
 
 
 
 

Utazási és Konferencia ösztöndíj 
Pályázati kiírás a 2016/17. tanév tavaszi félévére 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és         
Társadalomtudományi Kar (GTK) Kari Hallgatói Képviselet (KHK) ösztöndíj pályázatot hirdet          
a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján konferencián és szakmai,             
tanulmányi versenyen való részvétel, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel          
utazási költségeinek, valamint részvételi díjának támogatására. 

Pályázati feltételei 
A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy             

doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. Az ösztöndíj         
kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a pályázó az eredmény közlését követő ösztöndíj kifizetési             
időpontot megelőző 10 munkanappal aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a GTK-n. 

Elbírálás alapelvei 
A pályázat elbírálása során az utazás költségének támogatása, valamint konferencia           

részvételi díjának támogatása külön, a pályázati adatlapon megadott adatok alapján kerül           
elbírálásra. A pályázat elbírálását a KHK saját hatáskörben végzi. 

Pontrendszer 

Tevékenység Pontszám 

1.1. Konferencián való részvétel 0-35 

1.2. Tanulmányi versenyen való részvétel 0-35 

A pontszámok meghatározása a tevékenység színvonala, illetve szakmaisága alapján kerül          
meghatározásra. 

A pályázás folyamata 
A pályázat feltétele a papír alapú Pályázati Adatlap leadása a KHK honlapján található             

fogadó idejében vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján a konferencia vagy esemény előtt             
legalább 2 héttel. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A pályázat elnyerését követően szükséges a pályázó nevére szóló számla, illetve           
menetjegyek bemutatása, és másolatának leadása az eseményt követő két héten belül, illetve az             
előadással vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő releváns dokumentumok, továbbá          
minimum 1, maximum 3 oldalas összefoglaló a verseny vagy az előadás témájával            
kapcsolatban. 
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A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot a KHK a          
pályázatok elbírálása során állapítja meg. Az elnyert ösztöndíj nagyságát a KHK állapítja meg             
beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a pályázatok elbírálásakor.  

Részvételi díj támogatása 
A pályázaton elnyerhető összeg a részvételi díj maximum 90%-a. Az elnyerhető összeg            

maximum 35 000 forint/fő félévente.  
Az utazás költségeinek támogatása két kategóriában pályázható 

● „A” kategória: tanulmányi versenyen való részvétel (pl. OTDK, esettanulmányi         
versenyek stb.), szakmai konferencián/egyéb szakmai rendezvényen való előadás        
tartása. Ebben az esetben az utazás 100%-ig támogatható. 

● “B” kategória: szakmai konferenciákon vagy egyéb tanulmányokkal       
összefüggésbe hozható rendezvényeken való részvétel, szervezés. Ebben az        
esetben az utazás maximum 50%-ig támogatható 

A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói           
normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott        
időpontban, egy összegben. A KHK vállalja, hogy az összeg átutalását a számla bemutatását             
követően kezdeményezi. 

Határidők 

A pályázat a 2016/17. tanév tavaszi féléve során bármikor benyújtható az adott félév             
során megtartott konferencia és szakmai, tanulmányi versenyen való részvétel, illetve belföldi           
szakmai rendezvényeken való részvétel részvételi díjának, valamint utazási költségeinek         
támogatására. A pályázó a kapcsolódó igazolásokat köteles benyújtani az eseményt követően,           
két héten belül. Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után              
benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs           
mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.  

Eredmény 

A pályázatokat a KHK a beadást követő 10 munkanapon belül elbírálja. Az eredményről             
a KHK a döntést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a pályázót, illetve saját              
holnapján (http://gtkhk.hu/) nyilvánosságra hozza azt. 

Adatvédelem 

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

Jogorvoslat 
A hallgató az ösztöndíj elbírálásának 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 kérvény leadásával. 
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2017. február 28. BME GTK 

Hallgatói Képviselet 
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