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Természettudományi Kar 

Kari Tudományos Ösztöndíj 
Pályázati felhívás 

2019/2020. tavaszi félév 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar (TTK) Kari 
Tudományos ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 37. § és a BME TTK 
Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) „A Természettudományi Kar által adományozott 
kitüntetések és adományozási rendjük szabályzata” elnevezésű 2. számú Függeléke (Függelék) 2. rész (9) 
bekezdése alapján kiemelkedő tudományos tevékenység jutalmazására.  

Pályázat feltételei:  
A pályázaton részt vehet a BME TTK bármely teljes idejű alap-, vagy mesterképzésének a 2019/20. tanév 
tavaszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.   
A pályázaton elnyerhető díj teljes összegét a TTK Kari Tanácsa állapítja meg a Kar évi költségvetésében. 

Elbírálás alapelvei:  
A pályázatokat a Függelékben meghatározott bizottság (Bíráló Bizottság) bírálja el és javaslata alapján a Kari 
Tanács hoz döntést. 

Pontrendszer:  TDK helyezés Pontszám 

I. helyezés 100 pont 

II. helyezés 50 pont 

III. helyezés 25 pont 

dicséret 10 pont 

A TDK eredményekre összesen maximum 100 pont szerezhető. 

A következő tevékenységek, illetve eredmények pontozására a Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes 
ad javaslatot a Bíráló Bizottság részére. A pontozásnál figyelembevételre kerül a pályázó által végzett munka 
mennyisége és minősége, a szakmaiság, a tudományosság, az innovatív szemléletmód megléte, illetve az, 
hogy az adott tevékenység vagy eredmény hazailag, vagy nemzetközileg lett elismerve. Ezen tevékenységekre 
összesen maximum 100 pont szerezhető. 
 

Publikáció (bírált, nemzetközi, hazai folyóirat, 
konferencia kiadvány) 

maximum 100 pont/publikáció 

Konferencián való előadástartás, poszter 
megjelentetés résztvevőként 

maximum 10 pont/konferencia 

Versenyeredmény maximum 10 pont/verseny 

Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgán 
felül, a pályázat keretében értékelt időszakban 
teljesített nyelvvizsga (összesen maximum 5 pont 
szerezhető) 

 

C1/C2 komplex 4 pont 
C1/C2 írásbeli vagy szóbeli 3 pont 

B2 komplex 2 pont 
B2 írásbeli vagy szóbeli 1 pont 

 

Egyéb tudományos munka (így például 
konferencián vagy nyári iskolán való részvétel, 
mintatantervi követelményen túl végzett szakmai 
gyakorlat, demonstrátori tevékenység) (összesen 
maximum 10 pont szerezhető) 

maximum 4 pont/tevékenység 
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A pályázás folyamata:  
Pályázni a Neptun rendszeren keresztül lehetséges az ütemezésben megadott határidőig a hiánytalanul, 
elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és a csatolandó igazolások csatolásával.  

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások:  
A pályázónak valamennyi, a pályázat keretében elismertetni kívánt tevékenységét igazolnia szükséges. 
Igazolás hiányában az adott tevékenység nem értékelhető. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a 
pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.  

A pályázat leadásához a pályázati adatlap csatolásán kívül különösen az alábbi igazolások csatolása 
szükséges: 

● Publikáció esetén kérjük a megjelent cikk elektronikus változatát, a pályázati adatlapon 
feltüntetve a megjelenés dátumát, az összes szerzőt és a folyóirat vagy kiadvány impakt faktorát, 
valamint a témavezető vagy szenior társszerző nyilatkozatát a pályázó munkájáról. A 
publikációkról nem szükséges elektronikus változatot mellékelni, amennyiben annak 
elektronikus elérhetősége mellékelve van a pályázathoz. 

● Konferencián vagy nyári iskolán való részvételért csak akkor kapható pont, ha a pályázó 
feltünteti a pályázati adatlapon a konferencia vagy nyári iskola helyszínét, időpontját, a 
rendezvény hivatalos honlapjának címét, ha a konferencián vagy a nyári iskolán tartott előadást, 
akkor az előadásának címét, kivonatát, és csatolja a részvételt igazoló dokumentumokat. 

● Konferencián megjelent poszterért csak akkor kapható pont, ha a pályázó feltünteti a pályázati 
adatlapon a konferencia helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának címét, és 
csatolja a poszter megjelenését igazoló dokumentumokat. 

● A demonstrátori szerződés másolatát kell benyújtani. 
● Mintatanterven kívüli szakmai gyakorlat esetén kérjük a munkáltató által kiállított igazolást, 

amelyben szerepeljen a munkakör leírása, elért eredmények rövid összefoglalása. 

● A vizsgált időszakban tett nyelvvizsga esetén kérjük a nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatát, 
és az összes régebbi nyelvvizsga-bizonyítványok fénymásolatát is. Az adott képzés oklevelének 
megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgáért nem jár pont. Bíráláskor csak a vizsgabizonyítvány 
vehető figyelembe.   

● Versenyeredményért csak akkor kapható pont, ha a pályázó feltünteti a pályázati adatlapon a 
verseny megnevezését, helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának címét, 
valamint csatolja a részvételt és eredményt igazoló dokumentumokat. 

● A TDK-n bemutatott dolgozat összefoglalójának elektronikus elérhetőségét is kérjük megadni. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:  
Az ösztöndíj elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot a Bíráló Bizottság javaslatára a Kari Tanács 
állapítja meg. Az elnyerhető ösztöndíj egy összegű. Az elnyerhető egyes ösztöndíjak nagyságát a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján a TTK Kari Tanácsa állapítja meg a beérkezett pályázatok és a rendelkezésre álló 
keret figyelembevételével. 
 
Határidők: 

Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időtartam 2019. december 1. - 2020. május 31. 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. június 14. 23:59 

Kari Tanács döntésének időpontja 2020. június 17. 

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:   
Az eredményt a TTK (http://ttk.bme.hu) és a TTK HK a Kari Tanács döntését követő 5 munkanapon 

belül a saját honlapján (http://ttkhk.bme.hu) hozza nyilvánosságra.  

http://www.hk.wigner.bme.hu/
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Kérünk minden pályázót, hogy a pályázatában szereplő adatait leadás előtt ellenőrizze, különös tekintettel a 

Neptun, illetve a képzés kódjára. 

 

Adatvédelem 

A TTK és a TTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és 

egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával 

beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.  

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, a Neptun rendszerben 

elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

 
 

2020. június 4. BME Természettudományi Kar 
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