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Jegyzetírói pályázat 

Pályázati felhívás 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar (TTK) 

Hallgatói Képviselet (TTK HK) Jegyzetírói ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási 

Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján a jegyzetírói tevékenység jutalmazására. 

Pályázati feltételei: 

A pályázaton részt vehet a BME TTK teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben és doktori 
képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.  

Elbírálás alapelvei:  

A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt tájékoztatón.  

A pályázás folyamata: 

Teljes jegyzet és a pályázati adatlap eljuttatása a TTK HK-nak a palyazat@wigner.bme.hu e-mail 
címre. Az adatlap elérhető a www.hk.wigner.bme.hu weboldalon. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások: 

A jegyzethez és az adatlaphoz NEM szükséges további igazolás csatolása. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj: 

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a TTK HK állapítja meg az elnök javaslatára, az előre meghatá-
rozott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése egy összegben, ösztöndíj formájában 
történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpont-
jainak ütemezésében meghatározott időpontban.  

Határidők: 

A pályázat leadási határideje: 2016. március 04.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 06. 
A pályázat eredményének közzétételére megszabott határidő: 2016. március 07. 
Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat 

nem áll módunkban elfogadni. 

Eredmény:  

A pályázat kiírója a döntést megelőzően  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé. 
A végleges eredményt a TTK HK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját holnapján 

(http://www.hk.wigner.bme.hu/) hozza nyilvánosságra.  A TTK HK nyilvánosságra hozhatja a 
pályázó nevét, ha erről a hallgató a pályázat benyújtásakor nyilatkozik. 

Adatvédelem: 

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a TTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges 
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 
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Felszólalás, fellebbezés: 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet 5 napon belül az Egyetemi Hallgatói 
Képviseletnél. A felszólalási szándékát a palyazat@wigner.bme.hu címre küldött e-mailben jelez-
heti a pályázó.  

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudo-
mására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal 
élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel élhet a pályázó. 

 

2016. március 3. Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet 

 

mailto:ttkhk@lists.ktk.bme.hu
http://www.hk.wigner.bme.hu/

