Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
„Jó tanuló, jó közélő” ösztöndíj
Pályázati felhívás
2021/22. tanév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Építőmérnöki Kar
(továbbiakban: ÉMK) Hallgatói Képviselet (továbbiakban: ÉMK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME
Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 34. § alapján, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén
felül kiemelkedő tanulmányi eredményért és az ÉMK öntevékeny köreiben (továbbiakban: kör) végzett
közösségi tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.
Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, vagy mester képzésén aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező hallgatója, ha a Pontrendszerben feltüntetett ÉMK öntevékeny köreinek legalább
egyikében közösségi tevékenységet végzett és nem látott el körvezetői tevékenységet.
Közéleti tevékenységét 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.
A pályázat leadásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a BME Kancellária munkatársai a tanulmányi
kritérium ellenőrzést végezzenek a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben található adatok alapján, és
annak eredményét az ÉMK HK részére átadják.
Elbírálás alapelvei
A pályázat pontszáma tanulmányi és közösségi részpontszámból tevődik össze. A pályázaton mindig az
aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelemben. A pályázatokat az ÉMK HK a
TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján és a
megfelelő öntevékeny köri vezető véleményének figyelembevételével bírálja el.
A pályázat elutasításra kerül, ha a Pontrendszerben meghatározott kategóriák pontszáma külön-külön nem
éri el az 5 – 5 pontot.
Pontrendszer
1. Kategória: Tanulmányi részpontszám
1.1. Kreditindex: A Határidők részben jelölt, a pályázat által vizsgált időszakon belüli teljes félévben elért
kreditindex két tizedesjegyre kerekített értéke alapján 0 - 10 pont adható.
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1.2. Teljesített kreditek száma: A Határidők részben jelölt, a pályázat által vizsgált időszakon belüli teljes
félévben teljesítettkreditek száma alapján 0 – 5 pont adható.
Kreditek száma
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2. Kategória: Közösségi részpontszám
A Közösségi részpontszám körönként számítandó.
2.1. Alappont:
Körben betöltött pozíció
Jelölt
Tag (Felelősi posztot nem betöltő)
Tag (Felelősi posztot1 betöltő)

Pontszám
1
3
4–5

A vizsgált időszakban betöltött pozícióért abban az esetben jár a teljes pont, ha a hallgató az egész
időszakban betöltötte az adott pozíciót. Ellenkező esetben a betöltött idő arányosításra kerül a vizsgált
időszak időtartamával. Amennyiben a pályázó az időszakban a megjelölt pozíciók közül többet is betöltött
(pl. jelöltből lett tag), a pozíciókért járó pontok átlagában részesül. Amennyiben a pályázó több felelősi
posztot is betölt egy körön belül, a több pontot érő posztjáért járó pontban részesül.
2.2. Köri tevékenység
A vizsgált időszak félévében elvégzett közösségi tevékenység részletes leírása alapján a hallgató 1 – 6 pontban
részesülhet.
A pályázás folyamata
Pályázni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban: TR) keresztül, a 909 – HSZI
ösztöndíjak kérvény leadásával, az „ÉMK – Jó tanuló, jó közélő” ösztöndíj típus kiválasztásával, a Határidők
részben megadott határidőig lehetséges.
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
 Kitöltött pályázati adatlap (elbírálásra alkalmas részletességű leírással);
 Az adott kör vezetőjének igazolása, aláírással hitelesítve, melyen szerepel a kör neve, a betöltött pozíció
megnevezése és a pozíció betöltésének időszaka. (Több kör esetén, minden kör vezetőjének igazolását
szükséges csatolni.)
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
Az ösztöndíj nagyságát az ÉMK HK állapítja meg a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott
feltételek 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
A pályázat benyújtásának határideje
Az előzetes eredmény kihirdetése
A felszólalás határideje
A végleges eredmény kihirdetése

2021. január 1. - 2021. június 30.
2021. november 23. 23:59
2021. november 27.
2021. november 28. 12:00
2021. november 29.

1

*Például: körhelyiség felelős, személyzetis, PR, pultfőnök, díszítő felelős, körvezető helyettes stb. Minden, ami nem felelősi poszt nélküli tag, nem
körvezető és nem jelölt.
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Kifizetés tervezett időpontja

2022. január 10.
Tavaszi félév

A pályázat által vizsgált időszak
2021. július 1. - 2022. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje
2022. március 19. 23:59
Az előzetes eredmény kihirdetése
2022. március 30.
A felszólalás határideje
2022. április 4. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése
2022. április 6.
Kifizetés tervezett időpontja
2022. május 10.
A nem a kiírás szerint, vagy az aktuális beszámolási időszak leadási határidejének lejárta után benyújtott
pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a
benyújtott 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
Az ÉMK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt határidőig tájékoztató jelleggel előzetes
eredményt tesz közzé a saját www.emkhk.bme.hu honlapján a következő adatokkal: kérvényazonosító,
részpontszám, összesített pontszám.
A végleges eredményt az ÉMK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.emkhk.bme.hu
honlapján teszi közzé a következő adatokkal: kérvényazonosító, részpontszám, összesített pontszám,
megítélt összeg.
Adatvédelem
Az ÉMK 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 ÉMK
HK-nál. A felszólalási szándékát a kepviselet@emkhk.hu címre küldött levélben 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 TR-ben elérhető 001es számú kérvény leadásával.
2021. november 16.
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet
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