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Rektori Kabinet 
BMe Kutatói Ösztöndíjpályázat  

Pályázati felhívás 
2020/2021. tanév 

Az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (a továbbiakban: EHBDT) felkérésére a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Rektori Kabinet 
(a továbbiakban: BME RK) a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSz) 37. § 
és a BME Rektori Kabinet Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. § (3) bekezdésében 
rögzített feladatok alapján meghirdeti az évenkénti BMe Kutatói Pályázat című ösztöndíj 
pályázatot (a továbbiakban: pályázat).  

A ösztöndíjpályázat célja 

Az EHBDT 2010. március 25-i ülésén elfogadott határozata alapján a jelen pályázat célja, a 
BME kiemelkedő kutatásait, és az eredmények szélesebb körben történő megjelenítését 
ösztönözni, az egyes kutatási területeknek interneten keresztül történő bemutatásával (angol 
és magyar nyelven). A pályázat jutalmazza a sikeres doktori témák művelőit, akik a BME 
portálján közvetlenül láthatóvá teszi az eredményeiket. A nyertes pályázatok közzététele 
elősegíti mind a hazai ismeretterjesztést, mind pedig a BME kutatási témáinak nemzetközi 
szinten történő nívós megjelenítését.  

A támogatottak köre 
A pályázaton részt vehetnek a BME bármely doktori képzésén a 2020/21 tanév tavaszi 
félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói (továbbiakban: hallgató), akik még 
nem töltötték be a 35. életévüket és a pályázat benyújtásának pillanatában nem rendelkeznek 
doktori fokozattal.   

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 
Az elnyerhető ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre. 

▪ Maximum két darab 450 000 Ft-os díj, a pályázati dokumentáció BME portálon való 
megjelenésével; 

▪ Két darab 300 000 Ft-os díj, a pályázati dokumentáció BME portálon való 
megjelenésével; 

▪ Négy darab 200 000 Ft-os díj, a pályázati dokumentáció BME portálon való 
megjelenésével; 

▪ További legfeljebb 18 pályázati anyag BME portálon való megjelenése. 

Az elbírálás alapelvei: 

- A pályázaton a pályázati időszakban végzett tevékenység eredményeként 

megvalósult kutatási eredmények vehető figyelembe. 

- A pályázatok az alábbi részben foglaltak szerint az adott szakterületen érvényesülő 
kritériumok alapján kerülnek elbírálásra 

 
A pályázat értékelése 
 
A pályázatok díjazásáról a végső szakmai döntést az EHBDT testületi ülésen hozza meg. Az 
EHBDT döntést egy jellemzően öttagú Bíráló Bizottság készíti elő, melynek elnökét és tagjait a 
pályázatok beérkezése után a szakterületek figyelembevételével az EHBDT elnöke kéri fel a 
szakterületek magasan kvalifikált – jellemzően MTA doktora címmel, vagy akadémiai tagsággal 
rendelkező - képviselői közül. A művészeti pályázatokat az Építőművészeti Doktori Iskola HBDT 
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előzetesen előértékeli és előrangsorolja a Bíráló Bizottság számára. A Bíráló Bizottság tagjai a 
a bizottsági ülés elött egyenként rangsorolják a pályázatokat, és ezen saját rangsorokat az ülés 
előtt megküldik az elnöknek összesítésre. A pályamunkák rangsorolásakor a következő 
szempontok szerint pontoznak (1-10).  
 

1. Szakmai eredmények színvonala. 
2. A téma fontossága (nemzetközileg beágyazott, kiemelkedő tudományos kutatás / 

művészi alkotás).  
3. Publikációs eredmények, a publikációk minősége.  
4. A pályázat közérthetősége, az eredmények világos prezentációja.   

 
A fenti szempontok alapján a Bíráló Bizottság tématerületi szakértői által egyenként rangsorolt 
pályázatokból az elnök összesítése alapján bizottsági ülésen egymás véleményét megvitatva 
alakítják ki a végső pontszámot és a rangsort, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek. A Bíráló 
Bizottság írásos javaslatát tartalmazó jegyzőkönyv alapján az EHBDT titkos szavazással dönt a 
díjazott pályázatok számáról, a Bíráló Bizottsági rangsor megváltoztatása nélkül.  
 
Pályázatot korábbi nyertes is benyújthat, de az új fordulóban elnyert magasabb ösztöndíj 
esetén az ismételten pályázó csak a két ösztöndíj különbözetét kapja meg (alacsonyabb összeg 
esetén pedig nem kap ösztöndíjat).  

A pályázás folyamata:  

A pályázatokat a Pályázati felhívásban található útmutató alapján kell elkészíteni és beküldeni 
a kutatoi.palyazat@bme.hu email címre. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. július 5. 23:59 

A pályázatról érdeklődni Benkó Ritától a 1213 telefonszámon vagy benko.rita@bme.hu e-mail 
címen lehet. 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások:  
A pályázat feltételei: 

• Nemzetközileg beágyazott, kiemelkedő tudományos kutatás / művészi alkotás. 

• A pályázat szabvány internetes felszínének megtöltése (a kutatás háttere, a szűkebb 
szakmai kérdés megfogalmazása, a megközelítés és a módszerek leírása, eddigi 
eredmények és publikációk, várható hatás) művelt, de nem szűk szakmai közönség 
számára, angol és magyar nyelven. 

A pályaművek a témavezető jóváhagyásával és írásos ajánlásával adhatók be.  
 
A pályázat tartalma: 
Egységes internet felületen az alább felsorolt információk feltöltése. Tekintettel az internetes 
felületre, nagy szerepük van az illusztrációknak; az írás lehet interaktív: a szövegben el lehet 
helyezni további, más oldalakra mutató linkeket. A szöveg legyen érthető a művelt, de nem 
szakmabeli olvasók számára. A teljes terjedelem maximum {1600 szó, 4 oldal, 5 MB}. A teljes 
terjedelembe nem tartozik bele sem a hivatkozások listája, sem a publikációs jegyzék. 

▪ A Pályázó neve, Rövid cím  
▪ A kutatási téma néhány soros bemutatása 
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▪ A Pályázó telefonszáma, e-mail címe, tanszék/doktori iskola, 
▪ A Pályázó fényképe melyet amennyiben rendelkezésre bocsát úgy azt, mint 

hozzájárulás értelmezi a Bizottság. A Pályázó fényképe a pályázatának 
eredményessége esetén a pályaműnek az interneten való bemutatásakor kerül 
rögzítésre.  

▪ A kutatóhely rövid bemutatása (javasolt: 50 szó) 
▪ A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása / Az építési program 

leírása. (javasolt terjedelem: 200 szó) 
▪ A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések / Az építési helyszín és környezet 

bemutatása. (javasolt terjedelem: 200 szó) 
▪ Módszerek / A tervezés elvei. (javasolt terjedelem: 400 szó) 
▪ Eddigi eredmények / Az épület bemutatása. (javasolt terjedelem:  400 szó) 
▪ Várható hatás, további kutatás / Visszhang, kritika, további elképzelések. (javasolt 

terjedelem:  100 szó) 

****************************************  terjedelmi korlát vége 

▪ Kapcsolódó saját publikációk listája. 
▪ Hivatkozások listája.  
▪ Linkgyűjtemény (ha van) 

Határidők: 

 

A Pályázat meghirdetése 2021. június 5. 

A Pályázat benyújtásának határideje 2021. július 5. 23:59 

A Pályázók értesítése az eredményről 2021. október 1. 

Ösztöndíjak várható kifizetése 2021. november 30. 

A nyertes pályázatok nyilvános megjelenése 2021. október 30. 

Eredmény: 
Az eredményről az EHBDT szeptember 30-i ülését követően október 5-ig emailben kapnak 

értesítést a pályázók. A széles körű nyilvánosságra hozás előtt a pályázatokat nyelvi lektor 

ellenőrizi (magyar és angol), valamint formai korrigálásokra is sor kerül(het) a pályázóval való 

egyeztetés mellett. 

A nyertes pályázatok várhatóan október végén lesznek elérhetőek a BMEhonlapján: 
http://doktori.bme.hu/ 
 

Jogorvoslat:  
A pályázó az eredmény ellen kifogást emelhet közzétételétől számított 15 napon belül a 

Rektori Kabinet vezetőjének címezve. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, 

lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló 

tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati 

kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását. A kifogást 

elektronikusan a rekikt@bme.hu elektronikus címre lehet benyújtani. 

 

Amennyiben a hallgató a kifogás eredményével továbbra sem ért egyet – a közléstől, ennek 

hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottságnál jogorvoslattal élhet a TR-ben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. A 

kérvényben szükséges megjelölni, hogy a Rektori Kabinet és az Egyetemi Doktori Tanács és 
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Habilitációs Bizottság által kiírt 2020/2021 BMe pályázata eredménye ellen nyújtja be a 

kérvényt. A kérvénynek tartalmaznia kell továbbá kérvényező nevét, lakcímét, az által vélt 

vagy valós, jogszabály, belső szabályzat vagy a pályázati kiírást sértő intézkedést vagy 

mulasztás, a kérvény alapjául szolgáló tényeket, illetőleg minden egyéb a jogorvoslati 

kérelemmel összefüggő igazolást vagy tényt. 

 
Hiánypótlás: 

A pályázat teljességéért a pályázó felelős. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott 

pályázatokat a Bizottság figyelmen kívül hagyja. Jelen pályázat keretében nincs mód 

hiánypótlásra.  

 

Adatvédelem: 

A BME RK és az EHBDT az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a 

hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 

 
2021. május 14. 
 Dr. Józsa János  
                                                                                                                                                     rektor 
  
 


