
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

BME Kancellária – Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

Kollégiumi rendszergazda ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2022/2023. tanév  

 

 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kancelláriája – a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

(továbbiakban: HSZI) koordinációjával – ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 

37. § alapján a mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató szakmai és tudományos 

tevékenységet folytató hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében. 

 

 

Pályázati feltételei 

 

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 Kollégiumi rendszergazda ösztöndíjban részesülő hallgatók a HSZI 

kollégiumok területén dolgozó munkatársaival egyeztetett módon segítik az Egyetem kollégiumaiban található 

informatikai rendszerek működtetését. 

 

 

Elbírálás alapelvei 

 

A pályázat elbírálását a HSZI igazgatója által kijelölt 3 tagú Bíráló bizottság végzi, a jelen pályázati felhívásban 

meghatározott pontrendszer alapján. 

 

 

Pontrendszer 

A beérkezett pályázatokban feltüntetett tevékenységekért 2 kategóriában lehet pontot kapni az alábbiak szerint a 

pályázó által feltüntetett tevékenység időigénye, fontossága valamint sürgőssége szerint: 

 

Kategória 
Kategóriánként adható 

pontszám összesen 

I. Alapfeladat ellátása  

- hálózati rendszer napi szintű üzemeltetése 

- karbantartás 

- hibaelhárítás 

0-100 pont 

II. Alapfeladat ellátásán túli tevékenység 

- hallgatók részére nyújtott hálózati support 

- hálózatfejlesztés, innováció 

- egyéb, az alapfeladatok közé nem tartozó 

tevékenység 

0-100 pont 

 

 

A pályázás folyamata 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Pályázni a Műeper rendszerben a Kollégiumi rendszergazda ösztöndíj kérvény kitöltésével és leadásával lehetséges, 

mely során fel kell tüntetni az egyes kategóriák szerint végzett tevékenységeket, valamint a kollégiumi vezető 

rendszergazda által kitöltött ajánlást is mellékletént csatolni szükséges.  

 

 

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 Bíráló Bizottság állapítja meg a pályázó által az adott beszámolási időszakot követően leadott 

beszámoló alapján elért pontszám, valamint az adott kollégiumban az adott tanévre a HSZI igazgatója által 

meghatározott keretösszeghez mérten. 

 

 

Határidők 

 

Az ösztöndíj az 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 

Kifizetési 

időpont 

november 

- január 
2021.11.01.-2022.01.31. 2022.02.17. 2022.02.18. 2022.02.22. 

február 2022.02.01.-2022.02.25. 2022.02.25. 2022.03.01. 2022.03.10. 

március 2022.02.26.-2022.03.20. 2022.03.20. 2022.03.22. 2022.04.08. 

április 2022.03.21-2022.04.20. 2022.04.20. 2022.04.22. 2022.05.10. 

május 2022.04.21-2022.05.20. 2022.05.20. 2022.05.23. 2022.06.10. 

június 2022.05.21-2022.06.20. 2022.06.20. 2022.06.22. 2022.07.08. 

július 2022.06.21-2022.07.20. 2022.07.20. 2022.07.22. 2022.08.10. 

 

 

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 pályázatok eredményeit a HSZI a Határidők részben megjelölt határidőig a https://hszi.bme.hu/honlapon hozza 

nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, részpontszám, összesített pontszám és a megítélt összeg. 

 

 

Adatvédelem 

A HSZI az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. 

https://mueper.bme.hu/


 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Felszólalás, jogorvoslat 

A hallgató a pályázat elbírálásának 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. 

 

2022.02.15.  

 BME Kancellária 

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

 

 

 


