
 

 

 

Hangadó II. ösztöndíj 
Pályázati kiírás a 2017/18. tanév őszi félévére 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi          
Kar (GTK) Hallgatói Képviselet (KHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási             
Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján azon hallgatók számára, akik a naptári év során egyes              
meghatározott alkalmakon éltek véleménynyilvánítási jogukkal. 

Pályázati feltételei: 

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori              
képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett            
képzésen lezárt aktív félévvel nem rendelkezik, és az értékelt időszakban a KHK-ban mandátummal             
nem rendelkezik. 

Elbírálás alapelvei: 
A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint: 

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 2 pont 
B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 4 pont  
C. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont 
D. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont 

Összesen maximum 6 pont szerezhető. 

A pályázás folyamata: 
A pályázat feltétele az online beszámoló leadása, mely megtalálható a KHK honlapján            

(www.gtkhk.hu), és amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások: 
Nem szükséges további igazolás csatolása. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj: 
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, és az elnyert ösztöndíj           

nagyságát a beérkezett pályázatok és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a KHK állapítja meg a               
pályázatok elbírálásakor. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a            
hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott         
időpontokban. Az ösztöndíj egy összegben kerül kiutalásra. Nem részesülhet ösztöndíjban az a            
hallgató, akinek a Neptun rendszerben 2017. november 27. 16:00 órakor és azt követően nincs              
megadott adóazonosítója, illetve érvényes bankszámlaszáma, amelyre az ösztöndíj kifizetésre kerülhet. 
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Határidők: 

A szavazás ideje 2017.11.20. 

Előzetes eredmény közzététele 2017.11.28. 

Eredmény közzététele 2017.11.29. 

 
Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat             

nem áll módunkban elfogadni. 

Eredmény: 
A pályázat kiírója a döntést megelőzően tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a             

saját holnapján (http://gtkhk.hu/). A végleges eredményt a KHK a döntést követő 5 munkanapon belül              
a saját holnapján hozza nyilvánosságra. 

Adatvédelem: 
A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a KHK 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 5 napon belül a KHK-nál. A              

felszólalási szándékát a jutter@gtkhk.hu címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó. A hallgató az             
ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától            
számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, Neptun            
rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

 
 
2017. november 19. 

BME GTK 
Hallgatói Képviselet 
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