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Pályázati felhívás 

2021/2022. tanév 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Képviselet 

(továbbiakban: EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának (továbbiakban: 

TJSZ) 33. § alapján az Egyetemi identitás kialakításáért szervezett tudományos, közéleti és ismeretterjesztő ese-

ményeken/programokon résztvevő hallgatók elismerésére. 

 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet az Egyetem bármely teljes idejű alap- vagy osztatlan, aktív hallgatói jogviszonnyal ren-

delkező hallgatója, aki a 2020/2021. vagy a 2021/2022. tanévben kezdte tanulmányait, és a vizsgált időszakban a 

Pontrendszerben rögzített kategóriák közül legalább egyben pontot érő eredményt ért el.  

A BME-s leszek ösztöndíjban értékelhető tevékenységeket a hallgató egyszer ismertetheti el, ezen felül benyújtott 

pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. 

 

Elbírálás alapelvei 

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint az EHK végzi a jelen felhívásban meghatározott pont-

rendszer alapján, a pontrendszerben meghatározott tételekben (továbbiakban: események), az illetékes személyek 

javaslatának figyelembevételével. 

 

Általános elvek 

 Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időtartamban történt eseményeken való részvétel vehető 

figyelembe. 

 Az események ellenőrzése a jelenléti ívek alapján utólag történik.  

 A pontrendszerben található eseményeken, egyazon tanéven belüli többszöri részvétel csak egyszer ismer-

tethető el. 

 

Pontrendszer 

 

Esemény megnevezése 
Éves darab-

szám 
Szervező Pontszám 

BME Ifiegyetem 1 BME 15 

BME Nyári tábor 2 BME 15 

Lányok napja 1 
VIK, ÉMK, 

ÉPK, TTK 
5 

BME Science Camp 1 TTK 15 

Egyetemi előkészítő tábor 1 VBK 15 

VBK Szakmai Nap 5 VBK 5 

Oláh György Kémiaverseny 1 VBK 5 

VBK Laborgyakorlat 4 VBK 5 

Nyitott laborok délutánja/ Laborlátogatások 1 VIK 5 

Tölts velünk egy napot! (ÉMK rendezvények) 3 ÉMK 5 
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ÉPK kari rendezvények / Építész workshop 1-3 ÉPK 5 

Alfa Matematikaverseny 1 TTK 5 

TTK kari rendezvények 3-5 TTK 5 

Mentorprogram - Nagykövet  MME 15 

Gyerekegyetem részvétel  BME 9 

Gyerekegyetem ezüst oklevél  BME 3 

Gyerekegyeetm arany oklevél (ezüsttel együtt)  BME 6 

A nem pontrendszer szerinti események, nem vehetők figyelembe. 

Amennyiben a hallgató több eseményen is részt vett, az eseményekért járó pontszámok összeadódnak. 

 

A pályázás folyamata 

Pályázni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban: TR) keresztül lehetséges, a Határidők 

részben megjelölt időpontig a 920 – BME-s leszek ösztöndíj kérvény leadásával. 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A pályázat csak az EHK oldalán található, ezen kiírás 1. sz. mellékletét képező adatlap leadásával érvényes  

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszámot, és 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 juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.  

 

Határidők 

A pályázat által vizsgált időszak A pályázást megelőző 6 naptári év  

A pályázat benyújtásának határideje 2022. április 20. 

Előzetes eredmény kihirdetése 2022. május 3. 

Felszólalás határideje 2022. május 6. 

A végleges eredmény kihirdetése 2022. május 10. 

Kifizetés időpontja  2022. június 10. 

A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat leadási határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minő-

sül 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, illetve pótlólagosan információkat illetve igazolásokat kérhet be. Javításra a 

visszaküldéstől számított 1 hét áll rendelkezésre.  
 

Eredmény 

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

tesz közzé a saját www.ehk.bme.hu honlapján a következő adatokkal: kérvényazonosító , pontszám. 

A végleges eredményt az EHK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.ehk.bme.hu honlapján hoz-

za nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, pontszám, megítélt összeg. 

 

Adatvédelem 

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

nak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.  

http://www.ehk.bme.hu/
http://www.ehk.bme.hu/
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Felszólalás, jogorvoslat 

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

A felszólalási szándékát a palyazat@bmeehk.hu címre küldött emailben jelezheti. 

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

mított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanul-

mányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

 

Egyetemi Hallgatói Képviselet 

2022. március 24.  
 

mailto:palyazat@bmeehk.hu

