Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki- és Járműmérnöki Kar
Compass Ösztöndíj
Pályázati kiírás
2020/21. tanév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME)
Közlekedésmérnöki- és Járműmérnöki Kar (a továbbiakban: KJK) Dékáni Hivatala a Térítési és
Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 37. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint a KJK
Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (2) bekezdés f) pontjának értelmében, a (Compass
Ösztöndíjról szóló KT-IX./2/2019-2020. (VIII. 3.). számú Kari Tanács Határozatnak(a
továbbiakban: KT Határozat) megfelelően ösztöndíj pályázatot hirdet.
1.

Pályázat célja
A KJK Compass Ösztöndíj pályázatot hirdet a jelen pályázati felhívás feltételeinek eleget tevő
hallgatók tanulmányainak sikeres végzésében való segítségnyújtás céljából.

2.

Pályázat feltételei és általános elvek
(1) A pályázaton részt vehet az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló minden olyan személy,
aki a Kar által gondozott önköltséges teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzés
hallgatója (a továbbiakban: hallgató), feltéve hogy a pályázat benyújtásának félévében
hallgatói jogviszonya nem szünetel.
(2) Ösztöndíj – az egyéb feltételek maradéktalan teljesülése esetén – kizárólag az ösztöndíjra
jogosító képzés mintatanterve szerinti kötelező tantárgyak, illetve a mintatanterv szerint
meghatározott kreditmennyiségéig felvett kötelezően, valamint szabadon választható
tantárgy után igényelhető.
(3) Amennyiben a pályázó több KJK által gondozott képzés hallgatója, ez esetben is csak egy
képzés tekintetében nyújthat be pályázatot.
(4) A pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és
elutasításra kerül.
(5) A kötelező tartalmi elemet nélkülöző hiányos pályázatot a döntéshozó érdemi elbírálás nélkül
visszautasítja

3.

Határidők
Őszi félév
Pályázat benyújtása:

2020. október 15. – október 22.

Elbírálás határideje:

2020. november 2.

Eredmény kihirdetése:

2020. november 6.

Kifizetés időpontja:

2020. december 9.

Tavaszi félév
Pályázat leadása:

4.

2021. március 15. – március 22.

Elbírálás határideje:

2021. árpilis 5.

Eredmény kihirdetése:

2021. április 9.

Kifizetés időpontja:

2021. május 10.

Pályázás folyamata

(1) Ösztöndíj pályázatot benyújtani kizárólag elektronikusan, a BME KJK Dékáni Hivatala által
erre a Neptun rendszerben rendszeresített Compass Ösztöndíj nevű, 912-es számú
kérvénnyel lehetséges a Határidők részben feltüntetett időpontig.
(2) Amennyiben a hallgató pályázatát a a TJSz 25. § (2) bekezdése szerinti szociális helyzetére is
alapítja, a pályázathoz csatolnia kell a TJSz 3. melléklet 2. § (13) bekezdése alapján
meghatározott pontszámot (a továbbiakban: szociális pontszám) igazoló dokumentumot. A
pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a hiányosan benyújtott pályázatot a szociális
pontszám figyelembevétele nélkül bírálják el. A szociális helyzet figyelembe vételéhez az
Egyetemi Szociális Bizottság egyetértése szükséges.

5.

Elbírálás alapelvei
(1) A pályázat lebonyolítója a KJK Dékáni Hivatala. A pályázatok elbírálását a TJSz. 37. § (2)
bekezdése szerinti háromtagú bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi, melynek elnöke a
dékán, valamint további két tagja az oktatási dékánhelyettes és a KJK Kari Hallgatói
Képviseletének elnöke. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a bizottság jegyzőkönyvet
készít.

(2) Az elbírálás a jelen felhívásban meghatározott pontszámítás alapján történik, mely a pályázó
által a pályázási időszakot megelőző félév(ek)ben nyújtott tanulmányi teljesítményét,
tanulmányi előrehaladását valamint a hallgató szociális helyzetét veszi figyelembe.
(3) Az egyéni pontszámokat összegezni kell, majd meg kell határozni az egyes kérelmező
pontszám-részarányát az egyéni pontszám és az összes pontszám hányadosaként.
(4) A kérelem tanulmányi eredményekkel és előrehaladással kapcsolatos adatait valamint a 2.
pont (2)-(3) bekezdésben szereplő adatokat a bizottság a Tanulmányi Rendszerben szereplő
adatok alapján ellenőrzi.

6.

Pontszámítás módja

(1) A pályázatok az alábbi minősítési rendszerben elért pontszámok alapján kerülnek értékelésre.
A pályázó egyéni pontszáma (𝐻𝑖 ) a következők szerint határozandó meg:
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𝐻𝑖 = 1,5 ∗ 𝑆 + ∑ 𝑇𝑗 + 𝑍
𝑗=1

ahol,
𝑆 : az TJSz 3. sz melléklet 2. § pontozási szemponjai szerint adott szociális pontszám
𝑇1 : az első tanulmányi pontszám, mely a pályázati időszakot megelőző utolsó aktív félév
korrigált kreditindexének (a továbbiakban: KKI) negyvenszerese, de legfeljebb 240 pont
𝑇2 : a második tanulmányi pontszám, mely a pályázati időszakot megelőző utolsó aktív félév
súlyozott tanulmányi átlagának húszszorosa (maximálisan 100 pont)
𝑇3 : a harmadik tanulmányi pontszám, mely a pályázati időszakot megelőző 4 félév korrigált
kreditindexének trendjét mutatja, értéke -50 és +50 pont között változhat. értékát az alábbi
kifejezés szerint kell meghatározni:
𝑇3 = 10 ∗ sgn(𝑅) ∗ ln|100 ∗ 𝑅 + 0,1|
ahol,
𝑅 : a félév sorszáma (a sorszám 1-4 közötti és az időben legtávolabbi az 1.) és az adott
féléves KKI közötti lináris korrelációs együttható (az esetleges passzív félévhez tartozó
0,00 érték helyett a szomszédos aktív félévek számtani átlagát kell figyelembevenni)
𝑍 : a tanulmányokban való előrehaladást kifejező pontszám (maximálisan 50 pont), melyet a
következő módon kell meghatározni:
 Ha a megszerzett kreditek száma kevesebb, mint az abszolutóriumhoz szükséges
kreditek száma, akkor:
𝑚𝑒𝑔𝑠𝑧𝑒𝑟𝑧𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
𝑍=
∗ 50
𝑎𝑏𝑠𝑧𝑜𝑙𝑢𝑡ó𝑟𝑖𝑢𝑚ℎ𝑜𝑧 𝑠𝑧ü𝑘𝑠é𝑔𝑒𝑠 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
 Ha a megszerzett kreditek száma több, mint az abszolutóriumhoz szükséges
kreditek száma, akkor:
𝑍=

7.

𝑎𝑏𝑠𝑧𝑜𝑙𝑢𝑡ó𝑟𝑖𝑢𝑚ℎ𝑜𝑧 𝑠𝑧ü𝑘𝑠é𝑔𝑒𝑠 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗ 50
𝑚𝑒𝑔𝑠𝑧𝑒𝑟𝑧𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

Eredmény

A BME KJK Dékáni Hivatala a végleges döntést követően a Határidők részben megjelölt
időpontig tájékoztató jelleggel eredményt tesz közzé a kozlekedes.bme.hu oldalon a következő
adatokkal: Neptun kód, összesített pontszám és a megítélt összeg. A pályázókat végleges pályázati
eredményükről a KJK Dékáni Hivatala elektronikus levél formájában értesíti a Tanulmányi
Rendszeren keresztül.
8.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

(1) Az ösztöndíjra fordítható keretösszeg nagysága a 2020/21 tanévben 5 millió forint, aminek
félévenkénti tényleges felosztásáról – a beérkezett pályázatok ismeretében – a bizottság dönt.
(2) A pályázaton elnyerhető öszöndíj maximális összege a nyertes pályázó a pályázat
benyújtásának félévben fizetendő alapdíj és a kreditek után fizetendő díj – a 2. pont (2)-(3)

bekezdés figyelembevételével – összege. Az elnyert ösztöndíj nagyságát a KT Határozatbanban meghatározott keretösszeg alapján a bizottság a pályázók pontszám-részarány
szorzataként alapján határozza meg.
(3) A pályázaton elnyert ösztöndíj egy félév időtartamára szól.
(4) Az ösztöndíj kifizetése a TJSz 22. §-ára figyelemmel egy összegben, a jelen pályázat
időpontjainak a 3. pontjában meghatározott időpontban a Tanulmányi Rendszerben
megadott bankszámlára történő átutalással teljesül.
(5) A kérelmező részére kifizetett ösztöndíjat a bizottság által meghatározott keretösszeg és a
pontszám-részarány szorzataként kell meghatározni.

9.

Adatvédelem

A BME KJK Dékáni Hivatala az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat
a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.
A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy a pályázatra vonatkozó eredmények Neptun kód
szerint kerülnek közzétételre a www.kozlekedes.bme.hu honlapon.
10. Jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen a közléstőlszámított 15 napon belül a
Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 001-es
számú kérvény leadásával.

