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Gépészkari Hallgatói Képviselet 

Közösségvezetői ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2018/19. tanév 

 

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

Képviselet (GHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a BME 

Gépészmérnöki Karon végzett közösségi tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében. 

 

Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME GPK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatója. 

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 a GHK saját hatáskörben végzi. A pályázat keretében a BME Gépészmérnöki Karon működő 

öntevékeny körökben, szakkollégiumokban végzett munka kerül értékelésre az alábbi pontrendszer szerint. 

Az öntevékeny kör, szakkollégium által végzett közösségi tevékenységről a körvezető féléves beszámolót készít. 
 

Pontrendszer: 

A körvezető pontozásáról 

A körvezető a Közösségi ösztöndíj keretein belül is leadott pontozás során a saját munkáját értékeli a BME 

Gépészmérnöki Kar közösségéért végzett tevékenységekbe fektetett idő alapján. A körvezető tevékenységét 

személyes beszámolója, illetve a körök jelen pályázat szerinti súlyozása alapján a GHK értékeli 0-100 pont között. 

 

Közösségvezetői ülés az értékelésről 

Előzetesen meghirdetett időpontban, de legkésőbb az előzetes eredményt megelőző 24 óráig sor kerül a 

Közösségvezetői ülésre, ahova minden kör 1 főt delegál (a kör vezetőjétől különböző személy is lehet). Az ülés 

során a körök delegáltjai beszámolnak szóban az adott öntevékeny kör, szakkollégium vizsgált időszak alatt végzett 

tevékenységeiről. A jelen lévő delegáltak értékelik az összes kör (beleértve a sajátot is) munkáját. Az itt kialakuló 

súlyozás lesz az alapja a közösségi pontok szétosztásának.  

Szankciók 

 Amely kör nem készíti és küldi el féléves beszámolóját és értékelését határidőre, a körvezető végső 

közösségvezetői pontjaiból 10% levonásban részesül. 

A pályázás folyamata 

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

pályázati felületen (http://form.ghk.bme.hu/926152) elektronikusan leadott érvényes pályázat benyújtásával 

lehetséges. A leadott pályázat csak akkor érvényes, ha arról visszaigazoló email is érkezik!  

A visszaigazoló emailt a végleges eredmény kihirdetéséig meg kell tartani, felszólalás is csak annak bemutatásával 

fogadható el! 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A pályázati adatlapon kívül egyéb igazolás benyújtása nem szükséges. A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által 

elvégzett közösségi tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását. 

 

http://form.ghk.bme.hu/926152
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A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a GHK állapítja meg 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 

Őszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2018. január 1 - 2018. május 31. 

A pályázat benyújtásának kezdete 2018. november 7. (szerda) 

A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 15. (csütörtök) 23:59 

Dokumentumok leadásának határideje 2018. november 16. (péntek) 23:59 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2018. november 17. (szombat) 22:00 

A felszólalás határideje 2018. november 19. (hétfő) 12:00 

A végleges eredmény kihirdetése 2018. november 21. (szerda) 

Kifizetés időpontja 2018. december 10. (hétfő) 

  

Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2018. június 1 – 2018 december 31. 

A pályázat benyújtásának kezdete 2019. május 1. (szerda) 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 15. (szerda) 23:59 

Dokumentumok leadásának határideje 2019. május 16. (csütörtök) 23:59 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. május 17. (péntek) 22:00 

A felszólalás határideje 2019. május 19. (vasárnap) 12:00 

A végleges eredmény kihirdetése 2019. május 21. (kedd) 

Kifizetés időpontja 2019. június 07. (péntek) 

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 

A GHK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt 

tesz közzé a saját honlapján (https://ghk.bme.hu).  

A végleges eredményt a GHK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra 

(https://ghk.bme.hu). 

Adatvédelem 

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései 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. 
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Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a GHK-nál. A 

felszólalási szándékát az osztondij@ghk.bme.hu címre küldött, 

„FELSZÓLALÁS_KÖZÖSSÉGVEZETŐI_NEPTUN” tárgyú emailben 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 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun 

rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

 

2018. november 7.  

 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 


