
 

 
 

 

 
 

Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

Közösségi ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2020/2021. tanév 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar (ÉPK) Hallgatói Képviselet 

(ÉPK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi 

kötelezettségek teljesítésén felül, az ÉPK-n végzett kiemelkedő közösségi tevékenység elismerése és ösztönzése 

érdekében. 

 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet az ÉPK bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésének aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. 

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az 

elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint 

korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat. 

 

Elbírálás alapelvei 

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

meghatározott pontrendszer alapján. A pályázat elbírálása során csak a pályázat által vizsgált időszakban végzett 

tevékenység kerül figyelembevételre. 

 

Pontrendszer 

 

1. kategória: Egyéni közösségi tevékenység 

A pályázatok bírálása során az ÉPK HK a pályázók egyéni közösségi pontjait az alábbi szempontok 

figyelembevételével határozza meg: 

- szolgáltató tevékenység (0-30 pont) 

- programszervező tevékenység (0-30 pont) 

- az ÉPK HK-val való kapcsolattartás és a kommunikáció minősége (0-10 pont) 

- szakmai tevékenység (0-10 pont) 

- külső kommunikáció (PR tevékenység) (0-10 pont) 

Az ÉPK HK értékeli, hogy a pályázó szolgáltató- vagy programszervező tevékenységével hány hallgatót ért el, azaz 

tevékenysége mekkora szerepet töltött be a kari közéletben. Erre a szempontra az ÉPK HK egy súlypontszámot 

határoz meg 0-10 érték között. A végpontszám számításakor a szolgáltató és a programszervező tevékenységre 

kapott összpontszám megszorzódik az elért hallgatók számára kapott súlypontszámmal. 

 

2. kategória: Gólyatanács 

A Gólyatanácsra jutó közösségi keretpontot, az ÉPK HK határozza meg, ami a tagok között szétosztásra kerül. A 

szétosztott pontokat összesen 100 pontra arányosítva kell meghatározni. 

A Gólyatanács elnök az alábbi szempontok figyelembevételével tesz javaslatot a tagok értékelésére: 

• gyűléseken való részvétel; 

• X1,2 rendezvény szervezése során nyújtott tevékenység, 

• az ÉPK HK tevékenységének segítése 

• aktivitás; 



 

 
 

 

 
 

• egyéb, a Gólyatanács feladataihoz kapcsolódó tevékenység ellátása 

 

3. kategória: Hallgatói Gazdasági Bizottság: 

A Hallgatói Gazdasági Bizottság vezetője az alábbi szempontok alapján tesz javaslatot a tagok értékelésére: 

- az ÉPK HK tevékenységének segítése 

- az ÉPK HK-val való kapcsolattartás 

- gyűléseken való részvétel 

- aktivitás 

- a Hallgatói Gazdasági Bizottság egyéb feladatainak ellátása 

 

4. kategória: Hallgatói Szociális Bizottság 

- szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatok első körös bírálása: 1 pont/elbírált pályázat; 

- szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatok második vagy harmadik körös bírálása: 0,5 

pont/elbírált pályázat. 

 

5. kategória: Rendezvényszervezői tevékenység 

- az ÉPK HK-val való kommunikáció és kapcsolattartás (0-10 pont)  

- szükséges kellékek biztosítása (0-10 pont)  

- rendezvény minősége (0-10 pont) 

- az elért hallgatók száma (0-10 pont) 

- közéleti szerep (0-10 pont) 

- szervezés minősége (0-10 pont)  

- külső kommunikáció, PR (0-10 pont)  

- szervezéssel járó felelősség, ráfordított idő (0-10 pont) 

- egyéb, az adott szempontokba be nem sorolható, kiemelkedő tevékenység, újító jelleg (0-10 pont) 

- program megvalósulása (0-10 pont) 

- szakmai tevékenység (0-10 pont)  

A végpontszám számításakor a rendezvény minősége, az elért hallgatók száma és közéleti szerep szempontokra 

kapott pontok átlagaként számított súlyszámmal szorzódik meg a többi szempontra kapott pontok összege. 

 

6. kategória: Senior Kör 

A Senior Kör vezető az alábbi szempontok figyelembevételével tesz javaslatot a tagok értékelésére: 

- gyűléseken való részvétel; 

- elsőévesek számára tartott előkészítőkön való közreműködés; 

- nyári előkészületekben való segédkezés; 

- tankörtalálkozókon való részvétel; 

- aktivitás; 

- egyéb, a Senior Kör feladataihoz kapcsolódó tevékenység ellátása 

A szétosztott pontokat összesen 100 pontra arányosítva kell meghatározni. 

 

A pályázó közösségi pontjainak meghatározása a végpontszámokkal arányosan történik. A kategóriára jutó 

keretpontnak és a pályázók végpontszámai összegének hányadosából adódik az 1 végpontra jutó közösségi pont. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

A pályázás folyamata 

 Pályázni a Neptun rendszeren keresztül (Ügyintézés/Kérvények menüpont – 909 HSZI ösztöndíjak) kitöltött 

pályázati adatlap leadásával lehetséges a Határidők részben megadott határidőig. 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A Neptun rendszeren keresztül kitöltött pályázati adatlaphoz nem szükséges további igazolás csatolása. A pályázati 

adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett közösségi tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű 

leírását. 

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát az 

ÉPK HK állapítja meg 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 

 

Őszi félév 

A pályázat által vizsgált időszak 2020. május 1. - 2020. október 31. 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 10. 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. november 17. 

A felszólalás határideje 2020. november 20. 

A végleges eredmény kihirdetése 2020. november 24. 

Kifizetés időpontja 2020. december 15. 

  

Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időszak 2020. november 1. - 2021. április 30. 

A pályázat benyújtásának határideje 2021. május 7. 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. május 11. 

A felszólalás határideje 2021. május 13. 

A végleges eredmény kihirdetése 2021. május 16. 

Kifizetés időpontja 2021. június 9. 

 

A nem a kiírás szerint benyújtott 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. 

 

Eredmény 

Az ÉPK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes 

eredményt tesz közzé a saját honlapján a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám, megítélt összeg.  

http://epiteszhk.bme.hu/


 

 
 

 

 
 

A végleges eredményt az ÉPK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra 

a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám, megítélt összeg. 

 

Adatvédelem 

Az ÉPK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi 

szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.  

 

Felszólalás, jogorvoslat 

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

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

A hallgató a pályázat elbírálásának 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. 

 

Budapest, 2021. január 25. 

 

Építészmérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
mailto:palyazat@epiteszhk..hu

