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Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Képviselet  

Hallgatói élet kutatási ösztöndíj  

Pályázati felhívás  

2020/2021. tanév   

  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) 

Hallgatói Képviselet (GTK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján. 

A hallgatói élet adott témaköreiben problémamegoldó, új ötleteket felvető pályázati munkák kerülnek jutalmazásra.  

 

Pályázat célja 

A pályázat célja, hogy a GTK HK megfelelő visszajelzést kapjon a hallgatóktól a Képviseletet érintő fontos témákban 
és ebben pontos véleményeket gyűjtősön be. Fontos szempont a hallgatók tájékoztatása az adott témában és az 
ösztönzés a fejlesztési lehetőségeken való gondolkozásra. A Képviselet ezzel a pályázattal szeretné közelebb hozni az 
érdeklődőket a Képviseleten belüli témákhoz és a közös megoldáskeresésre ösztönözné őket. 

  

Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME GTK bármely teljes idejű alap-, mester- képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatója, aki a vizsgált időszakban, vagy az azt megelőző egy évben nem rendelkezett Hallgatói Képviseleti 

mandátummal a BME Gazdaság és Társadalom tudományi karán. A pályázatot ugyanabban a témában írt munkával 

csak egyszer lehet megpályázni, előző években vagy más pályázatokhoz leadott munkák nem tekinthetőek 

elfogadhatónak.  

 

Elbírálás alapelvei  

A pályázatok elbírálását a GTK HK végzi a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a jelen felhívásban 

meghatározott pontrendszer alapján. 

 

Pontrendszer  

Szempont Pontszám 

1. Szakmai nézőpont 0 – 40 pont 

2. Cél elérése, megfogalmazása 0 – 40 pont 

3. Fogalmazás, nyelvhasználat, külalak 0 – 20 pont 

 
A pályázás folyamata  

Pályázni a pályázati adatlap Neptun rendszeren (Ügyintézés/Kérvények menüpont – 909 HSZI Ösztöndíjak) keresztül 

kitöltött példányával lehetséges, és a mellékletek kérvényhez való csatolásával. 

  

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások:  

A pályázat alapkövetelménye a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése. Az adott témákból legalább 2-2,5 oldalas érvelés 
(minimum 5000 karakter szóköz nélkül). A mellékletben felsorolt témák közül egy témában kötelező állást foglalni egy 
megoldási javaslat mellett, azonban legalább egy ellenérvet is említeni kell a hozott megoldás ellen. Az elbírálás fő elvei 
a kreativitás és az eddig még nem próbált új gyakorlatok minél érthetőbb megjelenítése, illetve ezeknél a megoldási 
javaslatoknál fontos a megvalósíthatóság is. A pályázatok elbírálásánál elvárt a hivatalos forma, illetve a minél érthetőbb 
felépítés és megfogalmazás. Fontos az állítások érvekkel való alátámasztása. A megoldás mindenképp az egész 
hallgatóság érdekét szolgálja és ne csak egy kisebb csoport érdekeit.  

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:  

A pályázatok díjazásáról a GTK HK a pályázatok elbírálása során dönt.  Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális 
elérendő pontszámot, valamint elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg 
alapján a GTK HK állapítja meg az elnök javaslatára.   
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A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére 
folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Az ösztöndíj maximális 
összege 20 000 Ft lehet melyet csak egy, a GTK HK által legjobbnak ítélt pályázat nyerhet el, ezen felül azonban ennél 
kisebb összeget több kiemelkedő pályázat is elnyerhet. 

 

Határidők  

 Őszi félév  

A pályázat által vizsgált időszak  2020. szeptember 1. - 2020. október 30. 

A pályázat benyújtásának határideje   2020. november 5. 23:59 

A végleges eredmény kihirdetése   2020. november 11. 

Kifizetés időpontja   2020. december 9. 

 

Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időszak  2020. október 31. – 2021. március 31. 

A pályázat benyújtásának határideje   2021. április 1. 23:59 

A végleges eredmény kihirdetése  2021. április 13. 

Kifizetés időpontja  2021. május 10. 

 

A nem a kiírás szerint benyújtott 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 végleges eredményt a GTK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján (www.gtkhk.hu) hozza 
nyilvánosságra a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám, megítélt összeg.  
  

Adatvédelem  

A GTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően kezeli, a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy a 
pályázatra vonatkozó eredmények Neptun kód szerint kerülnek közzétételre a wwww.gtkhk.hu honlapon.  
  

Jogorvoslat  

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 

napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, Neptun rendszerben elérhető 001-es számú 

kérvény leadásával.   

 

2020. október 30.    

  

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Hallgatói Képviselet 
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