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Pályázati kiírás Π Ász Ösztöndíjra  

A BME TTK HK pályázatot hirdet a Π Ász lapban végzett tevékenységek jutalmazása céljából, 

hogy azon hallgatókat támogatásban részesítse, akik a vizsgált időszak során aktívan részt vettek a 

lap szerkesztésében. 

 

1. Pályázati feltételek: 

Pályázhatnak a Természettudományi Kar azon aktív státuszú, nappali alap- és mesterképzéses 

hallgatói (ide értve az osztatlan képzésben résztvevőket is), akik közösségi munkát végeztek 

2014. február 1. és 2015. május 20. között. 

Kérdéseidet a palyazat@wigner.bme.hu címen teheted fel. 

 

2. Pontrendszer: 

Az igazolt teljesítményekre az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont. Az Ösztöndíj ösz-

szege arányos a szerzett pontokkal. 

 

Tevékenység 
Maximálisan szerezhető 

pontszám 

1. Cikk írása (oldalanként) 3 

2. Főszerkesztés (kiadványonként) 10 

3. Tördelés (kiadványonként) 10 

4. Korrektúrázás (kiadványonként) 5 

5. Címlap készítése (kiadványonként) 5 

10. Egyéb 6 

 

3. Pályázat leadásának módja, határideje: 

A pályázat elbírálására a mindenkori főszerkesztő ad javaslatot a fenti pontrendszer alapján, 

melyet e-mailben küld el a palyazat@wigner.bme.hu címre.  

Az pályázatok beérkezésének határideje: 2015. április 15. 12:00 és 2015. május 20. 12:00. Az 

elveszett vagy határidő után beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni! 

Kifizetés: a májusi, illetve a júniusi utolsó kifizetési időpontokban, a Neptun rendszeren keresz-

tül. Kérjük a hallgatókat, hogy a kifizetés teljesítése előtt feltétlenül egyeztessék adataikat, kü-

lönös tekintettel az adóazonosító jelre, és a bankszámlaszámra! 
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4. Felülvizsgálat és fellebbezés 

A Hallgatói Képviselet a pályázatok előzetes eredményeit 2015. április 17.-én, illetve 2015. 

május 22.-én közzé fogja tenni a http://hk.wigner.bme.hu oldalon. Az előzetes eredmények 

ellen felülvizsgálati kérelmet benyújtani 2015. április 20. 12:00-ig, valamint 2015. május 25. 

12:00-ig lehet, a palyazat@wigner.bme.hu e-mail címen.  

A végleges eredmények 2015. április 21.-én, illetve 2015. május 26.-án lesznek elérhetőek, 

szintén a http://hk.wigner.bme.hu oldalon. Az eredmények ellen fellebbezni az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet felé lehet, ez eredményhirdetés utáni 15 napban. 

 

Budapest, 2015. március 23. 

 

 

 Rákos Olivér 

 elnök 

 TTK HK 
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