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Műhely újságíró ösztöndíj pályázat 

Pályázati felhívás 

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

(EHK) Műhely újságíró ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 

11/A. § alapján a BME Hallgatói Önkormányzat Műhely című újságának megjelentetésében való 

közreműködés jutalmazására. 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztat-
lan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a Műhely című újság megje-
lentetésében közreműködő hallgatója.  

Elbírálás alapelvei 

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai a tevékenységre fordított időtartam, a tevékenység 
szakmaisága, és az újság céljainak megfelelése, a mellékelt pontrendszer alapján. 

A pályázás folyamata 

Az elvégezett tevékenységekről írásbeli beszámoló készítése és benyújtása, melyet helyettesít a 
Műhelyben megjelent írás, fotó vagy az impresszumban feltüntetett tevékenység. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A beszámolóhoz NEM szükséges további igazolás csatolása. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az elnyert ösztöndíj nagyságát az EHK állapítja meg az elnök javaslatára a Műhely főszerkesztő 
véleményének kikérésével, az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifi-
zetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére 
folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.  
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Határidők 

Pályázat benyújtása havonta lehetséges az alábbi határidőkben. 

 
A pályázat által vizsgált 

időtartam 
A pályázatok leadásának 

határideje 
EHK döntés 

1. időszak 
2016. június 15 – 
2016. július 20. 

2016. augusztus 26. 12:00 2016. augusztus 29. 

2. időszak 
2016. július 21 – 
2016. augusztus 25. 

2016. augusztus 26. 12:00 2016. augusztus 29. 

3. időszak 
2016. augusztus 26 –  
2016. szeptember 13. 

2016. március 14. 12:00 2016. szeptember 15. 

4. időszak 
2016. szeptember 14 –  
2016. október 11. 

2016. október 12. 12:00 2016. október 13. 

5. időszak 
2016. október 12 –  
2016. november 1. 

2016. november 2. 12:00 2016. november 3. 

6. időszak 
2016. november 2 –  
2016. november 22. 

2016. november 23. 12:00 2016. november 24. 

 
Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázato-

kat nem áll módunkban elfogadni. 

Eredmény  

Az eredményt az EHK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját holnapján 
(http://www.ehk.bme.hu/) hozza nyilvánosságra.  

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 eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudo-
mására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslat-
tal élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel élhet a pá-
lyázó. 

 

2016. augusztus 18. Egyetemi Hallgatói Képviselet 

 


