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Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Új közéleti ösztöndíj pályázat 

Pályázati felhívás a 2016/17. tanév őszi félévére 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (KJK HK) Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME 

Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon végzett jelen pályázatban meghatározott 

közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében. 

Pályázati feltételei: 

A pályázaton részt vehet a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar valamely teljes idejű 
alapképzésének, mesterképzésének vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező hallgatója.  

Elbírálás alapelvei:  

Az elbírálás pontozásos rendszerben történik. Az 1. számú mellékletében meghatározott 
körökben és bizottságokban elvégzett tevékenységek munkaórák és a tevékenység nehézsége 
alapján minőségi szorzóval kerülnek értékelésre, az 1. számú mellékletben meghatározott módon. 

A pontok felosztásáról és a pályázat eredményéről az adott területért felelős hallgatói képviselő 
és a feladat elvégzésért felelős körvezető javaslatára a KJK HK dönt. A KJK HK ellenőrzi a 
benyújtott pályázatok hitelességét, és amennyiben a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, a pályázót 
kizárhatja. 

A pályázás folyamata: 

A pályázat leadása a következő online adatlap kitöltésével és leadásával történik: 

https://goo.gl/forms/l1eJtHtQpyCsbw4p2 

A pályázatnak tartalmaznia kell az előző félév során végzett közösségi tevékenység megjelölését. 
A pályázati adatlapon pontosan meg kell jelölni, hogy a pályázó az 1. sz. mellékletben 
meghatározott tevékenységek közül melyeket végezte el. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások: 

A pályázathoz NEM szükséges további igazolást csatolni. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs 
mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.  

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:  

Az elnyert ösztöndíj nagyságát az KJK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során, az előre 
meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével. A juttatások kifizetése 
ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított 
juttatások utolsó kifizetési időpontjában, egy összegben. 

https://goo.gl/forms/l1eJtHtQpyCsbw4p2
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Határidők: 

Pályázat leadási határideje: 2016. november 21. 12:00. 

A pályázaton kizárólag a 2016. június 24-től 2016. november 13-ig végzett tevékenység vehető 
figyelembe. 

A KJK HK legkésőbb 2016. november 21. 23:59-ig dönt a pályázat előzetes  
és 2016. november 23. 23:59-ig a végleges eredményéről.   

Eredmény: 

Az előzetes és végleges eredményt a KJK HK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját 
holnapján (http://www.kozlekkar.hu/) hozza nyilvánosságra.  A KJK HK nyilvánosságra hozhatja 
a pályázó nevét, ha erről a hallgató előzetesen nyilatkozik. 

Adatvédelem: 

A TJSz 10. § (19) bekezdés alapján a KJK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges 
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 

Felszólalás, fellebbezés: 

A pályázat előzetes eredménye ellen felszólalással élni a közléstől számított 1 munkanapon 
belül van lehetőség, a KJK HK számára – a felszolalas@kozlekkar-hu címre – küldött e-mailben. 

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál 
jogorvoslattal élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel 
élhet a pályázó. 

2016. november 19. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 


