
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egyetem) Építészmérnöki Kar Hallgatói 

Képviselet (Építész HK) Kari BME ösztöndíj pályázatot hirdet az Egyetem Térítési és Juttatási 

Szabályzat (TJSz) 11. § alapján azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott 

követelményeken túlmutató szakmai és tudományos tevékenységet végeznek.  

A pályázaton részt vehet az Építészmérnöki Kar valamely teljes idejű alapképzésének, 

mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, 

aki a 2015/16. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, és kiemelkedő 

tanulmányi, szakmai, tudományos tevékenységet folytatott, továbbá az Építészmérnöki Karon a 

2015/16. tanév tavaszi félévben minimum 20 kreditet szerzett meg -amelybe a nem az adott 

képzésen teljesített, de akkreditált kreditek is beleszámítanak-, és a mellékletben meghatározott 

tanulmányi átlaga a félévben legalább 3,5. 

Pályázni a http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/index.php/196249 oldalon lehet a pályázathoz 

tartozó igazolások feltöltésével együtt a leadási határidőig. 

Az online leadott pályázatokat később személyesen is be kell mutatni az Építész HK irodájában. A 

személyes bemutatás során a korábban feltöltött igazolások eredeti példányát be kell mutatni, 

másolataikat pedig le kell adni. 

A leadandó dokumentumok listáját a pályázati hirdetmény melléklete tartalmazza. 

A személyesen be nem mutatott pályázatok érvénytelenek. 

A pályázat bírálási szempontjai a pályázó által 2016. február 1. és 2016. augusztus 31. között 

nyújtott 

- tanulmányi teljesítmény, 

–  szakmai és tudományos tevékenység, 

–  nyelvi teljesítmény. 

A pályázaton szakmai, tudományos tevékenységre, továbbá idegennyelv-ismeretre kizárólag a 

2016. február 1. és 2016. augusztus 31. közötti időszak teljesítménye után adható pont. 

Tanulmányi kategórián kívül minimum egy további kategóriában legalább 10 pontot kell szerezni 

az ösztöndíj elnyeréséhez, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen minimum pontszám elérése 

esetén a pályázó ösztöndíjban részesül. A pályázat elnyeréséhez szükséges ponthatár a 

pályázatok elbírálása során kerül megállapításra. Valótlan adatok megadása esetén az Építész HK 

elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a pályázóval szemben.  

A pályázatokat az Építész HK saját hatáskörben bírálja el. 

 

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/index.php/196249


 

Az elnyert ösztöndíj mértékét az Építész HK állapítja meg a mindenkori juttatás-térítési referens 

javaslatára, az előre meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembe vételével a 

pályázatok elbírálása során. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást 

követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások kifizetési időpontjainak 

ütemezésében meghatározott időpontban. Az ösztöndíj egyszeri alkalommal kerül kiutalásra. 

2016. október 4. (kedd) 

16:00 
Pályázati kiírás Építész HK honlapján 

2016. október 4. (kedd) 

16:00 

Pályázatok online leadásának 

kezdete 
http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/index.php/196249 

2016. október 23. (vasárnap) 

23:59 

Pályázatok online leadásának 

határideje 

2016. október 24-28. 
Dokumentumok személyes 

bemutatása 

Ügyeleti időben (10:00-14:00) az 

Építész HK irodájában 

2016. november 8. (kedd) 
Pályázatok eredményeinek 

közzététele 
Építész HK honlapján 

A TJSz 10. § (19) bekezdés alapján az Építész HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges 

adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 

A pályázó a pályázat eredményének közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 

15 napon belül élhet fellebbezési jogával a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál a Neptun 

rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel. 

Budapest, 2016. október 4. Hallgatói Képviselet 

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/index.php/196249

