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Egyetemi Külügyi ösztöndíj pályázat 

Hallgatói Külügyi Testület szervezeteinek tagjai számára 

Pályázati felhívás a 2016/17. tanév tavaszi 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, 

olyan hallgatók számára, akik a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül közösségi tevékenysé-

get végeztek, és a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) legalább egyik szervezetének tagjai vagy de-

legáltjai. 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori 
képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki 2016. augusztus 29. és 2017. 
január 29. közötti időszakban tagként vagy delegáltként aktív munkát végzett a HKT egy vagy 
több szervezetében. 

Elbírálás alapelvei 

A pontozás a tevékenységre fordított időtartamtól függ. Maximálisan 100 pont szerezhető, a 
pontokat az alábbi három különböző kategóriában lehet szerezni. 

Pontozás 

1. Betöltött tisztség (maximum 10 pont) 

- Vezetőségi tag max. 10 pont 

- Koordinátor max. 5 pont 

2. HKT-n belüli tevékenység (maximum 40 pont) 

- Kiemelt program főszervezője vagy több program meghatározó 

szervezője 
max. 40 pont 

- Egy kiemelt program meghatározó szervezője max. 30 pont 

- Több alkalommal végzett közepes fontosságú munka max. 20 pont 

- Több alkalommal végzett kisebb fontosságú munka max. 15 pont 

3. Tagszervezeten belüli tevékenység (maximum 50 pont) 

- Szervezetben elvégzett munka1 max. 35 pont 

- Aktivitás2 max. 5 pont 

- Kiegészítő tevékenység3 max. 10 pont 
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1Kategóriák: PR/kommunikáció, programszervezés, csereprogram, IT, FR, egyéb szervezeten belüli fela-
datkör. 

2Gyűléseken, csapatépítéseken, továbbképzéseken való megjelenés, aktivitás levelezőlistán stb. 

3Feladatleíráson kívüli tevékenység, globális feladatokban való részvétel (pl.: prezentálás, adminisztratív 
feladatok, plakátozás stb.). 

A pályázás folyamata 

A pályázatot a http://palyazat.hkt.bme.hu oldalon BME címtáras bejelentkezést követően kell 
leadni. A pályázat véglegesítése után a letöltött, aláírt pályázati adatlapot az EHK irodájában fo-
gadó időben (K épület I. emelet 61.) személyesen kell leadni. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

Az adatlaphoz NEM szükséges további igazolás csatolása. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

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

Eredmény 

Az EHK a döntést megelőzően  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé a saját 
honlapján (http://www.ehk.bme.hu/). 

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

Határidők 

A pályázat során figyelembe vehető időszak 2016. augusztus 29. és 2017. január 29. kö-
zött 

Online feltöltés határideje 2017. május 10. 23:59 

Adatlap személyes leadásának határideje 2017. május 11. 14:00 

Előzetes eredmény 2017. május 12.  

Végleges eredmény 2017. május 19. 

A pályázaton mindig az aktuális pályázási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. 
Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat 
nem áll módunkban elfogadni. Határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Adatvédelem 

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



   

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 61. 
Hallgatói Önkormányzat Telefon: 463-3836 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu, E-mail: EHKtitkarsag@sc.bme.hu 

 

Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet az előzetes eredmény közzétételétől 
számított öt napon belül az EHK-nál. A felszólalási szándékát a palyazat@ehk.bme.hu címre 
küldött e-mailben jelezheti a pályázó.  

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányá-
ban a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál 
jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

 

2017. április 25. Egyetemi Hallgatói Képviselet 


