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Közéleti ösztöndíj 

Pályázati felhívás a 2017/18. tanév őszi félévére 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Kar Gépészkari 

Hallgatói Képviselet (GHK) Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási 

Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a tantervi kötelezettségek teljesítésén felül, a BME 

Gépészmérnöki Karon végzett közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében. 

Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME Gépészmérnöki Kar teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben 

és doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. 

Elbírálás alapelvei 

A pályázat elbírálásának alapjául a vizsgált időtartam alatt (2016. november 1 – 2017. október 31.) 

végzett közéleti tevékenységet vesszük figyelembe az alábbi pontozási rendszer szerint: 

Tevékenység Közéleti pont 

2017. évi rendes hallgatói képviseleti tisztújításon történő szavazás 10 

Kari Hallgatói Fórumon való részvétel 5 

Oktatás Hallgatói Véleményezésének teljes kitöltése 10 (félévente) 

Önkéntes napon való részvétel 10 

Önkéntes napon koordinátori részvétel * 20 

Gépészkari önkéntes napon való részvétel 10 

Hallgatói elégedettség felmérések teljes kitöltése 2 

GHK fórumokon részvétel (Ösztöndíj, Kollégium, Szociális, Tanulmányi, 
Erasmus és Rendezvény fórum) 

3 (fórumonként) 

* Ebben a kategóriában kapott pont mellé az Önkéntes napon való részvételre nem adható pont. 

A pályázás folyamata 

Online pályázati felületen (http://kerdoiv.ktk.bme.hu/index.php/828534), elektronikusan leadott 

érvényes pályázat benyújtása. Az elektronikusan leadott pályázat csak akkor érvényes, ha arról 

visszaigazoló e-mail is érkezik!  

A visszaigazoló e-mailt a végleges eredmény kihirdetéséig meg kell tartani, online pályázás 
esetén felszólalást is csak annak bemutatásával fogadunk el! 

Azok a hallgatók, akik Közéleti ösztöndíjban részesülnek a 2017/18. tanév őszi félévében, 
Gólya közéleti ösztöndíjra nem jogosultak. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A pályázathoz nem szükséges további igazolás csatolása. 

  

http://kerdoiv.ktk.bme.hu/index.php/828534
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A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a 

GHK állapítja meg 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 

A pályázat benyújtásának kezdete 2017. november 1. (szerda) 

A pályázat benyújtásának határideje 2017. november 13. (hétfő) 23:59 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2017. november 15. (szerda) 

A felszólalás határideje 2017. november 18. (szombat) 23:59 

A végleges eredmény kihirdetése 2017. november 22. (szerda) 

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatok nem 
fogadhatók el. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó 
felel. 

Eredmény 

A GHK a döntést megelőzően  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé elektronikus 

úton, a saját honlapján (http://ghk.bme.hu/). 

A végleges eredményt a GHK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját honlapján 

(http://ghk.bme.hu/) hozza nyilvánosságra.  

Adatvédelem 

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a GHK 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 GHK-nál. A felszólalási szándékát az 
osztondij@ghk.bme.hu címre küldött, „FELSZÓLALÁS_KÖZÉLETI_NEPTUN” tárgyú e-
mailben jelezheti a pályázó, ahol a „NEPTUN” helyére a saját Neptun kódját írja. 
A hallgató az ösztöndíj elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál 

jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvénnyel leadásával. 

 

2017. október 31. Gépészkari Hallgatói Képviselet 


