Fontus vízügyi hallgatói ösztöndíj
Pályázati felhívás
2019/20. tanév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Kara (ÉMK) a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvánnyal (a továbbiakban: Támogató) együttműködésben ösztöndíj pályázatot hirdet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/B. § a) pontja, valamint a BME Térítési és Juttatási Szabályzat
(TJSZ) 37. § alapján.
I.
A pályázat célja
A BME és a Támogatóközös célja, hogy ösztönözze a BME hallgatóit a vízügyi szakirányon folytatott tanulmányaik
elmélyítésére. A programot a BME és a Támogató indítja közösen 2019 őszén. Az ösztöndíjasok a BME pályázó
diákjaiból kerülnek ki kiemelkedő szakmai eredményük alapján, mely magába foglalja a tanulmányi eredményeket,
a szakmai aktivitást, képzésen kívüli szakmai eredményeket. Az ösztöndíj kifejezett célja a kiváló szakemberek
képzési életútjának végig követése, azaz a megfelelő eredményeket felmutató hallgatók esetében az ösztöndíj meghosszabbítása a következő évre való tudatos törekvés.
II.
A kutatási témák:
A Támogató célja, hogy a vízvédelemmel, vízépítéssel, vízgazdálkodással vagy vízzel kapcsolatos más környezetvédelmi, fenntarthatósági témával, (kiemelten aszály, árvíz, és vízszennyezés) kapcsolatos témában támogasson a
gyakornoki pozícióktól függően egy év alatt 20 kiválasztott tehetséges hallgatót, hogy nekik minden esélyük meglegyen a minőségi szakmai tapasztalatra, kapcsolatépítésre és akár egy szakirányú főállásra a tanulmányai végeztével.
Ebben a programban hazai szakcégeknél és más víz fókuszú szervezeteknél változatos szakmai gyakorlati lehetőségek várják a pályázókat több képzési területről is. A BME, mint a Támogató kiemelt partnere népszerűsíti a
vízügyi gyakornoki programokat.
A Pályázat által támogatott kutatási témák és az azokban érinthető – teljesség igénye nélkül vázolt – kérdéskörök
az alábbiak:
 hidrológia,
 víztudomány,
 vízépítés,
 vízgazdálkodás,
 vízzel kapcsolatos vegyészeti ágak.
III.
Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a BME ÉMK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója (a továbbiakban: Pályázó).
Egy Pályázó témakörönként egy tanulmányt (a továbbiakban: Pályamű) nyújthat be. A pályázati felhívás nem
zárja ki a közös művek benyújtását. A pályázati felhívásra nem nyújtható be olyan Pályamű, amely más pályázati
felhívásra az e pályázati felhívásban megjelölt pályázati határidő lejártát megelőzően már benyújtásra került.
A pályázóval kapcsolatos követelmények:
 vízügyi szakosodott tanulmányokat folytat (azaz a BSc 4. vagy magasabb szemeszterét, vagy az MSc valamely szemeszterét végzi)
 kiemelkedő szakmai eredményekkel rendelkezik
 aktívan részt vesz a szakkollégiumi munkában
 vállalja, hogy az ösztöndíj időtartama alatt példás és felelős magatartást tanúsít valamennyi online és offline
platformon, vigyázva a saját, az oktatási intézmény, a Támogató és más partnerek jó hírnevére
 az ösztöndíjat megelőzően és közben büntetlen előélettel rendelkezik
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 vállalja, hogy a folyósított ösztöndíj összegének az alapítvány által meghatározott részét visszatéríti, ha

nem szerzi meg a diplomáját BSc esetében 5 év, MSc esetében 3 éven belül.
 A hallgató az ösztöndíj igénylésének időpontjában a mintatantervben szereplő tárgyakból a megelőző félév

végéig a mintatanterv szerint megszerezhető tárgyak kreditpontjainak 80%-át és legfeljebb 10 kreditpont
elmaradással teljesítette. Amennyiben a 80% számítása nem egész kreditet ad ki, a kiszámított értéket felfelé kell kerekíteni.
 Abban az aktív félévben, amelyben a hallgató ösztöndíjat igényel, a mintatantervben szereplő tárgyakból
legalább 20 kreditnyi tárgyat felvett.
 a nyertes pályázók az alábbi karok és szakirányok hallgató lehetnek a BME-n:
 Építőmérnöki Karon/Infra-építőmérnök ágazat
 Vegyész és Biomérnöki karon/a Környezetmérnök-technológia szakirány
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
 akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott
valamely támogatással összefüggésben az Ösztöndíjszerződésében foglaltakat önhibájából nem vagy csak
részben teljesítette,
 aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe.
 aki a Nemzeti Tehetség Program 2018. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” című pályázaton (a
pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-18) ösztöndíjban részesül,
 aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CLXXXI. tv.)
6. és 8. §-a értelmében,
 akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. tv. 13. §-a alapján az erre vonatkozó
hivatalos honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
Célcsoportok:

Építőmérnöki Karon/Infra-építőmérnök ágazat hallgatói

Vegyész és Biomérnöki karon/a Környezetmérnök-technológia szakirány hallgatói

a két kar és a víz specializálódás iránt érdeklődő potenciális hallgatók

Interjú a támogatott hallgatókkal.
Minden a bármely két programban részt vevő hallgatóval készül, aki a tanév végére sikeresen vett részt a Fontus
ösztöndíj vagy a vízügyi gyakornoki programban.
Főbb témák: szakmai élmények és sikertörténetek, karriercélok a továbbtanulás után, mit tanácsol az érdeklődőknek, akik pályázni szeretnének.
Az interjúk célja az, hogy megmutassák, hogyan segítette a szakmai fejlődését a támogatott személyeknek az egyedi
esetükben a Fontus és a vízügyi ösztöndíj program.
A videó és a szöveges interjú között maximális tartalmi átfedés lehet, például készülhet szöveges változat a videóinterjúból.
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1. videóinterjú (1-2 perc/fő)
2. szöveges fényképes interjú a Támogató Évkönyvébe (Times New Roman 12-es betűméret (terjedelem
körülbelül 2 oldal A4/fő)
IV.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A Pályázatra annak előírásainak megfelelő Pályaművet benyújtók a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 37. § szerinti ösztöndíjra jogosultak az alábbiak szerint: 100.000,- Ft/fő/hó.
V.
A Pályázat benyújtása, a pályázat érvényessége
A Pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15. 14:00 óra.
Pályázni a Pályamű alábbiak szerinti elkészítésével és benyújtásával lehet, a Pályázat benyújtása késedelmesen, hiányosan vagy formailag hibás módon érvénytelen.
Az érvényes Pályázathoz a tanulmányt pdf és doc (docx) formátumban Kónya Éva – ÉMK DH hivatalvezető
részére - konya.eve@epito.bme.hu címre kell benyújtani.
Kizáró okok:
 Kizárásra kerül az a Pályázó, aki ugyanazon témakörben több tanulmányt nyújtott be.
 A pályaművek szoftveres plágiumvizsgálaton is átesnek, a plagizáló pályamunka automatikusan kizárásra
kerül.
 Nem a meghatározott témakörben benyújtott pályamű nem díjazható.
VI.
A Pályaműre vonatkozó tartalmi és formai követelmények
A Pályamű témája az II. pontban meghatározott témakörök egyikének megfelel.
A Pályamű nyelve magyar.
A Pályamű formátuma: pdf és doc (docx)
VII.
A pályaművek elbírálása, az elbírálás határideje, főbb szempontjai, a pályázati eredményről történő értesítés módja
Támogatási szerződés szerint történik.
VIII. Adatvédelem
A BME ÉMK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai
mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.
IX.
Jogorvoslat
A pályázati eljárás során hozott döntések ellen a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti eljárásrendben élhet
jogorvoslati kérelemmel a hallható.
A Pályázatról további felvilágosítás Dr. Hajnal Géza egyetemi docens tanszékvezetőtől kérhető az hajnal.geza@epito.bme.hu e-mail címen.
2019. ……………
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
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