Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
Külső Közösségi ösztöndíj
Pályázati felhívás
2021/2022. tanév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (ÉMK HK)
ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi kötelezettségek
teljesítésén felül, az ÉMK HK munkájának támogatása, rendezvényeinek szervezésében végzett tevékenység
elismerése és ösztönzése érdekében.
Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésének aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.
Közéleti tevékenységét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. Kollégiumi internethálózat üzemeltetésért nem
részesülhet ösztöndíjban a pályázó.
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 ÉMK HK végzi a TJSZ. 29.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a jelen felhívásban
meghatározott pontrendszer alapján. A bírálat során:
• Csak elvégzett tevékenységért adható pont.
• Csak olyan tevékenységért adható pont, amelyet a pályázó a beszámolóban feltüntetett.
• A pályázat keretében értékelt tevékenységekért fő szabályként az elvégzett tevékenység időtartama alapján
1 pont/tevékenységre fordított óra adható.
Pontrendszer
Tevékenység
1. ÉMK HK külső bizottsági tagsághoz köthető tevékenység
2. ÉMK HK munkájának segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek
3. Kari rendezvény, tábor szervezésében nyújtott segítség, amely a Közösségi ösztöndíj, a Jó
tanuló, jó közélő ösztöndíj keretein belül nem értékelhető
3.1 Előkészületek elősegítése, hallgatói igények összefogása
3.2 Lebonyolításában helyszíni segítség
3.3 Utómunkálatainál való segítségnyújtás
3.4 ÉMK HK rendezvényeinek főszervezőjeként végzett munka
3.5 ÉMK HK rendezvényének szervezőjeként végzett munka

Pontszám
0 – 200
0 - 400

max. 400
0 - 200
0 - 200
0 - 200
0 - 200
0 - 200

A pályázás folyamata
Pályázni az ösztöndíj elektronikusan kitöltött pályázati adatlapjának, és a kapcsolódó igazolások elektronikus
fénymásolatának a Neptun rendszerben való feltöltésével, a 909-es kérvény kitöltésével (a kérvényen belül az ÉMKKülső Közösségi ösztöndíjtípus kiválasztásával) és leadásával lehetséges a Határidők részben megadott időpontig.
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben kitöltött pályázati adatlapon kívül nem szükséges más igazolás
csatolása. A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas
részletességű leírását.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, az elnyert ösztöndíj nagyságát a pályázatok
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elbírálása során az ÉMK HK állapítja meg az ÉMK HK elnökének javaslatára, 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 időpontokban.
Határidők
Őszi félév
Srsz.
1. időszak
2. időszak
3. időszak

A pályázat által vizsgált időszak

Leadási határidő

Döntés közzététele

Kifizetés
tervezett
időpontja

2021. június 1. – 2021. augusztus
31.
2021. szeptember 1. – 2021.
szeptember 30.
2021. október 1. – 2021. október
31.

2021.09.20.
12:00

2021.09.20.

2021.10.08.

2021.10.05.

2021.10.09.

2021.11.10.

2021.11.05.

2021.11.09.

2021.12.10.

Leadási határidő

Döntés közzététele

Kifizetés
tervezett
időpontja

2022.01.15.

2022.01.25.

2022.02.22.

2022.03.04.

2022.03.07.

2022.04.08.

2022.04.06.

2022.04.10.

2022.05.10.

2022.05.05.
2022.07.04.

2022.05.09.
2022.07.10.

2022.06.10.
2022.08.10.

Tavaszi félév
Srsz.

A pályázat által vizsgált időszak

1. időszak
2. időszak
3. időszak
4. időszak
5. időszak

2021. november 1. – 2021.
december 31.
2022. január 1. – 2022. február 28.
2022. március 1. – 2022. március
31.
2022. április 1. – 2022. április 30.
2022. május 1. – 2022. május 31.

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás
szerint, vagy az aktuális beszámolási időszak leadási határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek
minősül és elutasításra kerül. Pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.
A pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a
pályázónak. Ezen javítás során új igazolások benyújtására nincs mód, kizárólag a már benyújtott hibás igazolások
javítására. Javításra a visszaküldéstől számított 1 nap áll rendelkezésre.
Eredmény
A végleges eredményt az ÉMK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján (www.emkhk.bme.hu
) hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, részpontszám, összesített pontszám és a megítélt
összeg.
Adatvédelem
Az ÉMK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi
szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.
Jogorvoslat
A hallgató az eredmény 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.
2021. szeptember 17.
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