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Kari BME ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2022/2023. tanév  

 

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

Hallgatói Képviselet (VBK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 32. § 

alapján a mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató szakmai és tudományos tevékenységet 

folytató hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében. 

 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet a VBK bármely teljes idejű alap-, vagy mester képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatója, aki az adott félévet megelőző félévben aktív jogviszonnyal rendelkezett, valamint a pályázat 

keretében értékelt időszakban kari viszonylatban kimagasló szakmai és tudományos tevékenységet folytatott, 

ideértve a kiemelkedő tanulmányi vagy nyelvi teljesítményt is. 

A pályázat leadásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Dékáni Hivatal a pályázat elbírálásához szükséges, a Neptun 

Egységes Tanulmányi Rendszerben található tanulmányi adatokat a VBK HK részére átadják. 

Szakmai és tudományos 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 pályázat elbírálását a VBK HK a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint végzi a jelen felhívásban 

meghatározott pontrendszer alapján, a VBK tudományos dékánhelyettes véleményének figyelembe vételével.  

A pályázat során figyelembe vehető a pályázó által a Határidők részben feltüntetett pályázat által vizsgált időszakban 

elért 

− szakmai és tudományos tevékenység, 

− nyelvi (többlet) teljesítmény. 

Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges, arra pont nem 

adható. 

Publikáció esetében, amennyiben az elfogadás és a megjelenés nem egy időszakra esik, akkor az elfogadás időpontja 

a mérvadó.  

Előadás és poszter esetében csak a már lezajlott esemény, elvégzett tevékenység esetén adható pont. 

A pályázaton a képzési és kimeneti követelményekben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez 

szükséges tevékenységekért nem adható pont. 

 

Konferencia előadásnak számít minden széles körben meghirdetett nyilvános szakmai fórumon tartott prezentáció, 

kivéve az ÚNKP, illetve a TDK esetében. 

A pályázatok sikeres elbírálásához a pályázóknak számozott mellékleteket kell beadni a könnyebb azonosíthatóság 

érdekében. 
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Pontrendszer 

Tevékenység Pontszám 

1. Szakmai tevékenység 

1.1. Előadás előkészítése 

1.2.  

magyar nyelven 0 – 7 

idegen nyelven 0 – 10 

1.3. Előadás megtartása 

magyar nyelven 0 – 7 

idegen nyelven 0 – 10 

különdíj 0 – 3 

1.4. Poszter előkészítése 
magyar nyelven 0 – 3 

idegen nyelven 0 – 6 

1.5. Poszter előadása 

magyar nyelven 0 – 3 

idegen nyelven 0 – 6 

különdíj 0 – 3 

1.6. Szakmai könyvszerző 
magyar nyelven 0 – 8 

idegen nyelven 0 – 16 

1.7. Saját és más karon szerzett 

TDK1(dolgozatonként) 

Rektori különdíj 25 

I. hely 20 

II. hely 18 

III. hely 16 

Dicséret 15 

1.8. OTDK1 (dolgozatonként) 

I. hely 20 

II. hely 18 

III. hely 16 

Különdíj 15 

Dicséret 7 

1.9. Hazai vagy nemzetközi publikáció 

magyar nyelven R*IF+4 

idegen nyelven R*IF +10  

2. Nyelvvizsga 

2.1. Második és minden további B2 

szintű 

szóbeli/írásbeli 3 

komplex 5 
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Tevékenység Pontszám 

2.2. C1/C2 szint 
szóbeli/írásbeli 6 

komplex 10 

3. Egyéb  

3.1. Szabadalom 20 

3.2. Pályamű 0 – 7 

3.3. Egyéb tanulmányi versenyen elért helyezés 0 – 20 

3.4. Grofcsik András Emlékversenyen 
elért helyezés 

I. hely 10 

II. hely 8 

III. hely 6 

3.5. Demonstrátori tevékenység 
0 – 10/tárgy, 

maximum 20 pont 

3.6. Egyéb szakmai, tudományos tevékenység 0 – 10 

 

Az alábbi tevékenységek: előadás készítése, előadás megtartása, poszter készítése, poszter előadása, 

szakmai könyvszerzés, illetve hazai vagy nemzetközi publikáció esetén a tevékenységre adható pont 

számításánál a HK figyelembe veszi, hogy az mekkora arányban az érdeme a hallgatónak. Ezt az arányt 

százalékos értékben kell feltűntetni az adatlapokon a pályázó és más társszerzők esetében a témavezető 

aláírásával. A doktori fokozattal rendelkező társszerzők esetén az adatlapokon fel kell tüntetni a szerzői 

arányát is százalékos értékben, úgy hogy a témavezető saját teljesítményét ne értékelje. A bírálás során ez a 

százalékos érték vehető figyelembe. Illetve a több fenti tevékenység esetén akkor jár többször a pont, ha 

a tevékenységek anyaga (a mellékelendő abstract szerint) különböző. Amennyiben azonos témában már 

van pontozott tevékenység, akkor a HK a kisebb pontszámú tevékenysége(ke)t maximálisan 70%-ban 

veheti figyelembe. Például, ha azonos témában, de különböző nyelven végzett tevékenységet a hallgató, 

akkor a kisebb pontszámú tevékenységre adható pont 70%-a vehető figyelembe. 

Hazai vagy nemzetközi publikáció esetén a pontszámítás:     

R – folyóirat szakterületi rangsor: D1 – 5; Q1 – 4; Q2 – 3; Q3 – 2; Q4 – 1  

IF - 2021. évi impakt faktor vagy hatásfaktor 

A hallgatói csoportokban végzett tevékenységeket nem fogadjuk el egyéb szakmai, tudományos 

tevékenységként. 

Egyéb tanulmányi versenyen elért helyezés esetén pontozására a mindenkori tudományos és nemzetközi 

dékánhelyettes tesz javaslatot. 

Nyelvvizsga esetén a képzési és kimeneti követelményben rögzített, az adott képzés oklevelének 

megszerzéséhez szükséges tevékenységekért nem adható pont. A második B2 szintű nyelvvizsga 
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megszerzéséért abban az esetben jár pont, ha az első B2 szintű nyelvvizsga megszerzéséről szóló 

bizonyítvány is leadásra kerül. 

 

A pályázás folyamata 

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő 
pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül 
lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig VBK Kari BME 
ösztöndíj pályázat, mely igényléshez szükséges a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas 
részletességű leírása, a különböző tevékenységekhez tartozó adatlapokat és a vizsgált időszakban végzett 
tevékenységekről szóló igazolásokat mellékletként csatolni. 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

Az igényléshez csatolandó dokumentumok: 

• TDK, ill. OTDK oklevél másolata, a dolgozat(ok) absztraktja  

• megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványok másolata (a második B2 szintű nyelvvizsga igazolásához az első, 

oklevélhez megszerzendő nyelvvizsga bizonyítványának leadása is kötelező; magyar nyelvű igazolás 

szükséges)  

• cikk első oldalának másolata az adott tanszék hivatalos bélyegzőjével ellátva  

• szabadalmi leírás fedőlapjának másolata  

• konferencia előadás meghívójának vagy programfüzetének másolata, mely/melyek tartalmazzák az 

előadás pontos dátumát és helyszínét, az előadó nevét, előadásának címét, és az előadás kivonatos 

tartalmát, melynek az első 3 oldala kell  

• poszter másolata  

• tanulmányi versenyen elért helyezést igazoló oklevél másolata  

• valamint a felsoroltakhoz tartozó adatlapok (TDK, OTDK, nyelvvizsga, tanulmányi verseny kivételével) 

A különböző típusú tevékenységekhez külön adatlap tartozik. Amennyiben a pályázó ugyanazon tevékenység 

körben több eredménnyel is rendelkezik, úgy minden eredményhez külön adatlapot kell bemutatnia. Abban az 

esetben, ha a pályázó valamelyik pályázatában hivatkozott eredményét nem tudja igazolni, arra pontszámot nem 

kaphat. Csak olyan igazolások fogadható el, amelyek teljeskörűen igazolják a pályázó által a vizsgált időszakban 

elért, a pályázatban hivatkozott eredményét. 

 

Az igazolások eredetiségét a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató pályázata 

kizárásra kerülhet, és a VBK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben. 

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a 

VBK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok 

figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése 

alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást 

követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott 

időpontban.  
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Határidők 

Őszi félév 

Pályázat által vizsgált időszak 2022. április 21. – 2022.október 24.  

Pályázat benyújtásának határideje 2022. november 29. 

Előzetes eredmény kihirdetése 2022. december 3. 

Felszólalás határideje 2022. december 4. 

Végleges eredmény kihirdetése 2022. december 5. 

Kifizetés időpontja 2023. január 10. 

Tavaszi félév 

Pályázat által vizsgált időszak 2022. október 25. – 2023. április 20. 

Pályázat benyújtásának határideje 2023. április 21. 

Előzetes eredmény kihirdetése 2023. április 28. 

Felszólalás határideje 2023. május 2. 

Végleges eredmény kihirdetése 2023. május 8. 

Kifizetés időpontja 2023. július 10.   

 

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. 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 VBK HK a döntést megelőzően a Határidőkben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt 

tesz közzé  a https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően 

a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját előzetes eredménye látható. 

A döntés eredményét a VBK HK a  https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő 

bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját 

eredménye látható. 

 

Adatvédelem 

A VBK HK 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 Határidők részben megjelölt időpontig a 

https://mueper.bme.hu/honlapon. 

A hallgató a pályázat elbírálásának 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. 

 

2022.11.21.  

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

 Hallgatói Képviselet 
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