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A Lósy Imre Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta Bánrévy Gábor örököseinek
felajánlása nyomán a 2017. évi OTDK helyezettjei számára 25.000 Ft. értékű díjazásra
vonatkozó ösztöndíjra a mellékelt feltételek szerint pályázatot hirdet.

2017. április 10.

Dr. Bánrévy Gábor Ösztöndíj
Pályázati felhívás
A Lósy Imre Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi
Karáért kuratóriuma – elfogadva a Kar néhai nagyra becsült professzora, Dr. Bánrévy
Gábor örököseinek nagylelkű felajánlását, egyúttal emléket állítva a Kar alapításában
egykor közreműködő, dékánhelyettesi tisztséget betöltő és a nemzetközi magánjog,
valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga oktatásában elévülhetetlen
érdemeket szerzett professzornak – az alábbi ösztöndíj felhívást teszi közzé:
1. A Bánrévy Gábor Ösztöndíjra pályázhatnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karának (a továbbiakban: PPKE JÁK) mindazon
hallgatói, akik a PPKE JÁK részéről – a nemzetközi magánjog, illetve a
nemzetközi gazdasági kapcsolatok témakörben elkészített dolgozatukkal – részt
vesznek a 2017-es (XXXIII.), 2019-es (XXXIV.) vagy a 2021-es (XXXV.) –
vagy az 5. pontban meghatározott esetben ezt követően megrendezésre kerülő –
Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
2. A Bánrévy Gábor Ösztöndíjat mindegyik említett OTDK verseny esetében az az
egy hallgató nyeri el, aki a legkiválóbb dolgozattal nevezett a versenyre.
Legkiválóbb dolgozatnak az tekintendő, amely
a. az OTDK-n a Nemzetközi Magánjogi Tagozatban a legelőkelőbb
helyezést érte el; vagy ha nem ért el helyezést, vagy több dolgozat esetén
ugyanazt a helyezést érték el:
b. a PPKE JÁK adott OTDK-t megelőző kari tudományos diákköri
konferenciáján (TDK) a legmagasabb pontszámot szerezte; vagy ha több
dolgozat esetén ugyanazt a pontszámot érték el:
c. a PPKE JÁK Nemzetközi Magánjogi Tanszékének oktatóiból álló – a
tanszékvezető által összeállított és elnökként vezetett – háromfős
bizottság által legkiválóbbnak ítéltetett.
3. A Bánrévy Gábor Ösztöndíj kifizetésének nem feltétele, hogy a győztes a PPKEvel hallgatói jogviszonyban álljon, ha a PPKE-vel fennállt hallgatói jogviszonya
az OTDK végére azért szűnt meg, mert végbizonyítványt szerzett.

4. A Bánrévy Gábor Ösztöndíj alapja – jelen pályázati felhívás kiírásakor –
75.000,- Ft-ot tartalmaz, amelyből alkalmanként (OTDK versenyenként) bruttó
25.000,- Ft fizethető ki a győztesnek.
5. Ha a fent említett OTDK versenyek valamelyikére nem neveztek az 1. pontban
meghatározott feltételeknek megfelelő dolgozatot, akkor abban az évben
ösztöndíj nem kerül kifizetésre, az alapban bent maradt összegből pedig későbbi
OTDK versenyek alkalmával győztes pályázó ösztöndíja fedezendő, legkésőbb
2029-ig. Ha 2029-ig az alap nem került elköltésre, akkor az Alapítvány
kuratóriuma – a nemzetközi magánjog oktatásáért felelős kari vezető véleményét
kikérve – dönt a maradvány felhasználásáról.
6. A pályázatot az aktuális OTDK utolsó napját követő 30 napon belül lehet
írásban benyújtani az Alapítvány kuratóriumának. A pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázó nevét, születési helyét is idejét, Neptun kódját, valamint egy
példányt az OTDK-ra nevezett dolgozatból. A pályázat elektronikus levélben is
benyújtható a losy@jak.ppke.hu e-mail címre.
7. A Bánrévy Gábor Ösztöndíjat a fentiek alapján az Alapítvány kuratóriuma ítéli
oda a pályázat benyújtását követő 45 napon belül.

