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

Hallgatói Képviselet (ÉPK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § 

alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet nyújtó 

hallgatók elismerése és ösztönzése 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 félévben legalább 20 kreditindex-számítást 

befolyásoló kreditet teljesített és a súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,0-át. A pályázónak a pályázáshoz a 

tanulmányi kategórián kívül minimum egy további kategóriában legalább 10 pontot kell szerezni, mely nem jelenti 

automatikusan, hogy a pályázó elérte a pályázat elnyeréséhez szükséges ponthatárt. 

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 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 saját hatáskörben végzi, a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer szerint, 

a leigazolt szakmai tevékenység és a tanulmányi eredmény alapján. 

 

Pontrendszer 

Tanulmányi eredmény (Súlyozott tanulmányi átlag (TA)) 

Minimum TA Maximum TA Pontszám 

3,70 3,79 1 pont 

3,80 3,89 1,2 pont 

3,90 3,99 1,5 pont 

4,00 4,09 1,9 pont 

4,10 4,19 2,4 pont 

4,20 4,29 3 pont 

4,30 4,39 3,7 pont 

4,40 4,49 4,5 pont 

4,50 4,59 5,4 pont 

4,60 4,69 6,4 pont 

4,70 4,79 7,5 pont 

4,80 4,89 8,7 pont 

4,90 felett 10 pont 
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Szakmai tevékenység1  

  Tervpályázat Ötletpályázat Szakmai verseny TDK 

Nemzetközi/idegen nyelvű 

1. díj 0-24 pont 0-14 pont 0-12 pont - 

2. díj 0-20 pont 0-12 pont 0-10 pont - 

3. díj 0-16 pont 0-10 pont 0-8 pont - 

igazolt részvétel, 

dicséret, különdíj 
0-10 pont 0-6 pont 0-4 pont - 

Országos 

1. díj 0-16 pont 0-10 pont 0-10 pont 16 pont 

2. díj 0-14 pont 0-8 pont 0-8 pont 14 pont 

3. díj 0-12 pont 0-6 pont 0-6 pont 12 pont 

igazolt részvétel, 

dicséret, különdíj 
0-6 pont 0-3 pont 0-3 pont 6 pont 

Kari/Egyetemi 

1. díj 0-8 pont 0-4 pont 0-4 pont 12 pont 

2. díj 0-6 pont 0-3 pont 0-3 pont 10 pont 

3. díj 0-4 pont 0-2 pont 0-2 pont 8 pont 

igazolt részvétel, 

dicséret, különdíj 
0-2 pont 0-1 pont 0-1 pont 4 pont 

 

Szakmai, tudományos egyesületben végzett munka 

vezetői munka 0-10 pont 

szakmai, tudományos munka 0-7 pont 

szervezői munka 0-4 pont 

tagság 0 pont 

Publikáció 

magyar nyelvű 0-4 pont 

idegen nyelvű 0-6 pont 

Előadás tartása 

nemzetközi 0-5 pont 

országos 0-3 pont 

egyetemi 0 pont 

 

Minden egyes eredmény külön-külön számít, a 100% pontérték önálló és két fős munka esetén érvényes! 

Az igazolásokon kötelező megadni a csapat névsorát. A pontok több szerző esetén minden esetben az alábbiak 

szerint oszlanak meg: 

- 2 fős munka – 100% 

- 3 fős munka –70% 

- 4 fős munka –50% 

- 5 vagy több fős munka –30% 

                                                
1 A mintatantervi kötelezettségeken túlmutató szakmai tevékenységekre és az egyes publikációkra járó pontszámra az ÉPK 
HK által felkért oktató(k) tehet(nek) javaslatot a tevékenység színvonalának, nehézségének figyelembevételével. 
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Egyéb szakmai, tudományos tevékenységért maximum további 10 pont kapható. A pályázat során nem adható 

pont hallgatói csoportban végzett tevékenységekért, az oktatást segítő tevékenységekért, valamint olyan szakmai 

tevékenységért, mely tantárgy teljesítésének feltétele. 

Több publikáció esetén magyar nyelvű publikációért maximum 8, idegen nyelvű publikációkért maximum 12 pont 

kapható. 

Több előadás tartása esetén maximum 10 pont kapható. 

 

Idegennyelv-ismeret 

Második és minden további középfokú (B2-
es szintű) nyelvvizsga 

szóbeli vagy írásbeli 2 pont 

komplex 6 pont 

Felsőfokú (C1-es szintű) nyelvvizsga 
szóbeli vagy írásbeli 4 pont 

komplex 9 pont 

Szaknyelvi nyelvvizsga 12 pont 

 

A pályázás folyamata 

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával, valamint 

az online pályázati felületen (http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/karibme) elektronikusan leadott érvényes pályázat 

benyújtásával lehetséges.  

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását, a 

pályázó által végzett tevékenységek és elért eredmények listáját.  

A tevékenységeket igazoló iratok 

 mintatantervi kötelezettségeken túlmutató szakmai tudományos tevékenység igazolása 

o tervpályázat: pályázati kiírás, oklevél; 

o ötletpályázat: pályázati kiírás, oklevél; 

o TDK: oklevél; 

o szakmai, tudományos egyesületben végzett munka: írásos beszámoló, igazolás az egyesület 

vezetőjétől; 

o publikáció: publikáció, igazolás a lektortól, ha volt; 

o előadás tartása: előadás írásos kivonata, igazolás az előadás/rendezvény főszervezőjétől; 

o szakmai verseny: oklevél; 

 idegennyelv-ismeret igazolása: nyelvvizsga bizonyítvány 

Az igazolások eredetiségét a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató pályázata 

kizárásra kerülhet, és az ÉPK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben. 

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát az ÉPK HK állapítja 

meg a juttatási 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 

Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2018. szeptember 1. - 2019. január 31. 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 8. 23:59 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. május 13. 

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/index.php/699412?newtest=Y
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A felszólalás határideje 2019. május 15. 12:00 

A végleges eredmény kihirdetése 2019. május 17. 

Kifizetés időpontja 2019. június 07. 

 

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

nyilvánosságra. 

 

Adatvédelem 

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján az ÉPK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a 

hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat 

leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe. 

 

Felszólalás, jogorvoslat 

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

nál. A felszólalási szándékát az juttatas@epiteszhk.bme.hu címre küldött emailben jelezheti a pályázó. 

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. 

 

2019. április 15. 

Építészmérnöki Kar  

Hallgatói Képviselet 
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