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Gépészkari Hallgatói Képviselet 

Gólya közéleti ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2020/2021. tanév 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Kar (GPK) Gépészkari 

Hallgatói Képviselet (GHK) Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 

(TJSZ) 34. § alapján a tantervi kötelezettségek teljesítésén felül, a BME Gépészmérnöki Karon végzett 

közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében. 

Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet a GPK valamennyi teljes idejű alapképzésének első félévét teljesítő, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatója. 

Elbírálás alapelvei 

A pályázatok elbírálását a GHK végzi a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a jelen felhívásban 
meghatározott pontrendszer alapján. 

Pontrendszer 

A pályázat elbírálásának alapjául a vizsgált időszak alatt (2020. szeptember 7. - 2020. október 31.) végzett 

közéleti tevékenységet vesszük figyelembe az alábbi pontozási rendszer szerint: 

Tevékenység Közéleti pont Megjegyzés 

2020. évi rendes hallgatói képviseleti tisztújításon történő szavazás 10 alkalmanként 

Kari Hallgatói Fórumon való részvétel 5 alkalmanként 

Önkéntes Napon való részvétel 10 alkalmanként 

Önkéntes Napon koordinátori részvétel * 20 alkalmanként 

Gépészkari Önkéntes Napon való részvétel 10 alkalmanként 

Hallgatói elégedettség felmérések teljes kitöltése 2 alkalmanként 

Tankörvezető által tartott egyetemi felkészítőn való részvétel 20 maximum 

* Ebben a kategóriában kapott pont mellé az Önkéntes Napon való részvételre nem adható pont. 

A pályázás folyamata 

Pályázni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren (Ügyintézés/ Kérvények – 915 GPK Közéleti és Gólya 

közéleti ösztöndíj) keresztül lehetséges. 

Azok a hallgatók, akik Gólya közéleti ösztöndíjban részesülnek a 2020/2021. tanév őszi félévében, 

Közéleti ösztöndíjra nem jogosultak. 
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Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben kitöltött pályázati adatlaphoz nem szükséges további igazolás 

csatolása. A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas 

részletességű leírását. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a GHK állapítja 

meg a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése 

egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított 

juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. 

Határidők 

A pályázat által vizsgált időszak 2020. szeptember 7. - 2020. október 31. 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 17. (kedd) 23:59 

Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. november 20. (péntek) 

Felszólalás határideje 2020. november 22. (vasárnap) 12:00 

A végleges eredmény kihirdetése 2020. november 24. (kedd) 

Kifizetés időpontja 2020. december 15. (kedd) 

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatok nem 

fogadhatók el. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó 

felel. A pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati 

anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás hiánypótlásra nem használható fel. A visszaküldéstől számítva 

a pályázat legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig javítható, a határidő lejárta után nem nyújtható 

be módosított pályázat. 

Eredmény 

A GHK a döntést megelőzően − tájékoztató jelleggel − előzetes eredményt tesz közzé elektronikus úton, a 

saját honlapján (https://ghk.bme.hu/) a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám, megítélt összeg.  

A végleges eredményt a GHK a fenti határidőn belül a saját honlapján (https://ghk.bme.hu/) hozza 

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

Adatvédelem 

A GHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi 

szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.  

Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a GHK-nál. A felszólalási szándékát az 

osztondij@ghk.bme.hu címre küldött, „FELSZÓLALÁS_GÓLYA_KÖZÉLETI_NEPTUN” tárgyú 

e-mailben jelezheti a pályázó, ahol a „NEPTUN” helyére a saját Neptun kódját írja. 

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun 

rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 
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