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Egyetemi Hallgatói Képviselet 

Egyetemi BME ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2022/2023. tanév  

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) ösztöndíj 

pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 31. § alapján a mintatantervükben meghatározott 

követelményeken túlmutató szakmai és tudományos tevékenységet folytató hallgatók elismerése és ösztönzése 

érdekében. 

 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázási időszakot megelőző félévben aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezett, valamit a pályázat keretében értékelt időszakban a kari viszonylatban kimagasló szakmai és 

tudományos tevékenységet folytatott, ideértve a kiemelkedő tanulmányi vagy nyelvi teljesítményt is.  

A pályázat leadásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a BME Kancellária munkatársai, illetve a Dékáni Hivatal a 

pályázat elbírálásához szükséges, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben található tanulmányi adatokat az 

EHK részére átadják. 

 

Elbírálás alapelvei 

A pályázat elbírálását az EHK a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint végzi a jelen felhívásban 

meghatározott pontrendszer alapján.  

A pályázat során figyelembe vehető a pályázó által, a Határidők részben feltüntetett pályázat által vizsgált 

időszakban elért 

− szakmai és tudományos tevékenység, 

− tanulmányi teljesítmény, 

− nyelvi teljesítmény. 

Két kategóriában lehet elnyerni az ösztöndíjat: 

1. Kar kiváló hallgatója – minden karról a legtöbb pontot elért hallgató nyerheti el, ha legalább 60 pontot 

szerzett. 

2. Egyetemi lista – az 1. kategóriában ösztöndíjat nem nyert hallgatókat elért pontszámuk alapján 

csökkenő sorrendbe rendezve kapjuk meg az egyetemi listát. Az EHK a beérkezett pályázatok alapján 

dönt az Egyetemi listán az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárról.  

A pályázat elutasításra kerül, ha a pályázó nem ér el legalább 40 pontot. 

Minden tevékenység esetében kizárólag a pontrendszerben feltűntetett, a pályázási időszakot megelőző félévben 

végzett tevékenység számít. 

Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges, arra pont nem 

adható. 

Publikáció esetében, amennyiben az elfogadás és a megjelenés nem egy időszakra esik, akkor a végleges elfogadás 

időpontja a mérvadó.  

Előadás és poszter esetében csak a már lezajlott esemény, elvégzett tevékenység esetén adható pont. Publikációról, 

előadásról, poszterről igazolás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a szerzők munkájának százalékos 

megoszlása igazolt az adatlapon. A pályázó az adatlapon egy konzulenst vagy témavezetőt feltüntethet, aki nem 

számít a százalékos megoszlásba. A többi szerzőt figyelembe veszik a százalékos megosz lás számításánál. 
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A pályázaton a képzési és kimeneti követelményekben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez 

szükséges tevékenységekért nem adható pont. 

A szakmai és tudományos tevékenység megléte kötelező.  

Beszámítható nyelvvizsgák esetén az adott nyelvből szerzett legmagasabb szintű számít.1 

 

Pontrendszer 

 

Tanulmányi pontszám 

Kreditindex  – 3,99 
4,00 – 
4,19 

4,20 – 
4,39 

4,40 – 
4,59 

4,60 – 
4,79 

4,80 – 
4,99 

5,00 - 
5,19 

5,20-
5,39 

5,40 - 
5,59 

5,60 - 
5,79 

5,80 - 
5,99 

6,00 -  

Pontszám 0 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

 

Szakmai és tudományos tevékenység 

Tevékenység 
Pontszám 

Hazai Nemzetközi 

1. Szakmai tevékenység (max. 72 pont)2   

1.1. Publikáció3 0 - 20 pont 0 - 30 pont 

1.2. Előadás4 0 - 18 pont 0 - 27 pont 

1.3. Poszter, vagy saját munka kiállításon való 

megjelenése 
0 - 12 pont 0 - 18 pont 

2. Tudományos egyesületben vagy egyéb szakmai 

szervezetben végzett szakmai munka (max. 9 pont) 
 

2.1. Szervezői munka – konferencia szervezése 0 – 3 pont 

2.2. Szervezői munka – vezetői feladatok (elnökségi tag) 0 – 3 pont 

2.3. Tudományos munka, előadás megtartása 0 – 5 pont 

2.4. Tagság 0 pont 

3. BME-s szakkollégiumban végzett szakmai 

tevékenység  

(max. 12 pont) 

 

3.1. Szervezői munka – konferencia szervezése 0 – 4 pont 

3.2. Szervezői munka – vezetői feladatok (elnökségi tag) 0 – 4 pont 

3.3. Tudományos munka, előadás megtartása 0 – 6 pont 

3.4. Tagság 0 pont 

4. BME-s versenycsapatban végzett szakmai 

tevékenység  

(max. 12 pont) 

 

4.1. Szervezői munka – konferencia szervezése 0 – 4 pont 

4.2. Szervezői munka – vezetői feladatok (elnökségi tag) 0 – 4 pont 

4.3. Tudományos munka, előadás megtartása 0 – 6 pont 

4.4. Tagság 0 pont 

 
1 A képzési és kimeneteli követelményben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez szükséges tevékenységekért 
nem adható pont. 
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5. Saját és más karon készített TDK (dolgozatonként)   

5.1. I., II., III. helyezés 7, 5, 3 pont 

5.2. Különdíj 1 pont 

5.3. Dicséret 0 pont 

6. OTDK (dolgozatonként) 6 A TDK pontszámhoz hozzáadandó! 

6.1. I., II., III. helyezés 7, 5, 3 pont 

6.2. Különdíj 3 pont 

6.3. Dicséret 0 pont 

7. Szabadalom 0 - 36 pont 

8. Pályázaton való szereplés 7, 8 0 - 48 pont 

Pályázat kiírója szerint Részvétel Helyezéstől függően 

8.1. Kar/Tanszék 0 pont 0 pont 

8.2. Egyetemi 0 pont 0 - 5 pont 

8.3. Külső szervezet 0 pont 0 - 10 pont 

8.4. Országos 0 - 3 pont 0 - 18 pont 

8.5. Nemzetközi 0 - 8 pont 0 - 24 pont 

9. Tervpályázaton való szereplés 9, 10 0 - 70 pont 

Kategóriák/eredmények Részvétel 1.hely 2.hely 3.hely 
Dicsért/

megvétel 

9.1.  Egyetemi 0 pont 
0 - 25 

pont 

0 - 23 

pont 

0 - 21 

pont 

0 - 19 

pont 

9.2.  Országos 0 pont 
0 - 30 

pont 

0 - 28 

pont 

0 - 26 

pont 

0 - 24 

pont 

9.3.  Nemzetközi 0 pont 
0 - 35 

pont 

0 - 33 

pont 

0 - 31 

pont 

0 - 29 

pont 

10. Tanulmányi, szakmai vagy művészeti (ide nem értve 

a saját és más karon készített TDK és OTDK) 

versenyen való részvétel 11, 12 

0 - 48 pont 

Versenyenként 0 - 24 pont 

Kategóriák/eredmények Részvétel 1.hely 2.hely 3.hely Különdíj 

10.1.  Kari/tanszéki 13 0 pont 
0 - 3 

pont 

0 - 2 

pont 

0 - 1 

pont 
0 pont 

10.2. Egyetemi 14 0 pont 
0 - 5 

pont 

0 - 4 

pont 

0 - 3 

pont 
0 pont 

10.3. Országos 0 - 5 pont 
0 - 18 

pont 

0 - 15 

pont 

0 - 12 

pont 
0 - 9 pont 

10.4. Nemzetközi 15 0 - 8 pont 
0 - 24 

pont 

0 - 20 

pont 

0 - 16 

pont 

0 - 12 

pont 

11. Demonstrátori munka 0 - 5 pont 

12. IMSc pontok 0 - 10 pont 

13. Egyéb szakmai, tudományos munka 0 - 15 pont 
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Idegennyelvi teljesítmény 

Tevékenység Pontszám 

Középfokú „komplex” 6 pont 

Középfokú „szóbeli” vagy „írásbeli” 3 pont 

Felsőfokú „komplex” 10 pont 

Felsőfokú „szóbeli” vagy „írásbeli” 5 pont 

Szakmai szintű nyelvvizsga (alappont felett) 3 pont 

Alapfokú „komplex” nyelvvizsga 1 pont 

 

Minden nyelvből csak a legmagasabb szintű a pályázat által vizsgált időszakban megszerzett 

nyelvvizsgára adható pont. Amennyiben a „komplex” nyelvvizsgának a „szóbeli” vagy „írásbeli” része 

nem a vizsgált időszakban került megszerzésre, az időszakon kívüli vizsgára nem adható pont, így a 

„komplex” vizsga helyett csak az adott „szóbeli” vagy „írásbeli” vizsgáért jár pont. Az a nyelvvizsga, 

amely az oklevél megszerzéséhez szükséges, nem vehető figyelembe az elbírálás során.  

 

A pályázás folyamata 

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő 

pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők 

bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig Egyetemi BME ösztöndíj pályázat, mely 

igényléshez szükséges a hozzá tartozó pályázati adatlapot és a vizsgált időszakban végzett tevékenységekről szóló 

igazolásokat mellékletként csatolni. 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások  

A pályázati űrlapnak tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű 

leírását. A Pályázó, illetve a mellékleteket kiállító személy a megfelelő dokumentumokat elektronikus úton is 

hitelesítheti. 

Az igényléshez csatolandó dokumentumok: 

−  Publikációs/előadás/poszter adatlap, amennyiben van publikáció, előadás vagy poszter. 

− Szakkollégiumi/tudományos egyesület vezetője által kiállított igazolás a szakmai tevékenységről.  

− Versenycsapat vezetője által kiállított igazolás a versenycsapatban végzett tevékenységről.  

− Az egyéb tevékenységek esetén rövid beszámoló.  

− A pályázó köteles feltölteni az igényléshez a vizsgált időszakra vonatkozó teljesítményéről szóló 

digitalizált igazolásmásolatokat és a digitalizált eredeti dokumentumokat: 

– TDK/OTDK oklevél, ennek hiányában helyezést igazoló okirat; 

– szakmai tevékenység (ajánlás, oklevél); 

– szabadalom esetén a szabadalmi hivatal igazolása; 

– pályázatról, tanulmányi versenyről oklevél. 

Amennyiben idegen nyelven készült a munka, szükséges csatolni egy magyar nyelvű, rövid leírást róla.  

Az igazolások eredetiségét a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató pályázata 

kizárásra kerülhet, és az EHK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben.  

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

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

EHK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok 

figyelembevételével. A juttatások kifizetése ötszöri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói 
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normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Az 

ösztöndíj végleges összege 100-asra kerekítve kerül meghatározásra, a kerekítés szabályai szerint a TJSZ 22. § (4) 

bekezdése alapján. 

 

Határidők 

Őszi félév 

Pályázat által vizsgált időszak 2022. február 1. – 2022. augusztus 31. 

Pályázat benyújtásának határideje 2022. november 25. 23:59 

Javítás határideje 2022. november 28. 23:59 

Előzetes eredmény kihirdetése 2022. december 01. 23:59 

Felszólalás határideje 2022.  december 03. 12:00 

Végleges eredmény kihirdetése 2022. december 05. 23:59 

Kifizetés időpontja 2023. január 10. 

 
 

Tavaszi félév 

Pályázat által vizsgált időszak 2022. szeptember 1. – 2023. január 31. 

Pályázat benyújtásának határideje 2023. február 20. 23:59 

Javítás határideje 2023. február 22. 23:59 

Előzetes eredmény kihirdetése 2023. február 26. 23:59 

Felszólalás határideje 2023. március 01. 23:59 

Végleges eredmény kihirdetése 2023. március 05. 23:59 

Kifizetés időpontja 2022. április 06. 

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. A pályázati 

anyagok tartalmi vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. 

Ezen javítás során új igazolások benyújtására nincs mód, kizárólag a már benyújtott hibás igazolások javítására. 

 

Eredmény 

Az előzetes eredményt az EHK a https://mueper.bme.hu rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő 

bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját előzetes 

eredménye látható. 

 

A döntés eredményét az EHK a https://mueper.bme.hu rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő 

bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját 

eredménye látható. 

 

Adatvédelem 

Az EHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. 

 

https://mueper.bme.hu/
https://mueper.bme.hu/
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Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a 

https://mueper.bme.hu/honlapon. 

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. 

 

 

2022. november 19.  

  

 Egyetemi Hallgatói Képviselet 

  

https://mueper.bme.hu/
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Egyetemi Hallgatói Képviselet 

Egyetemi BME ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2022/2023. tanév  

 

1. számú melléklet: Pontrendszer értelmezései 
 

 
2. Amennyiben azonos témában már van pontozott tevékenység, akkor az EHK a legkisebb pontszámú 

tevékenységet, tevékenységeket maximálisan 20%-ban veheti figyelembe. 
3. Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexének2 4. szakasz bevezető része, valamint a 4.1. alapján 

tudományos közleménynek minősülő munkák.  
Többletpont jár a szakterületi rangsorral ellátott publikációkra: 

R: folyóirat szakterületi rangsor: D1 – 10 pont; Q1 – 8 pont; Q2 – 6 pont; Q3 – 4 pont; Q4 – 2 pont 
IF: Impakt faktor vagy hatásfaktor: Impakt faktor 1 vagy 1 felett +10 pont / téma/publikáció; Impakt faktor 

0-tól nagyobb 1-nél kisebb +5 pont /téma/ publikáció. 
4. Amennyiben saját szakkollégiumi konferencián adott elő a hallgató, úgy csak szakkollégiumi tevékenységként 

kapható pont.  
5. Amennyiben azonos témában már van pontozott tevékenység (publikáció, előadás vagy poszter), akkor az EHK 

a TDK és OTDK pontszámát maximálisan 20%-ban veheti figyelembe. Amennyiben a TDK vagy OTDK 
dolgozatot több szerző közösen alkotta, úgy az adott pontszám max. 50%-a adható a szerzők számától függően. 

6. Amennyiben azonos témában már van pontozott tevékenység (publikáció, előadás vagy poszter), akkor az EHK 
a TDK és OTDK pontszámát maximálisan 20%-ban veheti figyelembe. Amennyiben a TDK vagy OTDK 

dolgozatot több szerző közösen alkotta, úgy az adott pontszám max. 50%-a adható a szerzők számától függően. 
7. Amennyiben azonos témában már van pontozott tevékenység, akkor az EHK a legkisebb pontszámú 

tevékenységet, tevékenységeket maximálisan 20%-ban veheti figyelembe. 
8. A pályázatokat az érintett országok és az indulók száma alapján az EHK megkülönböztetheti. Amennyiben 

többen vettek részt a pályázat elkészítésében, akkor az adott pontszám max. 50%-a adható. 
9. Amennyiben azonos témában már van pontozott tevékenység, akkor az EHK a legkisebb pontszámú 

tevékenységet, tevékenységeket maximálisan 20%-ban veheti figyelembe. 
10. Amennyiben a pályázó részt vett tervpályázaton az őszi időszak szempontjából 2021/2022. tanév tavaszi 

félévében, a tavaszi időszak szempontjából a 2022/23. őszi félévében, akkor a tervpályázatára hivatkozó linket 

a pályázati adatlapban feltüntetni és a tervpályázat kiírását a pályázati adatlaphoz köteles csatolni. Amennyiben 
többen vettek részt a tervpályázat elkészítésében, két fő esetében a pontok max. 100%-a, három fő esetében a 

pontszám max. 70%-a adható és további személyenként a pontok 20%-a kerül levonásra. Öt fő feletti 

csoportmunka esetében egy pályázó a pontok max. 20%-ában részesülhet. 
11. Egy verseny esetén kategóriától függetlenül csak a legmagasabb elért pontszám számít.  
12. Amennyiben a pályázó csapatban vett részt a versenyen, akkor az adott pontszám maximálisan 50%-ban adható. 

Többfordulós verseny esetén a legmagasabb pontértékű verseny számít maximális pontszámmal. A többi 

forduló pontszáma max. 20%-ban vehető figyelembe. 
13. A verseny kiírójától függ a kategória besorolás: pl.: amennyiben kar írja ki, akkor karinak számít. 
14. A verseny kiírójától függ a kategória besorolás: pl.: amennyiben egyetem írja ki, akkor egyeteminek számít.  
15. Nemzetközi versenynek az idegen nyelven zajló verseny számít. 
16. A pályázaton kapható pont a következő módon kerül meghatározásra. Az őszi időszak szempontjából a 

2021/2022. tanév tavaszi félév, a tavaszi időszak szempontjából a 2022/23. őszi félév során kapott IMSc pontok 

0,1-es szorzóval megszorzott értéke adja a pontszámot. Amennyiben a pontszám nagyobb, mint 100, abban az 
esetben is 100 pontnak minősül a pont és ez kerül megszorzásra. 

 
2 https://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/tudomanyetikai_bizottsag/tudomanyetikai_kodex_kgy_20100504.pdf  


