
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

Kari BME ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2022/2023. tanév  

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Kar (ÉMK) Hallgatói Képviselet 

(ÉMK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 32. § alapján a 

mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató szakmai és tudományos tevékenységet folytató 

hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében. 

 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet az ÉMK bármely teljes idejű alap-, mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatója, aki az adott félévet megelőző félévben aktív jogviszonnyal rendelkezett, valamint a pályázat 

keretében értékelt időszakban a kari viszonylatban kimagasló szakmai és tudományos tevékenységet folytatott, 

ideértve a kiemelkedő tanulmányi vagy nyelvi teljesítményt is. 

 

Kari BME ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akinek a pályázattal érintett képzésén a pályázat által vizsgált 

félévben a súlyozott tanulmányi átlaga legalább 3,50, és teljesített legalább 20 kreditet. 

 

A pályázat leadásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a BME Kancellária munkatársai a pályázat elbírálásához 

szükséges, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben található tanulmányi adatokat az ÉMK HK részére 

átadják. 

 

Szakmai és tudományos teljesítményét a hallgató 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 az ÉMK HK Ösztöndíj Bizottsága a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint végzi a 

jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján, az oktatási dékánhelyettes véleményének kikérésével.  

A pályázat során figyelembe vehető a pályázó által a Határidők részben feltüntetett pályázat által vizsgált 

időszakban elért 

- szakmai és tudományos tevékenység, 

- tanulmányi teljesítmény, 

- nyelvi teljesítmény. 

Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges, arra pont nem 

adható. 

 

Általános elvek 
● Az a pályázó részesülhet csak ösztöndíjban, aki az 1-3. kategóriában összesen legalább 15 pontot szerez. 
● Minden tevékenység esetében kizárólag a pályázat által vizsgált időszakban végzett tevékenység 

értékelhető. 
● Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges. 
● A pályázattal érintett képzés oklevelének megszerzéséhez előírt nyelvvizsgáért nem jár pont a pályázat 

során. 
● Beszámítható nyelvvizsgák esetén az adott nyelvből szerzett legmagasabb szintű számít. 
● Amennyiben a pályázó egy félévben, de külön vizsga keretében teljesíti az A és B típusú nyelvvizsgát, 

annak automatikusan a C típus pontszáma jár. 
● Folyóirat cikk esetében, amennyiben az elfogadás és a megjelenés nem egy időszakra esik, akkor az 

elfogadás időpontja a mérvadó. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

● Előadás és poszter esetében csak a már lezajlott esemény, elvégzett tevékenység esetén adható pont. 
● Amennyiben a pályázó az adott szakmai tevékenységet nem egyedül végezte, úgy az Publikációs 

adatlapon feltüntetett részvétel arányában kerülnek a pontok megállapításra. 
● Amennyiben egy témában több szakmai tevékenységet is végzett a pályázó, úgy csak a legnagyobb 

pontszámú tevékenység vehető teljes értékűen figyelembe. A témában végzett további tevékenységek 
maximálisan 20%-ban számíthatók be a pályázat során. 

● Két publikáció részleges egyezése esetén az egyik publikáció teljesen, a másik százalékosan, a nem azonos 
résszel kerül beszámításra. Mindkét esetben az a számítási mód a mérvadó, mely a pályázónak 
előnyösebb. 

● Két szakmai munka teljes mértékű egyezése esetében csak az egyik fogadható el. 
● A képzési és kimeneti követelményben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez szükséges 

tevékenységekért a pontozási rendszerben meghatározott tanulmányi eredményért járó ponton felül nem 
adható pont. 

 

A szakmai tevékenység megléte kötelező. 

Pontrendszer 
1. Kategória: Idegennyelv-ismeret (max. 14 pont) 

Fok Típus Pontszám Szintemelő vizsga pontszáma 

„B1” szint (alapfok) 

A 0 pont  
B 0 pont  
C 4 pont  

„B2” szint (középfok) 
A 4 pont 2 pont 
B 4 pont 2 pont2 
C 8 pont 4 pont2 

„C1” szint  
A 6 pont 4 pont2 
B 6 pont 4 pont2 
C 12 pont 8 pont2 

„C2” szint  
A 8 pont 6 pont2 
B 8 pont 6 pont2 
C 14 pont 10 pont2 

Amennyiben szakmai nyelvvizsgát tesz a pályázó, úgy a feltüntetett pontszámokhoz +2 pont adódik hozzá. 
Kizárólag a TR-ben regisztrált, a Központi Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban: KTH) által hitelesített 
nyelvvizsga vehető figyelembe. 

 
2. Kategória: TDK-n, OTDK-n elért eredmények 

Tevékenység Pontszám 
1. TDK (Csak a BME-n teljesített TDK-ra kapható pont)  
I. helyezés 6 pont 
II. helyezés 4 pont 
III. helyezés 2 pont 
Dicséret 1 pont 
Rektori különdíj, Pro Progressio különdíj, OTDK-ra javasolt dolgozat +1 pont 

2. OTDK  
I. helyezés 10 pont 
II. helyezés 7 pont 
III. helyezés 4 pont 
Dicséret, különdíj 2 pont 

 
3. Kategória: Szakmai tevékenység (max. 120 pont) 

1. Publikációk  
Folyóirat cikk max. 30 pont/cikk 
Szakkönyvbe írt fejezet max. 30 pont/fejezet 
Előadás max. 15 pont/előadás 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Poszter max. 15 pont/poszter 
Tanszéki segédlet max. 15 pont/segédlet 
Konferencia kiadványban megjelent cikk max. 20 pont/cikk 

2. Kari, tanszéki segítés max. 10 pont/tanszék 

3. Szabadalom/újítás max. 40 pont 

4. Szakmai alapítványban, egyesületben, szövetségben, 
szakkollégiumban való tevékenység 

 

Vezetői tisztség betöltése max. 3 pont/szervezet 
Munka, szervezés max. 2 pont/szervezet 

Tagság 
0,5 pont/szervezet, összesen 

max. 3 pont 

5. Szakmai verseny  
Helyezésért max. 8 pont 

Részvételért 
max. 2 pont/esemény, összesen 

max. 4 pont 

6. Egyéb szakmai, tudományos tevékenység max. 5 pont 

 

 
4. Kategória: Tanulmányi eredmény (max. 20 pont) (Súlyozott tanulmányi átlag (TA)) 
 
Minimum TA Maximum TA Pontszám 
3,50 3,59 1 pont 
3,60 3,69 2 pont 
3,70 3,79 3 pont 
3,80 3,89 4 pont 
3,90 3,99 5 pont 
4,00 4,09 6 pont 
4,10 4,19 7 pont 
4,20 4,29 8 pont 
4,30 4,39 9 pont 
4,40 4,49 10 pont 
4,50 4,59 12 pont 
4,60 4,69 14 pont 
4,70 4,79 16 pont 
4,80 4,89 18 pont 
4,90 felett 20 pont 

    

 
A pályázó a publikációkhoz tartozó adatlapokat a MŰEPER rendszeren belül tudja generálni, a megfelelő 
mezők kitöltésével, majd ezeket hitelesítve szükséges visszatölteni. 
Szakmai gyakorlat esetén a pályázatban elismertetni kívánton túl, igazolandó a BME által már elfogadott, a képzés 
részét képező szakmai gyakorlat is. 
 

 

A pályázás folyamata 

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő 

pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül 

lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig ÉMK HK Kari 

BME ösztöndíj pályázat, mely igényléshez szükséges a vizsgált időszakban végzett tevékenységekről szóló 

igazolásokat mellékletként csatolni a megfelelő mezőkhöz. 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

● Kapcsolódó igazolások listája:         



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

● TDK/OTDK esetén oklevél, OTDK javaslat, a TDK/OTDK rövid, maximum egy oldalas 
összefoglalója 

● Publikáció kategóriába tartozó mű esetén a MŰEPER-ből generált kitöltött publikációs adatlap a 
témavezető aláírásával, a publikáció, illetve a publikáció/előadás rövid, maximum egy oldalas 
összefoglaló 

● poszterek/plakátok  
● kari, tanszéki segítés rövid összefoglalója, a tevékenység időtartamának feltüntetésével, tanszéki munka 

vezetőjének aláírásával hitelesítve 
● szabadalom esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala igazolása 
● szakkollégiumi/tudományos egyesület vezetője által kiállított igazolás a szakmai tevékenységről (kérjük, 

külön legyen feltüntetve a közösségi tevékenység és a tudományos tevékenység is az igazoláson) 
● szakmai alapítványban, egyesületben, szövetségben való tevékenység bemutatása (ajánlás, oklevél 

elektronikus másolata) 
● pályázatról, szakmai versenyről oklevél elektronikus másolata. 
● az egyéb tevékenységekről rövid beszámoló 

Az igazolások eredetiségét a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató pályázata 

kizárásra kerülhet, és az ÉMK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben. 

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát az 

ÉMK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok 

figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése 

alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást 

követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott 

időpontban.  

 

Határidők 

Őszi félév 

Pályázat által vizsgált időszak 2022. 02. 01. – 2022. 06. 30. 

Pályázat benyújtásának határideje 2022. 11. 25. 

Javítás/Hiánypótlás határideje 2022. 11. 28. 

Előzetes eredmény kihirdetése 2022. 11. 29. 

Felszólalás határideje 2022. 12. 01. 

Végleges eredmény kihirdetése 2022. 12. 05. 

Kifizetés időpontja 2023. 01. 10. 

 

 

Tavaszi félév 

Pályázat által vizsgált időszak 2022. 07. 01.  – 2023. 01. 31. 

Pályázat benyújtásának határideje 2023. 03. 10. 

Javítás/Hiánypótlás határideje 2023. 03. 20.  

Előzetes eredmény kihirdetése 2023. 03. 31. 

Felszólalás határideje 2023. 04. 05. 

Végleges eredmény kihirdetése 2023. 04. 11. 

Kifizetés időpontja 2023. 05. 10. 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás 
szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. 
A pályázati anyagok tartalmi, formai hibáira, illetve hiányosságokra hivatkozva a bíráló 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra/hiánypótlásra a pályázónak. A visszaküldéstől számítva a pályázat 
legkésőbb 
a hiánypótlás határidejéig javítható, a határidő lejárta után nem nyújtható be módosított pályázat. 
 

Eredmény 

A döntés eredményét az ÉMK HK a  https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő 

bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját előzetes 

eredménye látható. 

 

Adatvédelem 

Az ÉMK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi 

szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. 

 

Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a 

https://mueper.bme.hu/honlapon. 

A hallgató a pályázat 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. 

 

2022. november 19.  

 Építőmérnöki Kar 

 Hallgatói Képviselet 
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