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Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet 
Jegyzetírói ösztöndíj 

Pályázati felhívás 
2019/2020. tanév  

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar (TTK) Hallgatói Képviselet 
(TTK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tantervi követel-
ményeken túlmutató jegyzetírói tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében. 
 
Pályázat feltételei 
A pályázaton részt vehet a TTK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének az értékelt időszakban 
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a kar közösségi életében jegyzetírói tevékenységével aktívan 
részt vesz. A pályázó csak olyan jegyzettel pályázhat, amely után nem részesül egyéb díjazásban (pl. megbízási díj).  
Közéleti tevékenységét 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 koráb-
ban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat. 
 
A pályázó beleegyezik, hogy a segédanyaga lektorálás és korrigálás után felkerül a TTK HK honlapjára. 
 
Elbírálás alapelvei 
A pályázatok elbírálását a TTK HK végzi a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a jelen felhívásban meg-
határozott pontrendszer alapján. 
 
Pontrendszer 

Órai jegyzet – kézzel írott maximum 20 pont 
Órai jegyzet – gépelt maximum 50 pont 
Vizsgához készült jegyzet – kézzel írott maximum 30 pont 
Vizsgához készült jegyzet – gépelt maximum 50 pont 

A táblázatban található maximális pontszámokon belül a jegyzetek szakmaisága, illetve terjedelme alapján kerül meg-
állapításra a tényleges pontszám. Tantárgyanként és típusonként egy pályázó díjazható1, azonban egy hallgató több 
tárgyból és típusból is leadhat pályázatot. A pályázathoz csatolni szükséges az adott oktató hozzájárulását a pályáza-
ton nyertes jegyzetek TTK HK honlapján történő közzétételéhez az adott tantárgy hallgatók által történő elsajátítá-
sának, és a tantárgy teljesítésének elősegítése érdekében. A pályázat során csak igényesen elkészített és olvashatóan 
digitalizált, valamint a bírált időszak alatt készült jegyzet értékelhető. 
 
A pályázás folyamata 
Pályázni a pályázati adatlap és az oktatói nyilatkozat elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának 
leadásával, a teljes jegyzet (vagy arra mutató link) ttk_palyazat@lists.ktk.bme.hu email címre való elküldésével lehet-
séges. A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén a TTK HK a jegyzeteit hon-
lapján közzé tegye. 
 
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 
A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását. Pá-
lyázni kézzel írott, illetve gépelt jegyzettel egyaránt lehet. Csak esztétikus, áttekinthető és hiánytalan jegyzetek fogad-
hatók el. Szükséges a jegyzet, valamint az érintett oktató nyilatkozatának benyújtása. 

 
1 Ha egy pályázó egy adott tantárgyból csak az órai jegyzetért nyeri el a pályázatot, úgy egy másik pályázó még elnyerheti 
ugyanebből a tantárgyból vizsgához készült jegyzetéért. 
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A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 
Az ösztöndíjelnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a TTK HK állapítja 
meg a pályázatok elbírálása során a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A 
juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyó-
sított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.  

 
Határidők 

Őszi félév 
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. május 1. - 2019. október 31. 
A pályázat benyújtásának határideje 2019. november 4. 23:59 
Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. november 11. 
A felszólalás határideje 2019. november 16. 12:00 
A végleges eredmény kihirdetése 2019. november 18. 
Kifizetés időpontja 2019. december 10. 

  
Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2019. november 1. - 2020. május 31. 
A pályázat benyújtásának határideje 2020. június 1. 
Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. június 8. 
A felszólalás határideje 2020. június 13. 
A végleges eredmény kihirdetése 2020. június 15. 
Kifizetés időpontja 2020. július 10. 

 
A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott érvénytelennek minősül és elutasításra 
kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel. 
 
Eredmény 
A TTK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt 
tesz közzé a saját honlapján.  
A végleges eredményt a TTK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra. 
 
Adatvédelem 
A TTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályok-
nak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A hallgató a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai 
mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.  

 
Felszólalás, jogorvoslat 
A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a TTK HK-nál. A 
felszólalási szándékát a ttk_palyazat@lists.ktk.bme.hu e-mail címre küldött levélben jelezheti a pályázó. 
A hallgató a pályázat elbírálásának 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. 
 
2019. augusztus 16.  

Természettudományi Kar 
Hallgatói Képviselet 
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