
Kedves Hallgatók! 

 

A Tudás-ökonómia Közgazdasági Képzési Alapítvány idén is meghirdeti az ELTE TáTK Alkalmazott 

közgazdaságtan szakos hallgatói számára a Concorde-ösztöndíjakat, melynek keretében egy szociális, 

három kiváló önálló munka és egy Maraton ösztöndíj kerül kiosztásra. 

A pályázat tartalmazza: 

1. A pályázó nevét, évfolyamát, elérhetőségét. 

2. Azt, hogy melyik típusú pályázaton kíván indulni. 

3. Rövid szöveges indoklást arról, hogy miért gondolja a pályázó, hogy érdemes a 

pályázat elnyerésére. 

A pályázatokhoz mellékelni kell: 

1. A pályázó alábbi időszakra vonatkozó e-index kivonatát papír alapon illetve 

szkennelt formában: 

 

 2015/2016-os tanév első és második félév  

 

2. 2a. A Kiváló Önálló Munka díj esetében a munkát. 

2b. A Szociális ösztöndíj esetében az ELTE TáTK HÖK által kiállított igazolást, mely a 

rendszeres Szociális Támogatás megítélése során érvényesített szempontrendszer 

szerint számított pontszámot tartalmazza. Amennyiben ilyen pontszám nem áll 

rendelkezésre, úgy egyéb hitelt érdemlő módon kell igazolni a nehéz szociális 

helyzetet. 

 

3. A pályázatokat nyomtatva egy példányban, és elektronikusan is le kell adni. Csak azok a 

pályázatok kerülnek elbírálása, melyek a formai követelményeknek megfelelnek. 

 

 

 

 



A pályázatokat: 

 az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi tanszékére (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, 

359-es szoba) kell benyújtani nyomtatott valamint 

 az eltecon@tatk.elte.hu címre elektronikus formában a szükséges dokumentumok szkennelt 

változatával együtt. Az elektronikus változatban elküldött fájlok neveinek tartalmazniuk kell a 

pályázó nevét is. A pályázat terjedelme – mellékletek nélkül – ne haladja meg a három oldalt. 

A pályázatok odaítéléséről az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének munkatársaiból álló 

bizottság javaslatai alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt a Concorde Értékpapír társasággal 

egyetértésben. 
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Concorde Szociális Ösztöndíj 

 

A támogatás pályázat útján nyerhető el.  

Az Ösztöndíj összege 115 000 Ft, melyben egy hallgató részesülhet. 

Jelentkezési határidő:  OKTÓBER 15. 

Pályázati feltételek:   Alkalmazott közgazdaságtan alapképzésen részt vevő hallgató, akinek 

tanulmányi átlaga minimum 4.00 

Pályázat odaítélésének kritériumai: 

1. A pályázó az ELTE TáTK HÖK Diákjóléti Bizottságánál benyújtható pályázat 

szempontrendszere szerint elért szociális élethelyzet súlyosságát kifejező pontszáma. 

2. A hallgató egy maximum egyoldalas leírást adhat arról, hogy milyen egyéb, a szociális 

élethelyzete súlyosságát kifejező pontszámban nem megjelenő tényezők súlyosbítják 

szociális élethelyzetét. 

 

Az Alapítvány kuratóriuma a fenti anyagok figyelembevételével dönt a nyertes pályázó személyéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concorde Kiváló Önálló Munka Ösztöndíj 

 

A támogatás pályázat útján nyerhető el.  

Az Ösztöndíj összege 115 000 Ft, melyben három hallgató részesülhet. 

Jelentkezési határidő:  OKTÓBER 15. 

Pályázati feltételek: 

Az Ösztöndíjban az az Alkalmazott közgazdaságtan alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet, 

akinek: 

 tanulmányi teljesítménye a legutóbbi aktív félében elérte, vagy meghaladta saját 

évfolyamának arra a félévre vonatkozó átlagos TM értékét  

 korrigált kreditindex átlaga elérte, vagy meghaladta a 4.00-et  

 a legutóbbi évben kimagasló szakmai-tudományos tevékenységet folytatott. 

Az Ösztöndíjra önálló munkával lehet pályázni, amely lehet: 

1. Egyetemi TDK dolgozat 

2. Az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi tanszékén végzett komoly kutatómunka és/vagy 

tanítás. A tevékenység igazolásához szükséges a munka pontos leírása. 

3. Tanulmányi versenyre írt dolgozat. 

4. Szakmai folyóiratban publikált munka (a folyóirat és a szakmai cikk színvonala alapján, a cikk 

csatolásával). 

5. Bármely, a korábbi félévben az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak valamely közgazdasági 

vagy módszertani tárgyának keretében benyújtott önálló dolgozat. 

A legjobb önálló munka kiválasztásánál a bírálók tekintetbe veszik a munka szakmai kiválóságát, 

terjedelmét, a benne fekvő munka mértékét, a témaválasztás aktualitását, eredetiségét, a különböző 

publikációs formai követelmények betartását.  

A bizottság döntésekor figyelembe veheti a pályázó általános tanulmányi előmenetelét. 

 

 

 



Concorde Maraton Ösztöndíj 

 

A támogatás pályázat útján nyerhető el.  

Az Ösztöndíj összege 400 000 Ft, melyben egy hallgató részesülhet. 

Jelentkezési határidő: November 30. 

Pályázati feltételek: 

Az Ösztöndíjban az az Alkalmazott közgazdaságtan alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet, 

akinek: 

 tanulmányi teljesítménye a legutóbbi aktív félévében elérte, vagy meghaladta saját 

évfolyamának arra a félévre vonatkozó átlagos TM értékét, 

 korrigált kreditindex átlaga elérte, vagy meghaladta a 4.00-et  

 a legutóbbi évben kimagasló szakmai-tudományos tevékenységet folytatott. 

Azon pályázó hallgatók közül, akik a fenti kritériumokat teljesítik, annak ítélik oda az Ösztöndíjat, aki 

a: „1. Makrogazdasági jellemzők egyes kiválasztott európai országokban és 

2.Ezen országok gazdasági fundamentumainak a pénzügyi piacok szemszögéből releváns 

értékelése és elemzése” témák közül az őszi szemeszterben  meghirdetett kutatási pályázat nyertes 

hallgatója. 

 

A legjobb munka kiválasztásánál a bírálók tekintetbe veszik a munka szakmai kiválóságát, 

terjedelmét, a benne fekvő munka mértékét, a témaválasztás aktualitását, eredetiségét, a különböző 

publikációs formai követelmények betartását. A bizottság döntésekor figyelembe veheti a pályázó 

általános tanulmányi előmenetelét. 

 

 

 


