
 

 

Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

Hallgatók az oktatásért 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 Egyetemen végzett, a hallgatókat segítő oktatási tevékenység ösztönzése és 

elismerése érdekében. 

 
Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet az ÉPK bármely teljes idejű alap-, osztatlan vagy mesterképzésének aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázat keretein belül vizsgált időszakban a hallgatókat segítő oktatási 

tevékenységet végzett. 

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 pályázatok 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 

A pályázatok az alábbi elvek szerint kerülnek pontozásra. 

 
gyakorlati óra segítése 0-6 pont 

előkészítő foglalkozás tartása 0-6 pont 

konzultáció tartása 0-6 pont 

tanszéki jegyzet készítése, fordítása 0-6 pont 

egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tevékenység 0-10 pont 

tanszéki adminisztráció 0 pont 

 
A gyakorlati óra segítésére, konzultáció tartására és előkészítő foglalkozás tartására kapható pont a tartott alkalmak 

számának, a tanszéki jegyzet készítése, fordítása pedig az elkészített jegyzet terjedelmének figyelembevételével kerül 

meghatározásra. 

Egy tárgyból különböző tevékenységet is végző pályázó esetén a kapható pontok közül csak abban a kategóriában 

elért pontszám ítélhető meg a pályázó részére, melyben a legmagasabb pontszámot érte el. 

Az adatlapon feltüntetett egyes tevékenységekért pont csak abban az esetben adható, ha a megjelölt 

tevékenységeket a pályázó részletesen kifejtette. 

A pályázat során a demonstrátori tevékenység nem vehető figyelembe! 

A pályázaton maximum 20 pont szerezhető. 

 
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 adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység 
elbírálásra alkalmas részletességű leírását. 

Amennyiben a végzett oktatási tevékenység tanszék(ek)hez köthető, úgy a tanszék vezetőjének aláírásával ellátott 

nyilatkozat csatolása szükséges. A nem tanszék(ek)hez köthető tevékenység igazolása az ÉPK HK elnöke által 

tett aláírással ellátott nyilatkozat csatolásával történik. 

 
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az ösztöndíjelnyeréséhez szükséges minimum pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát az ÉPK HK állapítja 

meg a pályázati referens javaslatára 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 

Őszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2020. február 1. - 2020. augusztus 31. 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. október 30. 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. november 3. 

A felszólalás határideje 2020. november 6. 

A végleges eredmény kihirdetése 2020. november 10. 

Kifizetés időpontja 2020. december 9. 

Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2020. szeptember 1. – 2021. január 31. 

A pályázat benyújtásának határideje 2021. április 30. 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. május 6. 

A felszólalás határideje 2021. május 9. 

A végleges eredmény kihirdetése 2021. május 13. 

Kifizetés időpontja 2021. június 9. 

 
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. 

 
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 és a megítélt összeg. 

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

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

 
Adatvédelem 

Az ÉPK HK a pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően kezeli, a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy a 

pályázatra vonatkozó eredmények Neptun kód szerint kerülnek közzétételre a www.epiteszhk.bme.hu honlapon. 
 

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. 

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


 

 

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. 
 

Budapest, 2021. január 25..  
Építészmérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet 


