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Szakmai gyakorlati ösztöndíj 

Pályázati felhívás  

2018/2019. tanév  

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szociális Bizottság az Egyetemi Hallgatói Képvise-

lettel (EHK) együttműködve pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 16/A. §-a alapján 

szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.  

 

Pályázat célja 

A pályázat célja a BME székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesített szakmai gyakorlaton való részvétel 

támogatása.  

 

Pályázati feltételek 

A pályázat alapján ösztöndíj csak a képzési és kimeneti követelményekben rögzített legfeljebb féléves összefüggő 

szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatónak, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható. 

Az ösztöndíjban azon államilag támogatott, valamint magyar állami ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mester-

képzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik 

a) szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesítik, és e helyen nem 

részesülnek kollégiumi ellátásban, valamint 

b) a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 10 km 

A pályázat keretein belül egy hallgató csak egy pályázatot adhat be, képzéseinek számától függetlenül.  

 

Elbírálás alapelvei 

Szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a pályázat leadásának félévében rendszeres szociális 

ösztöndíjban részesül, illetve aki a szakmai gyakorlatának teljesítése során havonta a mindenkori minimálbér ösz-

szegének legfeljebb felét elérő díjazásban részesült. 

A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítéléséről a Szociális Bizottság dönt az Egyetemi Hallgatói Képviselet bevoná-

sával. Az ösztöndíj összege a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság, valamint a szakmai 

gyakorlat időtartamának alapján kerül meghatározásra. 

A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. 

 

Pontrendszer 

1. kategória – A szakmai gyakorlat helyszínén albérletben vagy magán kollégiumban megszállt hallgató 

 0-14 pont a szakmai gyakorlat hosszának függvényében 

2. kategória – A szakmai gyakorlat során bejárós hallgató 

 0-8 pont a lakhely és a szakmai gyakorlat teljesítésének helye közötti távolság függvényében 

 

A pályázás folyamata 

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával, valamint a 

kerdoiv.ehk.bme.hu/index.php/162431oldalon található kérdőív kitöltésével lehetséges. A pályázati adatlapot az 

EHK irodájában ügyeleti időben kell leadni. 

 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

 Az illetékes tanszék által kiállított igazolás, mely igazolja, hogy az érintett szakmai gyakorlat teljesítése 

szükséges a pályázó szakán a diploma megszerzéséhez. 

http://kerdoiv.ehk.bme.hu/index.php/162431
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 Gyakorlat helyszínének igazolására: a gyakorlóhely nyilatkozata a hallgató fogadásáról, vagy utólagos igény-

lés esetén a gyakorlat letöltéséről. 

 Amennyiben a pályázó a szakmai gyakorlat teljesítése során albérletben vagy magán kollégiumban lakott, 

az erről szóló szerződés másolata, mely tartalmazza a szállás igénybevételének költségeit. 

 Szakmai gyakorlat pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, amely elérhető az alábbi oldalon: ker-

doiv.ehk.bme.hu/index.php/162431 

Bármely követelmény teljesítésének elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.  

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a 

Szociális Bizottság állapítja meg, a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok figyelembe vételével, a pályá-

zatok elbírálása során. 

A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik, az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított 

juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Az Szakmai gyakorlati ösztöndíj az 

aktuális félévben 5 hónapra, havi összegben kerül megállapításra, azonban az aktuális félévre megállapított ösztön-

díj várhatóan egy összegben kerül kifizetésre. 

 

Határidők 

Őszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2017/18/2 félév 

A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 16. 14:00 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2018. november 17. 

A felszólalás határideje 2018. november 18. 12:00 

A végleges eredmény kihirdetése 2018. november 19. 

Kifizetés időpontja 2018. december 10. 

  

Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2018/19/1 félév 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. március 29. 23:59 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. április 5. 

A felszólalás határideje 2019. április 8. 12:00 

A végleges eredmény kihirdetése 2019. április 12. 

Kifizetés időpontja 2019. május 10. 

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás 

szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. 

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel. 

 

Eredmény 

Az EHK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt 

tesz közzé a saját honlapján.  

A végleges eredményt a EHK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra. 

 

Adatvédelem 

http://kerdoiv.ehk.bme.hu/index.php/162431
http://kerdoiv.ehk.bme.hu/index.php/162431
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A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján az EHK és a Szociális Bizottság az ösztöndíj pályázatok elbírálásához 

szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. A pályázó a pályázat leadásával bele-

egyezik a személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe. A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul, 

hogy a BME munkatársai a pályázat elbírálásához szükséges adatokat átadják az EHK-nak. 

 

 

Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig az EHK-nál. A 

felszólalási szándékát a palyazat@ehk.bme.hu címre küldött emailben jelezheti a pályázó.  

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 

számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 

001-es számú kérvény leadásával. 

 

2018. november 8.  

 

 Egyetemi Hallgatói Képviselet 


