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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
MNB ORSZÁGOS KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE  

A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 55. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉSÉN 
VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 
A Magyar Közgazdasági Társaság (a továbbiakban: MKT) a szervezet 55. Közgazdász-
vándorgyűlésén való részvétel támogatására pályázatot ír ki a Magyar Nemzeti Bank (a to-
vábbiakban: MNB) országos kiválósági ösztöndíjas hallgatói számára. 

1. PÁLYÁZAT RÉSZLETEI 
A Magyar Közgazdasági Társaság 2017. szeptember 7. és 9. között Egerben immár 55. alkalom-
mal rendezi meg Vándorgyűlését, mely a közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciája. Te-
kintettel arra, az MKT elkötelezett Magyarország fiatal közgazdászainak tudásbővítése mellett, a 
Társaság pályázatot hirdet az MNB országos kiválósági ösztöndíjas hallgatói vándorgyűlési rész-
vételének támogatására. 
A támogatást pályázat útján lehet elnyerni, melyben mindösszesen 100 hallgató részesülhet, akik 
megfelelnek a 2. pontban meghatározott Pályázati Feltételeknek. A pozitív elbírálásban részesülő 
hallgatók támogatása tartalmazza: 

• a szakmai programokon való részvételt; 
• a Vándorgyűlés programfüzetét, a kongresszusi táskát; 
• a szeptember 7-i (csütörtök) és 8-i (péntek) szállást; 
• a szeptember 8-i (péntek) és 9-i (szombat) ebédeket, valamint 
• a két esti program és a frissítők költségét. 

 
A támogatásban részesülő hallgatók utazásának szervezését és költségeit saját maguk vállalják. 
 
Az 55. Közgazdász-vándorgyűlés folyamatosan frissülő programja az alábbi oldalon érhető el. 

2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK – A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 
A Támogatásra a 2016/17. tanévben az MNB országos kiválósági ösztöndíjában részesült hallga-
tók jelentkezhetnek, akik tagjai a Magyar Közgazdasági Társaságnak. Aki még nem tagja a szer-
vezetnek, az ezen a linken elérhető on-line regisztrációs lapon jelentkezhet az MKT tagjainak so-
rába! 
 
A jelentkezéshez kérjük a határidő végéig az alábbi dokumentumokat megküldeni az 
office.mkt@t-online.hu e-mail-címre: 

• kitöltött jelentkezési lapot; 
• 90 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást;  
• MNB országos kiválósági ösztöndíj elnyerését igazoló hivatalos oklevelet. 

 
Az e-mailben kérjük az alábbi tárgyat feltüntetni:  
MNB KIVÁLÓSÁGI – VÁNDORGYŰLÉS: „TELJES NÉV” 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21. (hétfő) 24:00 óra 
 
A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatok nem ke-
rülnek elbírálásra. 
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Az MKT a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül meghozza döntését a benyújtott pályá-
zatokkal kapcsolatosan. A döntése ellen nem lehet fellebbezni. A döntést követően az MKT felve-
szi a hallgatóval a kapcsolatot és intézkedik a részvételének biztosításáról.  

3. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 
Kérdés esetén kérjük, hogy írjanak az office.mkt@t-online.hu email címre! 
 
 
Budapest, 2017. augusztus 1. 
 


