
 

 

 

 

 

 

Pályázati kiírás 

az Emerson Automation FCP Kft. 

felsőoktatási ösztöndíjához 
 

 

Érvényesség: 2022-23-as tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2023. január 3. 



Jelen pályázatra azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  

- Eger és Eger környéki lakhellyel rendelkeznek (max. 50 km)  
- teljes idejű, alapfokozatot eredményező alapképzésben (BSC), 

mesterfokozatot eredményező mesterképzésben (MSC), 
hagyományos (nem duális) képzésben folytatják tanulmányaikat, 
nappali tagozaton. Elfogadott szakok: gazdaságinformatikus, 
programtervező informatikus, mérnökinformatikus, gépészmérnök, 
villamosmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök, műszaki 
menedzser, terméktervező mérnök. 

- tanulmányi átlaguk minimum 3,50 
- kommunikációs szinten használják az angol nyelvet (érettségi vagy B2 

nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkeznek) 
- a pályázat időpontjában a 26. életévét még nem töltötte be 

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgatónak érvényes, aktív 
hallgatói jogviszonya legyen és ezt támogató felé a kifizetési időpontokat 
megelőzően bemutassa. 

Amennyiben a támogatott Pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát 
elveszíti. 

A támogatási összeg nettó 100.000,- Ft/tanév. A folyósítás szerződés 
alapján, bankszámlára történik, a fizetendő adókat, járulékokat a vállalat 
megfizeti. 

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. március. 

 

Benyújtandó pályázati anyag: 

- 1 perces bemutatkozó video 
- önéletrajz 
- hallgatói jogviszony igazolás Neptunból 
- lakcím igazolása (pl. lakcímkártya) 
- emelt szintű angol érettségi vagy minimum középfokú nyelvvizsga 

bizonyítvány 

 

  



Az ösztöndíj-folyósítás egyéb feltételei: 

- félévente meghirdetett találkozókon szakembereinkkel, 
gyárlátogatáson és szakmai beszélgetésen való részvétel, az Emerson 
egri telephelyén 

- projektmunkában részvétel (a vállalat által meghatározott 
projektekből választva) 

- beszámoló a projektmunkáról vagy látogatásról, vagy a félévi 
tanulmányairól (benyújtási határidő: 2023. június 30.). Ennek módja 
lehet prezentáció vagy video. 

A Pályázó pályázatának benyújtásával egyidejűleg hozzájárul személyes 
adatainak kezeléséhez. 

A vállalat részéről a pályázatot a HR osztály képviselőjéből és szakmai 
vezetőkből álló zsűri bírálja el. A Pályázó a vállalat döntésével szemben 
fellebbezéssel nem élhet. 

A Pályázó a vállalat döntéséről elektronikus levélben és postai úton 
tájékoztatást kap. A nyertes pályázókat a vállalat az ösztöndíj teljes 
összegéről, az ösztöndíj-folyósítás módjáról, valamint a 
szerződéskötés részleteiről tájékoztatja. 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának 
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 
haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a vállalatot. 

Az értesítési kötelezettség kiterjed a következő eseményekre: 
• tanulmányok halasztása; 
• tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, 

kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); 
• tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
• tanulmányi eredmény 
• lakcím 

 
A hallgató 30 napon belül köteles a jogosulatlanul 
felvett ösztöndíjat a vállalat részére visszafizetni. Amennyiben az 
ösztöndíjra való jogosultság megállapítását követően bizonyítást nyer, 
hogy a Pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként 
nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben 
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már 
kézhez vette. 


