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Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet 

PikkÁsz újságíró ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2020/2021. tanév 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Természettudományi Kar (a to-

vábbiakban: TTK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: TTK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési 

és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján a BME PikkÁsz kari lap megjelenésével kapcsolat-

ban végzett tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében. 

Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet a TTK teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének az elbírált időszakban aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a BME PikkÁsz megjelentetésében közreműködő hallgatója.  

Közéleti 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 pályázatok elbírálását a TTK HK végzi a TJSZ 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a jelen felhívásban 

meghatározott pontrendszer alapján. 

Pontrendszer 

A pályázatok elbírálása az alábbiakban meghatározott pontozási rendszer alapján történik. 

1. Megjelent lapszámonként maximum 150 pont osztható ki a következőképpen: 

a. Újságtartalom előállítása (max. 100 pont) 

i. Cikket tartalmazó karakterszámmal arányos pontozás (max. 50 pont) 

Mivel az újság 24 oldalas, oldalanként maximum 7000 karakterszámmal, így legfeljebb 

24×7000=168000 karaktert foglalhat magában. 

(1 karakter = 200/168000 pont) 

ii. A karakterszámmal arányos pontozást követően a fennmaradó max. 50 pontra a kari lap 

felelőse, a főszerkesztő, a főszerkesztőhelyettes, a tördelő és a korrektor öttagú bizott-

sága (PikkÁsz Bizottság) tesz javaslatot minőségi ranglistát állítva a cikkek, a képek, rejt-

vények között, a következő elvek szerint: képeket tartalmazó cikk esetén a képekre ma-

ximum 1 pont adható/cikk, a rejtvényekre 1-3 pont adható önállóságtól függően. 

b. Operatív feladatok (max. 50 pont) 

i. Főszerkesztő és főszerkesztőhelyettes (12,5 pont) 

ii. Tördelő (12,5 pont) 

iii. Korrektúra (12,5 pont) 

iv. Grafika (12,5 pont) 

2. Egyéb (max. 50 pont) 

Az alábbi tevékenységek mindegyikére a PikkÁsz Bizottság tesz javaslatot fontosság szempontjá-

ból úgy, hogy az összesen kiosztott pontszám legfeljebb 50 pont legyen: 

a. PikkÁsz ülésen való részvétel 

b. Csapatépítés szervezése 

c. Egyetemi lapok közös számába írt cikkek 

d. Sajtókonferencián való részvétel 

e. Más, lapszámoktól független tevékenységek 

http://www.ttkhk.bme.hu/
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A pályázás folyamata 

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül lehetséges az ütemezésben megadott határidőig. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

További igazolás csatolása nem szükséges. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát az elnök 

javaslatára a TTK HK állapítja meg, az előre meghatározott keretek és a beérkezett pályázatok figyelembevételé-

vel a pályázatok elbírálása során. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást köve-

tő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott idő-

pontban. 

Határidők 

Őszi félév 

A pályázat által vizsgált időszak 2020. június 1. – 2020. október 31. 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 9. 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. november 16. 

A felszólalás határideje 2020. november 20. 12:00 

A végleges eredmény kihirdetése 2020. november 24. 

Kifizetés időpontja 2020. december 15. 

  

Tavaszi félév 

A pályázat által vizsgált időszak 2020. november 1. – 2021. május 31. 

A pályázat benyújtásának határideje 2021. május 31. 23:59 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. június 7. 

A felszólalás határideje 2021. június 12. 12:00 

A végleges eredmény kihirdetése 2021. június 14. 

Kifizetés időpontja 2021. július 9. 

A nem a kiírás szerint, 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 

A TTK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes ered-

ményt tesz közzé a saját honlapján (www.ttkhk.bme.hu) a következő adatokkal: Neptun kód, elért pontszám, 

megítélt összeg. 

 A végleges eredményt a TTK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.ttkhk.bme.hu honlapján 

hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: Neptun kód, elért pontszám, megítélt összeg. 

Adatvédelem 

A TTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabá-

lyoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.  

 

http://www.ttkhk.bme.hu/
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Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a TTK HK-nál. 

A felszólalási szándékát a palyazat@ttkhk.hu e-mail címre küldött levélben jelezheti a pályázó.  

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számí-

tott 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 

001-es számú kérvény leadásával. 

2021. január 16. 

Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviselet 
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