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Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás 
pályázatokat bírálók ösztöndíj pályázata 

Pályázati felhívás a 2016/17. tanév őszi félévre 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet 
(EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján 
azon hallgatók számára, akik a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül kiemelkedő közéleti 
tevékenységként a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatok elbírálásában részt 
vesznek.  

Pályázati feltételei 

Pályázhat minden, a BME teljes idejű osztatlan, alap-, mester vagy doktori képzésén tanuló 
hallgató, aki 2016/17. tanév őszi félévében részt vett a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámo-
gatás pályázatok bírálásában.  

Elbírálás alapelvei 

A pályázat elbírálásának szempontja a bírálással töltött idő. 

Minden bírálással töltött munkaóra 1 pont. 

A pályázás folyamata 

Pályázati adatlap leadása az EHK irodában (K épület 1. emelet 61.) fogadási időben legkésőbb 
2016. október 14-ig.  

Kapcsolódó igazolások 

A beszámolóhoz NEM szükséges további igazolás csatolása. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az elnyert ösztöndíj nagyságát az EHK állapítja meg a pályázatok elbírálása során, a beérkezett 
pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri 
ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított jutta-
tások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.  

Határidők 

Pályázati adatlap leadási határideje 2016. október 14. 12:00 

Eredmény  2016. október 18. 

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott 
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

Eredmény 

A végleges eredményt az EHK a saját honlapján (http://www.ehk.bme.hu/) hozza nyilvános-
ságra.  
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Adatvédelem 

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján az EHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges 
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 

Fellebbezés 
  
A hallgató az ösztöndíj elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában 

a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jog-
orvoslattal élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel 
élhet a pályázó. 

 

2016. október 12. Egyetemi Hallgatói Képviselet 

 


