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Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

Esélyegyenlőségi korrepetitor ösztöndíj  

Pályázati felhívás 

2021/2022 tavaszi félév 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság pályázatot hirdet Esélyegyenlőségi korrepetitor ösztöndíj elnyerésére. 

Pályázati feltételek 

A pályázaton részt vehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(továbbiakban: Egyetem) minden teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan 

képzésben, doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. 

A Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban HSZI) Esélyegyenlőségi 

korrepetitor ösztöndíjban részesülő hallgatók a HSZI esélyegyenlőség területén dolgozó 

munkatársaival egyeztetett módon segítik az Egyetemen speciális szükséglete miatt 

regisztrált hallgatókat. 

Az elbírálás alapelvei 

A pályázat elbírálását a HSZI igazgatója által kijelölt 3 tagú bíráló bizottság végzi, a jelen 

pályázati felhívásban meghatározott pontrendszer alapján. 

Pontrendszer 

A pályázat tartalma alapján maximum 50 pont kapható, az alábbiak szerint: 

- motivációs levél: maximum 25 pont 

- hasonló területen szerzett gyakorlati tapasztalat: maximum 5 pont 

- ajánlások: maximum 10 pont/ajánlás (maximum kettő ajánlás vehető figyelembe) 
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A pályázás folyamata  

A pályázatra jelentkezni a HSZI esélyegyenlőségi csapatának az 

eselyegyenloseg@group.bme.hu e-mail címre küldött levélben lehet, a tárgyban a 

HSZI Esélyegyenlőségi korrepetitor ösztöndíjra való utalással. A jelentkezéshez meg 

kell adni a pályázó nevét és Neptun kódját, valamint csatolni kell a motivációs levelet, 

és ha van, az ajánlás(oka)t. 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások 

A motivációs levél tartalmi értékelése az alábbi szempontok alapján történik: 

- elkötelezettség a segítségnyújtás felé; 

- meggyőző érvelés; 

- kompetenciák és készségek ismertetése; 

továbbá a motivációs levélnek tartalmaznia kell, hogy milyen tantárgy(ak)ból vállal 

tanulmányi segítségnyújtást a pályázó (tantárgy neve és Neptun kódja), hetente maximum 

hány órában. 

Az ajánlás értékelésének szempontjai: 

- maximum két csatolt ajánlás értékelhető legfeljebb 10-10 ponttal; 

- az ajánlás igazolhatja a gyakorlati tapasztalatot (korábbi korrepetált ajánlása), vagy 

igazolhatja a pályázó szakmai rátermettségét, elhivatottságát (oktatók, 

gyakorlatvezetők, hallgatói képviselet ajánlása). 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az ösztöndíjra való jogosultságot a bíráló bizottság a pályázat elbírálása folyamán állapítja 

meg. A juttatások kifizetése havonta, ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a 

hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében 

meghatározott időpontokban. Az adott hónapban megítélt juttatás mértékét a HSZI 

esélyegyenlőségi koordinátora állapítja meg a pályázó által az adott beszámolási időszakot 

követően leadott elszámolás alapján, melynek mértéke 3000 Ft/óra (1 óra = 60 perc). Az 

egy hallgatónak tartható órák száma tantárgyanként maximum 2 óra/hét lehet! 
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Határidők 

Az ösztöndíj a segítségnyújtással érintett tanulmányi félévben kapható a mellékelt 

táblázatban szereplő ütemezés szerint. Az ösztöndíj pályázatra a jelentkezés és az 

elbírálás folyamatos. 

A nyertes pályázóknak az alábbi ütemezésben kell benyújtaniuk az elszámolásokat: 

Időszak Elszámolási időszak 
Elszámolás leadási 

határidő 

Elszámolás 

elbírálási határidő 

február - 

március 
2022.02.14-2022.03.20. 2022.03.20. 2022.03.22. 

április 2022.03.21-2022.04.20. 2022.04.20. 2022.04.22. 

május 2022.04.21-2022.05.20. 2022.05.20. 2022.05.23. 

június 2022.05.21-2022.06.20. 2022.06.20. 2022.06.22. 

 

Eredmény 

A pályázat keretében hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség: az esélyegyenlőségi 

koordinátor a beérkezést követő 8 napon belül e-mailben értesíti a pályázót a javítandó 

hibák megjelölésével. A pályázónak a hiánypótlás benyújtására az értesítéstől számított 8 

napon belül van lehetősége. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, a bíráló bizottság a 

meglévő adatok és dokumentumok alapján dönt a pályázatról. 

Az eredményről a döntést követően az esélyegyenlőségi koordinátor e-mailben értesíti a 

pályázót. 

Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó a döntés ellen a bíráló bizottság döntéséről szóló értesítéstől1 számított 15 napon 

belül felszólalással élhet a HSZI Igazgatójánál az eselyegyenloseg@group.bme.hu e-mail 

címre küldött levélben. 

                                                 
1 A döntésről a pályázókat e-mailben értesítjük, így az e-mail kiküldési dátumától számítódik a hatőridő. 
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A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a felszólalás elutasításától számított 

15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun 

rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

Adatvédelem 

A HSZI az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi 

szabályoknak megfelelően kezeli. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik a pályázat 

lebonyolításához szükséges személyes adatainak kezelésébe. 

Budapest, 2022. január 18. 

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

 


