
 

 

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

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

Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a Karon való véleménynyilvánítás ösztönzése és elismerése 

érdekében. 

A pályázaton részt vehet a Kar valamely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének 

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázati időszak során egyes 

meghatározott alkalmakon és tevékenységek által élt a véleménynyilvánítás jogával. 

A pályázaton való részvételi szándékot a Tisztújító Szavazáson lehet jelezni. A pályázaton részt 

vesz minden olyan hallgató, aki a papír alapú Szavazás esetében a szavazólapot átveszi és leadja, 

az online Szavazás esetében a szavazólapot leadja.   

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a juttatas@epiteszhk.bme.hu e-mail címen tehetik fel a 

pályázók. 

A pályázat bírálása során kizárólag a 2016. november 28 – 2017. november. 30 közötti 

időszakban végzett tevékenységek vehetők figyelembe. 

A pályázat során a fent megjelölt időszakban végzett, a Karhoz köthető véleménynyilvánítási 

tevékenységek kerülnek értékelésre. 

A pályázatokat az Építész HK bírálja, és fogadja el a megadott pontrendszer alapján. 

Az igazolt teljesítményekre az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont. 

2016/17 őszi féléves OHV kitöltése 1 pont 

2016/17 tavaszi féléves OHV kitöltése 1 pont 

Hallgatói Fórumon való részvétel 2 pont/alkalom 

Hallgatói Tisztújító Fórumon való részvétel 2 pont 

Tisztújító Szavazáson való részvétel 2 pont 

Az Építész HK által meghatározott, kitölteni kért kérdőív(ek) kitöltése és 

az Építész Hallgatói Képviseletnek való megküldése 

1 pont/kérdőív 

Az ösztöndíj elnyeréséhez a fentiek közül legalább kettő tevékenység teljesítése szükséges. 

Az Építész HK által meghatározott, kitölteni kért kérdőív(ek) listáját az Építész HK honlapján 

közzéteszi 
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A pályázat bírálása során csak a hiánytalanul kitöltött kérdőívek vehetők figyelembe.  

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárt, a pályázók által elnyerhető ösztöndíj mértékét 

az Építész HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a fent megjelölt tevékenységek alapján. 

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot a pályázatok elbírálása 

során az Építész HK határozza meg, az érvényes pályázatot benyújtó pályázók által megszerzett 

összes pontszám és a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembe vételével. A juttatások kifizetése 

ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított 

juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Az ösztöndíj 

egyszeri alkalommal kerül kifizetésre.  

2017. február 20. 

(hétfő) 18:00 
Pályázati kiírás Építész HK honlapján 

2017. november 

20. (hétfő) 

Pályázatok előzetes 

eredményének kihirdetése 
Építész HK honlapján 

2017. november 

23. (csütörtök) 
Felszólalás határideje A juttatas@epiteszhk.bme.hu e-mail címen 

2017. november 

29. (szerda) 

Pályázatok végleges 

eredményének kihirdetése 
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 az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet az Építész HK-nál. A felszólalási 

szándékát az juttatas@epiteszhk.bme.hu címre küldött, „Felszólalás” tárgyú e-mailben jelezheti a 

pályázó, nevének és Neptun kódjának megadásával. 

A pályázó a pályázat végleges eredményével szemben a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutástól számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál, a 

Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

Budapest, 2017. február 20. Építész HK 
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