A rektorhelyettes, a f titkár és az átfogó szervezeti egységek vezet i részére

8/2009. (V.8.) számú Rektori Utasítás a doktorjelölti ösztöndíjról
A BME 2009. évi költségvetése 18. sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Doktorjelölti
ösztöndíjat az alábbiak szerint szabályozom:
1. §
A doktorjelölti ösztöndíj
(1)

A BME 2009. szeptember 1-jei kezdéssel doktorjelölti ösztöndíjat hirdet meg, azzal a céllal, hogy
a legjobb hallgatók részére az ösztöndíj-támogatást kiterjessze a szigorlatra felkészülés és a
disszertáció készítés id szakára.

(2)

A doktorjelölti ösztöndíj összege a 2009/2010-es tanévre 110 E Ft/hó (adómentes jövedelem).

(3)

A meghirdetésre kerül ösztöndíjak minimális száma 40. Karonkénti felosztásuk 2009-ben: Épít
6, Gépész 5, Építész 5, Vegyész 4, Villamos 8, Közlekedés 3, Gazdaság 5,
Természet 5.

(4)

Ha a karra jutó ösztöndíjhelyek számánál több pályázat felel meg a kritériumoknak, akkor az
ösztöndíjak száma
kari vagy tanszéki kezdeményezésre, saját forrásból és döntési
kompetenciával szabadon b víthet .

(5)

A pályázatokat a tanév tavaszi vizsgaid szakának végéig lehet beadni.

2. §
Az ösztöndíjak odaítélésének és folyósításának szabályai
(1)

Doktorjelölti ösztöndíjban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket az
Egyetemen készítik (témavezet jük az Egyetemmel f állású közalkalmazotti jogviszonyban áll),
amennyiben doktorjelölti jogviszonyt létesítenek az abszolutórium megszerzésének tanévében.

(2)

A doktorjelölti ösztöndíj pályázat útján nyerhet el. Amennyiben a pályázó eltér en nem
nyilatkozik, a fokozatszerzési eljárás indítási dokumentumait egyúttal az SZHBDT-hez benyújtott
doktorjelölti ösztöndíjra vonatkozó pályázatnak is kell tekinteni.

(3)

Doktorjelölti ösztöndíj egy év id tartamra adható, nem hosszabbítható meg, és ismételten nem
vehet igénybe. A doktorjelölti ösztöndíj folyósítása havonként, szeptember hónaptól augusztus
hónapig történik, havonta utólagos kifizetéssel, a tárgyhónapot követ hónap 10. napjáig történ ,
bankszámlára átutalás útján.

(4)

A pályázat kiírásáról az illetékes kar dékánjával egyetértésben a Doktori Iskola vezet je
gondoskodik. A pályázatot a Doktori Iskola honlapján kell közzétenni. A pályázati felhívásnak
tartalmaznia kell az ösztöndíj jogcímét (doktorjelölti ösztöndíj), a pályázat benyújtására
jogosultak körét, a karon ösztöndíjban részesíthet k várható létszámát, a doktorjelölti ösztöndíj
havi összegét, id tartamát, és a pályázat benyújtásának határidejét.

(5)

A benyújtott pályázatok alapján a doktorjelölti ösztöndíj odaítélésér l a dékán az SZHBDT elnök
és az érintett tanszékvezet véleményének figyelembevételével dönt a pályázatok beadási
határidejének lejártától számított 30 napon belül, és err l írásban értesíti a pályázókat.

(6)

A tárgyévben a Szenátus által megállapított számú, a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek
megfelel doktorjelöltnek a doktorjelölti ösztöndíjat oda kell ítélni, kivéve, ha az adott kar ennél
kevesebb f vel létesít doktorjelölti jogviszonyt.

(7)

Abban az esetben, ha a karra megállapított számú doktorjelölti ösztöndíjnál több a tárgyévben
doktorjelölti jogviszonyt létesít , a doktorjelölti ösztöndíj feltételeinek megfelel pályázó, a
tanszékvezet és az SZHBDT javaslatának mérlegelésével a dékán dönt az doktorjelölti
ösztöndíjak odaítélésér l. A dékán dönthet úgy, hogy saját hatáskörben az erre a célra
rendelkezésre álló források függvényében az el írt doktorjelölti ösztöndíjak számánál több
a
doktorjelölti ösztöndíj feltételeinek megfelel
pályázót részesít doktorjelölti ösztöndíjban.

(8)

A doktorjelölti ösztöndíj forrását minden esetben az érintett kar saját bevétele képezi.
(Saját bevétel: a fels oktatási törvény 125. §-ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá a
Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény
vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott támogatásból származó
bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás)

(9)

A nyertes pályázóval az ösztöndíj nyújtásáról nem kell külön okiratban szerz dést kötni. A
pályázat benyújtása és az ösztöndíj elnyerésér l szóló értesítés a pályázati felhívásban foglaltak
és a jelen Szabályzat szerinti tartalommal létrehozza az ösztöndíjra vonatkozó szerz dést.

3. §
A doktorjelölti ösztöndíjjal kapcsolatos eljárási szabályok
(1) Az adott Doktori Iskola honlapján közzé kell tenni a doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázók nevét,
szakmai önéletrajzát és publikációs listáját. (Ha a fokozatszerzési eljárást kezdeményez a
kezdeményezésével egyidej leg nem nyilatkozott úgy, hogy a doktorjelölti ösztöndíjra nem
pályázik, akkor külön további nyilatkozat nélkül hozzájárul személyével összefüggésben a fentiek
nyilvánosságra hozatalához.)
(2) A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázóknak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának megkezdését
követ év március 15-ig írásbeli beszámolót kell készítenie a kutatások el rehaladásáról, és azt az
SZHBDT-hez be kell nyújtania.
(3) A beszámoló vázlatos összefoglaló a félévben végzett, a doktori értekezés témájával összefügg
kutatási tevékenységr l. A beszámolónak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a doktori értekezés
témájával összefügg kutatások megfelel el rehaladásáról számot adjon. Az SZHBDT a
témavezet véleményének kikérésével dönt arról, hogy a doktori értekezéshez szükséges
kutatások az ösztöndíj folyósításának id tartama alatt megfelel en haladtak-e.
(4)

A doktorjelölti ösztöndíj a jöv re nézve visszavonható abban az esetben, ha a kutatási beszámolót
a doktorjelölt határid re nem nyújtja be, illetve ha a beszámoló az SZHBDT értékelése szerint
nem tanúsítja a doktori értekezés, vagy az azt megalapozó kutatások megfelel el rehaladását. A
doktorjelölti ösztöndíj visszavonásáról az SZHBDT dönt, és err l írásban értesíti a doktorjelölti
ösztöndíjra jogosultat és a kar Dékáni Hivatalát.

(5)

A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megsz nik a doktori fokozat odaítélésekor, továbbá, ha az
ösztöndíj folyósításának id tartama alatt a doktorjelölti jogviszony bármely oknál fogva
megsz nik, vagy az ösztöndíjra jogosultság 12 hónapja eltelik. A doktorjelölti ösztöndíjra
jogosultság megsz nésének id pontja a megsz nésre okot adó esemény bekövetkezte hónapjának
utolsó napja.
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(6)

A doktorjelölti jogviszony megsz nését, illetve visszavonását követ en esetlegesen még
folyósított ösztöndíjat a doktorjelölt köteles haladéktalanul visszafizetni. Amennyiben a
visszafizetés az érintett Dékáni Hivatal err l szóló értesítésének a doktorjelölti ösztöndíj kézhez
vételét követ 8 napon túl történik, az ösztöndíjat a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni.

(7)

A doktorjelölti ösztöndíjjal kapcsolatos
ügyviteli eljárásokról,
a doktorjelölti ösztöndíj folyósításáról,
a doktorjelölti jogviszony bármely okból az ösztöndíj folyósításának id tartama alatt
történ megsz nésekor az ösztöndíj folyósítás megszüntetésér l, valamint
ha az SZHBDT úgy dönt, hogy az ösztöndíjjal támogatni kívánt, a fokozatszerzési
eljáráshoz szükséges kutatási tevékenység nem megfelel en haladtak, az ösztöndíj
visszavonásáról és a további folyósítás megszüntetésér l
az illetékes kar Dékáni Hivatala gondoskodik.

4. §
Záró rendelkezések
(1)
(2)

Jelen Rektori Utasítás a kiadás napján lép hatályba.
Az Utasítás tartalmának gondozásáért az EHBDT, az Utasítással kapcsolatos adminisztrációért a
Központi Tanulmányi Hivatal felel s.

Budapest, 2009. május 7.

/Dr. Péceli Gábor/
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