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Pályázati felhívás  

2017/18. tanév tavaszi félév 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vegyészmérnöki és Biomérnöki 

Kar (VBK) Hallgatói Képviselet (HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási 

Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a karon kiemelkedő közösségi, közösségépítő és 

rendezvényszervezési tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében. 

Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet a VBK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori 

képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban 

kiemelkedő közösségi, közösségépítő és főszervezőként rendezvényszervezési tevékenységet 

végzett. 

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak 

egyszer ismertetheti el. Pályázata, kérelme esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt 

teljesítménnyel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van. 

Elbírálás alapelvei, pontozási rendszere 

A pályázatokat a HK bírálja, és fogadja el. A beszámolóra adott pontok esetén 1 pont 500 

forintnak felel meg. A hallgatókat az alábbi tevékenységcsoportokba soroljuk, amelyek alapján 

maximalizáljuk a megszerezhető pontokat. 

Tevékenység 
Maximálisan  

szerezhető pont 

1. 
Kari esemény szervezésében, lebonyolításában 

főszervezőként való részvétel 
300 

2. Kari lap szerkesztése 200 

3. Közreműködés a HK munkájában 200 

4. Martos Csocsó Klub vezetése, PR felelős pozíció 300 

5. A HK gondozásában lévő öntevékeny kör vezetése 100 

6. Egyéb kiemelkedő közösségi tevékenység 100 
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A beszámolóban felsorolt feladatok bírálásánál a HK az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• munka elvégzésének hossza 

• munka minősége 

• egyéni/csoportos feladat 

• felelősségi kérdések 

• kreativitás 

A még lezáratlan projektre, feladatra nem jár pont. A folyamatosan elvégzett feladatokat 

azonban minden beszámolóban fel kell tüntetni. 

Indokolt esetekben a hallgató kérheti a saját beszámolója bírálásakor való részvételét. 

A pályázás folyamata 

A pályázathoz az értékelt időszakban kiemelkedő közösségi, közösségépítő és 

rendezvényszervezési tevékenységet bemutató írásos beszámolót kell készíteni. A 

beszámolónak tartalmaznia kell minden, a pályázat keretében értékelt időszakban végzett 

releváns tevékenység leírását, amelyet a hallgató figyelembe szeretne vetetni az elbírálás során. 

A beszámolókat az alábbi, Határidők pontban meghatározott időpontokig kell elektronikusan a 

vegyeszhk@vegyeszhk.hu e-mail címre elküldeni. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A beszámoló mintáját a jelen dokumentum adatlapja tartalmazza.  

A beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:  

• A/4-es méretű, a képviselet hivatalos fej- és lábléces papírjára készül 

• tartalmazza a HK megnevezését 

• a pályázó Neptun kódját, képzéskódját 

• a beszámolási időszakot 

• az általa elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű bemutatását 

A beszámolóhoz NEM szükséges további igazolás csatolása. 

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 
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Az ösztöndíj elnyeréséhez minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj 

nagyságát a HK állapítja meg a beküldött pályázatok alapján, az előre meghatározott keretek 

figyelembevételével. A juttatások kifizetése egy összegben, ösztöndíj formájában történik, az 

elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak 

ütemezésében meghatározott időpontban 

Határidők 

Beszámolási időszak Beszámoló leadásának 

határideje 

Döntés 

2017.11.14-2018.01.15. 2018.01.16. 2018.01.25. 

2018.01.16-2018.02.05. 2018.02.06. 2018.02.12. 

2018.02.06-2018.02.26. 2018.02.27. 2018.03.05. 

2018.02.27-2018.04.02. 2018.04.03. 2018.04.09. 

2018.04.03-2018.05.07. 2018.05.08. 2018.05.14. 

2018.05.07-2018.06.04. 2018.06.05. 2018.06.11. 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető 

figyelembe. A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a beszámoló leadási 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 előzetes és végleges eredményt a HK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját honlapján 

(http://www.vegyeszhk.hu/) hozza nyilvánosságra. 

Adatvédelem 

A TJSZ 33.§ (6) és (7) bekezdése alapján a 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. 

Felszólalás, jogorvoslat 
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A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a HK-nál. A pályázó felszólalását 

a vegyeszhk@vegyeszhk.hu címre küldött e-mailben jelezheti az előzetes eredmény 

közzétételét követő 3 napon belül. 

A hallgató a pályázat  végleges 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. 

 

2018. január 22. Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

 Hallgatói Képviselet 
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Adatvédelmi tájékoztató 

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Adatvédelmi Szabályzatáról szóló 16/2014. (IX.15.) számú Rektori Utasításban foglaltakkal 

összhangban került kiadásra. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) 20. § alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Nftv.) 85/C. § ac) pontja szerinti intézményi szakmai, tudományos és közéleti 

ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos adatkezeléseinek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adja. 

Az érintett juttatások a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 8. § (1) bekezdés ac) pontja alapján 

az egyetemi BME ösztöndíj, a kari BME ösztöndíj, az egyetemi kiegészítő ösztöndíj, a kari 

kiegészítő ösztöndíj, valamint a Hallgatói és Doktorandusz Képviseletek ösztöndíja. 

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése 

lenne, vagy problémája merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) 

Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 

Központi e-mail cím: info@bme.hu 

Adatai kezelésével összefüggésben az alábbi e-mail címen várjuk észrevételeit: 

vegyeszhk@vegyeszhk.hu 

Központi honlap: www.bme.hu 

A hallgatói képviselet honlapja: www.vegyeszhk.hu 

2. Az adatkezelés célja 

A BME az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj iránti pályázatok alkalmával 

leadott, illetve a pályázat keretében tudomására jutó valamennyi adatot kizárólag az adott 

ösztöndíj elbírálásához, megállapításához, teljesítéséhez, valamint az állami forrásokkal való 

felelős és ellenőrizhető gazdálkodás igazolásához, továbbá kizárólag statisztika készítéséhez 

használja fel. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az Nftv. 3. számú mellékletének, A hallgatók adatairól szóló I/B alcímének 1. be) pontja 

alapján a felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatások adatait, valamint a juttatásokra való 
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jogosultság elbírálásához szükséges adatokat nyilvántartja. Ön az ösztöndíj iránti pályázatának 

leadásával elismeri, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja, 

és az adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Az adatkezelés az Ön 

pályázatának leadásával megadott egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán, valamint az Nftv. 

fent hivatkozott rendelkezésén alapul. 

4. Az adatkezelés időtartama 

Az Nftv. 3. számú mellékletének, A hallgatók adatairól szóló I/B alcímének 3. pontja szerint: 

„Az adatkezelés időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított nyolcvan évig.” E speciális törvényi felhatalmazás keretein belül a BME Iratkezelési 

Szabályzat 1. számú melléklet 186. sorában – az elbírálás szabályossága mellett az állami 

forrásokkal való szabályos gazdálkodás utólagos ellenőrizhetőségét is szem előtt tartva – 10 

évet határoz meg az adatkezelés időtartalmaként. 

5. A kezelt adatok köre 

A kezelt adatok körét a pályázat tartalmazza. 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre 

A személyes adatokat a BME azon munkatársai és hallgatói ismerhetik meg, akik a pályázat 

adminisztrálásában, elbírálásában, teljesítésében és a juttatás jogszerűségének igazolásában 

közreműködnek. A BME az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eredmények a TJSZ-ben meghatározott adatok megadásával 

kerülnek nyilvánosságra hozatalra. Egyetemi és kari BME ösztöndíjak esetében a TJSZ 11. § 

(10) bekezdése alapján az eredmények tartalmazzák az elért összpontszámokat, a Neptun kódot, 

és a megítélt ösztöndíj összegét. Egyetemi és kari kiegészítő ösztöndíjak esetében a TJSZ 11/A. 

§ (10) bekezdése alapján a nyilvánosságra hozott eredménynek tartalmaznia kell a Neptun 

kódot, a bírálás során megítélt pontszámokat és a megítélt ösztöndíj összegét. Hallgatói és 

Doktorandusz Képviseletek ösztöndíja esetében a TJSZ 11/B. § (11) bekezdése alapján a 

beszámoló, valamint az elnyert összeg is nyilvánosságra hozatalra kerül. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fentieken túlmenően egyes pályázatok esetében a pályázat 

ilyen irányú rendelkezése esetén, a pályázó pályázatának benyújtásával vállalja azt is, hogy az 

ösztöndíj elnyerése esetén a neve nyilvánosságra hozatalra kerülhet, egyfajta „akikre büszkék 

vagyunk” jelleggel. Kiemelt példa erre az egyetemi és kari BME ösztöndíjak esetében a 
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nyertesek megjelölése a BME Évkönyben, kari és egyetemi kiadványokban. Ilyen esetben az 

eredménylista adataival össze nem kapcsolható módon kerül sor a nyilvánosságra hozatalra. A 

BME biztosítja, hogy az adott névvel nem hozható összefüggésbe a Neptun kód, és a megítélt 

ösztöndíj összege sem. 

7. Adatbiztonsági intézkedések 

Az adatokat a BME az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatkezelési rend szerint 

tárolja. Felhívjuk a figyelmét, hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy belépési azonosítóját ne adja 

ki harmadik fél részére, mert az ebből származó problémákért, esetleges károkért a BME a 

felelősséget nem tudja vállalni. 

8. Adatok továbbítása 

A személyes adatok továbbítására kizárólag jogszabályi kötelezettség, így különösen az Nftv. 

3. számú mellékletének, A hallgatók adatairól szóló I/B alcímének 4. pontja alapján, vagy az 

érintett hozzájárulása alapján kerül sor. 

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az Infotv. 14-15. §-ai alapján bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatait érintő 

adatkezelés körülményeiről az 1. pontban megadott elérhetőségeken. Az Infotv. alapján kérheti 

a valóságnak nem megfelelő (téves, pontatlan vagy hiányos) személyes adatainak helyesbítését. 

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatainak törlését. A 

személyes adat nem törölhető, ha annak kezelésére az Infotv. 6. § (5) pontja alapján a jogi 

kötelezettség teljesítése céljából kerül sor. Ez esetben élhet az Infotv. 21. §-ban foglalt 

tiltakozás jogával, melyet a BME a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről Önt írásban tájékoztatja. 

A helyesbítés, törlés vagy tiltakozás iránti igény – az Ön egyértelmű személyazonosítása mellett 

– személyesen vagy írásban kezdeményezhető. A helyesbítést és az adatok törlését a BME 15 

napon belül elvégzi. 

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett 

be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, először a BME-n tegyen e tekintetben panaszt. Csak 

ennek sikertelensége esetén javasoljuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
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Hatóságnál (NAIH, postacím: 1530, Pf. 5., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) vizsgálat kezdeményezését. 

Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pert a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Amennyiben a 

személyes adatok jogellenes kezelésével a BME Önnek kárt okoz vagy a személyiségi jogait 

megsérti, kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet. 

10. Egyéb információk 

A pályázat leadása során kötelessége meggyőződni arról, hogy az Ön által megadott adatok a 

valóságnak megfelelnek. Valótlan adatok közlése az Nftv. 55. §-a alapján fegyelmi eljárást 

vonhat maga után, továbbá azon pályázó, aki a pályázatában valótlan adatot tüntet fel, köteles 

a pályázaton nyert bármely juttatás teljes összegét visszafizetni. 

 

Budapest 2018. január 22. 
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