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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 tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, az Egyetemen végzett, a hallgatókat 

segítő oktatási tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében. 

JOGOSULT HALLGATÓK 

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

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a hallgatókat segítő oktatási tevékenységet végez. 

PÁLYÁZÁS MENETE 

A pályázáshoz a jelentkezést a http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/hallgatokazoktatasert oldalon, 

valamint a megfelelően kitöltött pályázati adatlapot az Építész HK irodájában, ügyeleti időben kell 

leadni az ütemezésben megadott határidőig. 

Az oktatási tevékenység igazolására az Építész HK honlapján megtalálható pályázati adatlapot kell 

kitölteni. Tanszék(ek)hez köthető tevékenység esetén a tanszék vezetőjének aláírásával is 

szükséges ellátni az adatlapot. A nem tanszék(ek)hez kötött tevékenység (pl.: első félévüket 

megkezdő osztatlan vagy alapképzéses hallgatók korrepetálása) igazolása az Építész HK elnökének 

aláírásával történik. 

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

pályázók. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a 

pályázó felel. 

PÁLYÁZATOK BÍRÁLÁSA 

A pályázat bírálása során kizárólag a 2017. január 31-2017. augszutus 31. közötti időszakban 

végzett tevékenységek vehetők figyelembe. 

A pályázatokat az Építész HK bírálja, és fogadja el, a Kari Tanulmányi Bizottság javaslatát figyelembe 

véve, a megadott pontrendszer alapján. 

PONTOZÁSI ELVEK 

A pályázók tevékenységének pontozására a Kari Tanulmányi Bizottság tesz javaslatot az Építész HK 

felkérésére. 

A pályázatok az alábbi elvek szerint kerülnek pontozásra. 

gyakorlat levezetése 0-6 pont 

előkészítő foglalkozás tartása 0-6 pont 

konzultáció tartása 0-6 pont  

tanszéki jegyzet készítése, fordítása 0-2 pont 
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egyéb 0-4 pont 

tanszéki adminisztráció 0 pont 

A gyakorlat levezetésére, konzultáció tartására és előkészítő foglalkozás tartására kapható pont a 

tartott alkalmak számának, a tanszéki jegyzet készítése, fordítása pedig az elkészített jegyzet 

terjedelmének figyelembevételével kerül meghatározásra. 

Egy tárgyból különböző tevékenységeket is végző pályázó esetén a kapható pontok közül csak 

abban a kategóriában elért pontszám ítélhető meg a pályázó részére, melyben a legmagasabb 

pontszámot érte el. 

Az adatlapon feltüntetett egyes tevékenységekért pont csak abban az esetben adható, ha a 

megjelölt tevékenységeket a pályázó részletesen kifejtette, valamint a szükséges igazolást csatolta. 

A pályázaton maximum 10 pont szerezhető. 

PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ 

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

Építész HK állapítja meg a Kari Tanulmányi Bizottság javaslatát figyelembe véve, a juttatás-térítési 

referens javaslatára, az előre meghatározott keretösszeg és a beérkezett pályázatok figyelembe 

vételével, a pályázatok elbírálása során. 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. 

ÜTEMEZÉS 

2017. augusztus 

25. (péntek) 
Pályázati kiírás Építész HK honlapján 

2017. szeptember 

11 (hétfő) 23:59 

 

Pályázatok leadásának 

kezdete 

A 

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/hall

gatokazoktatasert oldalon 

2017. szeptember 

22. (péntek) 23:59 

 

Online jelentkezés 

határideje 

A 

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/hall

gatokazoktatasert oldalon 

2017. szeptember 

22. (péntek) 14:00 

Dokumentumok 

leadásának határideje 

Építész HK irodájában, 

munkanapokon, ügyeleti időben 

(10:00-14:00) 

2017. szeptember 

25. (hétfő) 

Pályázatok előzetes 

eredményének 

kihirdetése 

Építész HK honlapján 

2017. szeptember 

28. (csütörtök) 
Felszólalás határideje 

A juttatas@epiteszhk.bme.hu e-mail 

címen 

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/hallgatokazoktatasert
http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/hallgatokazoktatasert
http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/hallgatokazoktatasert
http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/hallgatokazoktatasert
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2017. október 2. 

(hétfő) 

Pályázatok végleges 

eredményének 

kihirdetése 

Építész HK honlapján 

ADATVÉDELEM 

A TJSZ 10. § (19) bekezdés 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 az ütemezésben meghatározott határidőig 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. augusztus 25. Építész HK 
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