditioned to active
meghatározott aktív hallgatói jogviszony, továbbá a
student relations as prescribed in Section 2, and the
7) pontban meghatározott kizáró ok hiánya.
non-existence of any reason for exclusion as per
Section 7.
9) A tanulmány tartalmi és formai követelményei:
9) Substantive and formal requirements:
a) A tanulmány témája az 1) pontban foglaltaknak
a) The topic must comply with Section 1.
megfelel.
b) The study must be written in Hungarian or
b) A tanulmány nyelve magyar vagy angol.
English.

1
2

A jogosultság ellenőrzésének céljából a hallgató neve, valamint születési helye és ideje továbbításra kerül az MNB-nek.
With a view to verifying their eligibility, the students' name, place and date of birth will be forwarded to MNB.

3

A PÉNZ JÖVŐJE – A JÖVŐ PÉNZE KUTATÁSI VERSENY

2019. április 18.

c) A tanulmány A4-es formátumú, a margók
mérete egységesen 2,5 cm.
d) A borítón a szerző neve, szakja és a tanulmány
címe 14-es betűmérettel van feltüntetve.

c) It must be made in A4 format, with margins of
2.5 cm.
d) The cover page must indicate the author's name
and specialization, as well as the title with a font
size of 14.
e) Length: 15–20 pages, which includes an
abstract of 800–1000 characters.

e) A tanulmány terjedelme: 15-20 oldal, amelynek
része a minimum 800, maximum 1000 karakter
terjedelmű absztrakt.
f) A tanulmány 12 méretű, Arial Narrow típusú, álló
betűk, 6pt térközzel és 1,5 sorközzel,
sorkizártan,
kizárólag
Microsoft
Word
formátumban, elektronikusan nyújtható be.

f) The study may be submitted electronically, in
Microsoft Word format only, where formatting
must meet the following requirements: Arial
Narrow, regular font style, font size 12, spacing
of 6 pt, line spacing of 1.5, with justified
alignment.
g) Page numbers must be shown at the bottom of
the page, in the middle. Numbering must start
from the introduction, with page number 1.
h) A minimum of 10 references to Hungarian and at
least 10 references to international technical
literature are required, in accordance with the
Harvard Referencing Guide. (Altogether not less
than 9 thereof should be journal articles.)
i) The introduction, the main text and the summary
must be clearly separable. The main text shall
constitute 90 percent of the entire length of the
study.
j) The main text shall be well-structured, with
headings in bold at the beginning of the
chapters. Subheadings and chapter headings
must be indicated with decimal numbers. (1.
Primary, 1.2. Secondary, 1.2.3. Tertiary)
k) Highlighting in the text must be made in italics or
bold. Underlining or any other form of
highlighting is not allowed.
l) Figures, tables and charts must be numbered
and titled; data sources must be indicated under
the figure/chart/table.
m) Figures, tables and charts inserted into the main
text cannot be understood as a deliberate
extension of the length if they are not closely
linked to the main text, or they may have to be
placed among the annexes, should their length
require so.
n) Recommended structuring: cover page, table of
contents, list of tables, list of figures, abstract,
introduction, main text, summary, bibliography,
annexes

g) Oldalszámozás a lap aljára, középre kerüljön. A
számozás a bevezetéssel, az 1. oldalszámmal
kezdődik.
h) Legalább 10 magyar és 10 nemzetközi
irodalomra (ebből összesen legalább 9
folyóiratcikk) történő hivatkozás a Harvardrendszernek megfelelően.
i)

A tanulmány bevezetése, főszövege és
összefoglalása jól elkülöníthető legyen, továbbá
a főszövegnek legalább a terjedelem 90
százalékát kell adnia.
j) A főszöveg jól strukturált, a fejezetek élén
vastag betűs címek állnak. Az alcímek,
fejezetcímek számozása decimális számokkal
történjen. (1. Elsőrendű, 1.2. Másodrendű,
1.2.3. Harmadrendű)
k) A szövegben a tartalmi kiemelést dőlt vagy
félkövér betűkkel szabad jelezni. Aláhúzást, más
megoldást kiemelésre nem szabad használni.
l) Az ábrákat, táblázatokat számozni és címmel
kell ellátni, az adatok forrását az ábra/táblázat
alatt fel kell tüntetni.
m) A főszöveghez illesztett ábrákat, táblázatokat az
oldalszám mesterséges növelésének vádja nem
érheti, amennyiben azok szoros kapcsolatba
nem hozhatók a főszöveggel vagy terjedelmük
indokolja, úgy mellékletbe helyezendők.
n) A tanulmány javasolt felépítése: borító,
tartalomjegyzék,
táblázatok
jegyzéke,
ábrajegyzék, absztrakt, bevezetés, főszöveg,
összefoglalás, irodalomjegyzék, mellékletek

10) A Pályázat elbírálása:
10) Assessment:
a) A pályázatokról a Szakmai Bizottság dönt,
a) Applications will be assessed by the Technical
amelynek elnöke Lehmann Kristóf, a BCE MNB
Committee, chaired by Kristóf Lehmann,
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Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
tagjai Sebestyén Géza, BCE MNB Tanszék
egyetemi docense, Vonnák Balázs, BCE MNB
Tanszék mesteroktatója, Kolozsi Pál Péter, a
BCE MNB Tanszék egyetemi docense és a
téma két ― a Bizottság elnöke által felkért―
szakértője a Magyar Nemzeti Bankból.

associate professor and Head of the MNB
Department, BCE. Further members of the
committee are: Géza Sebestyén, associate
professor at the MNB Department, BCE; Balázs
Vonnák, master instructor at the MNB
Department, BCE; Pál Péter Kolozsi, associate
professor at the MNB Department, BCE;
together with two experts in the field, who are
invited by the Chairman of the Committee, from
the National Bank of Hungary.
b) Decisions by the Technical Committee are made
based on Section 5 and the following criteria:
ba) applicants with delayed or incomplete
applications will be excluded within 7 days after
the end of the nomination period;
bb) not more than 10 days after the end of the
deadline for Round 1

b) A Szakmai Bizottság az 5) pontban és az
alábbiakban meghatározottak szerint dönt:
ba) a nominálási időszak lejártát követő 7 napon
belül kizárja azon pályázókat, akik
jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl
nyújtották be;
bb) az 1. forduló határidejének lejártát követő
legfeljebb 10 napon belül
 kizárja azon pályázókat, akik formailag
és/vagy tartalmilag nem megfelelő
tanulmányt nyújtottak be, továbbá
 a verseny céljának szem előtt tartása mellett
a tanulmányok értékelésével kiválasztja a
10 legjobb pályázatot, ezzel a 2. fordulóban
részt venni jogosultak körét;

 applicants will be disqualified if their studies
fail to meet the formal and/or substantive
requirements.
 Bearing in mind the purpose of the
competition, the Committee will select the
10 best applications based on their
assessment, and thus decide who are
eligible to take part in Round 2;
bc) nominees for the first five places will be
chosen and their ranking will be decided after
the finals (Round 2).

bc) a szóbeli döntőt (2. fordulót) követően dönt
az első öt helyezett kiválasztásáról és
sorrendjéről.

11) A sikeres pályázóknak az ösztöndíj a 10. bc) 11) Scholarships will be disbursed to successful
pontban meghatározott döntést követően 15 napon
applicants within 15 days after the respective
belül kerül folyósításra.
decision in Section 10(bc).
12) Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül 12) Appeals for review may be lodged within 15 days
Neptunban
Ügyintézés/Kérvények
Kitölthető
after notification, through the form 'Appeal
kérvények menüpontja alatt van lehetőség a
………………….'
under
the
menu
„Fellebbezés
………………….”
kérvény
Administration/Applications/Forms to complete in
benyújtásával.
Neptun.
13) A Szerzők a tanulmányuk Verseny keretében történő 13) By uploading their study under this Competition, the
feltöltésével kötelezettséget vállalnak arra, hogy az
Authors undertake to sign a licence agreement for
MNB erre irányuló felhívására felhasználási
the study, upon MNB's invitation thereto. Pursuant to
szerződést kössenek a tanulmány vonatkozásában.
the licence agreement, the Author grants a nonA felhasználási szerződés alapján a Szerző a
exclusive right to MNB to use the study in any form
tanulmányok tekintetében az MNB számára a
stipulated in Article 17 of Act LXXVI of 1999 on
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)
Copyright (Szjt), for an indefinite period of time,
17. §-ában meghatározott módokon történő
wherein the licence is non-assignable to any other
felhasználásra határozatlan időtartamra szóló, nem
third party, with the condition that the Authors may
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető
use their study, in part or in whole, for their thesis or
felhasználási jogot engednek, azzal, hogy a Szerzők
any other publication, and may even revise or
5
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a tanulmányukat részben vagy egészben a
szakdolgozatukhoz
és
bármely
más
publikációjukhoz felhasználhatják, átdolgozhatják és
nyilvánosságra hozhatják. A fenti korlátozás
kivételével a Szerzők valamennyi vagyoni jogra
kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási jogot
biztosítanak MNB számára, mely alapján az MNB
jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási
és/vagy tájékoztatási kötelezettség nélkül azt
részben vagy egészben felhasználja, átdolgozza,
többszörözze, internetes felületén, valamint saját
kiadványaiban a szerzők nevének feltüntetése
mellett nyilvánosságra hozza, terjessze, vagy ezeket
harmadik személyekkel végeztesse el.

publish them. With the exception of the above
restriction, the Authors shall grant MNB every right
or licence of use with an effect on property rights,
which will particularly authorize MNB to use, revise,
multiply, publish or distribute the document, in part
or in whole, on its Internet site or in its own
publications with the indication of the authors' name,
or invite a third party to do so, without assuming any
obligation to provide compensation therefore and/or
to give a notification thereof.

14) Amennyiben a verseny során arra tekintettel szűnik 14) Should the applicant's student relation be terminated
meg a pályázó hallgatói jogviszonya, hogy oklevelet
during the competition due to graduation, the
szerzett, akkor is jogosult a 3) szerinti összegekre,
applicant will still be entitled to the amount
azonban nem ösztöndíj formájában, hanem
mentioned in Section 3, which will now be disbursed
adóköteles jövedelemként.
as a taxable income and not a scholarship.
15) A pályázatról további felvilágosítás Deák Ákostól 15) For further information about the application, please
kérhető az akos.deak@uni-corvinus.hu címen.
contact Ákos Deák at akos.deak@uni-corvinus.hu.
The present document (Call For Applications For The
Research Competition And Excellence cholarship 'The
Future Of Money – Money Of The Future') was drawn up
in English and Hungarian languages. In case of any
dispute, the Hungarian language version of this
document shall prevail.

Budapest, 2019. április 18.

Dr. Szabó Lajos György
mb. oktatási
rektohelyettes

Budapest, 18 April 2019

Dr. Gulácsi László
tudományos
rektorhelyettes

Dr. Lajos György Szabó
Vice-rector for Education
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