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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és
Működési Rend 36. § (1) bekezdés c) pontja alapján a doktorandusz hallgatók ösztönző rendszeréről
szóló szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adom ki:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. §
A Szabályzat célja
Jelen dékáni utasítás célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki
és Informatikai Kar (a továbbiakban: Kar) doktori képzésében részt vevő doktorandusz hallgatók
motiválása, jövedelmük kiszámíthatóbbá és versenyképesebbé tételével a doktori programba
jelentkezők számának növelése.
2. §
A Szabályzat hatálya
(1)

(2)
(3)

A Szabályzat hatálya kiterjed
a)
az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, a Kar által gondozott magyar nyelvű
doktori képzésre felvételt nyert hallgatóra (a továbbiakban: doktorandusz);
b)
a Kar szervezeti egységeire;
c)
az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a Karnál foglalkoztatott
közalkalmazottakra (a továbbiakban: foglalkoztatott);
d)
7. §-ban meghatározott bírálóbizottság tagjaira.
Jelen Szabályzat tárgyi hatálya a „PhD Duplex” nevű ösztönző rendszer működtetésére
vonatkozó eljárásokra terjed ki.
Jelen Szabályzat rendelkezéseit a térítési és juttatási szabályzatról szóló szenátusi határozat (a
továbbiakban: TJSz) rendelkezései között kell értelmezni.
3. §
Az ösztönző rendszer

(1)

(2)

A Kar az 1. §-ban megjelölt doktoranduszok motivációjának céljából két komponensű
ösztönző rendszert hirdet meg PhD Duplex névvel a 2019/2020. tanév második félévi
kezdettel.
Az ösztönző rendszer elemei a következők:
a)
a Kar által meghirdetett ösztöndíj pályázat a doktoranduszok részére;
b)
a Kar részvételi lehetőséget kínál a doktoranduszok számára az anyatanszék oktatásikutatási tevékenységében.
4. §
A jogosultság feltételei

(1)

Az ösztönző programban az 1. §-ban meghatározott doktorandusz vehet részt, aki
a)
állami ösztöndíjas, teljes idejű, magyar nyelvű doktori képzésben vesz részt és
b)
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
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nem áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban, ide nem
értve, ha a munkáltató az Egyetem, illetve az Egyetem (rész)tulajdonában álló jogi
személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező entitás;
d)
az előző szemeszterben legalább 20 kreditet szerzett, vagy, tanulmányainak első
szemeszterében lévő doktorandusz esetén a felvételi eljárásban legalább 70 pontot ért el.
Az (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott feltétel teljesítése alól – írásban alátámasztott
kérelemre – a dékán rendkívüli méltányosság keretében felmentést adhat.
c)

(2)

5. §
Az ösztönzés anyagi eszközei
(1)

(2)

(3)
(4)

A Kar anyagi ösztönzésként havi nettó 140.000 Ft-ban részesíti a doktoranduszt. Az összeg az
ösztönző rendszer elemei alapján két részből áll:
a)
3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a pályázaton elnyerhető összeg havonta 70.000 Ft,
melynek fedezete a Kar saját bevétele.
b)
3. § (2) bekezdés b) pontja alapján kifizethető összeg havonta nettó 70.000 Ft, melynek
fedezete a doktorandusz anyatanszékének saját bevétele.
Amennyiben a doktorandusz a doktoranduszok részvételére is lehetőséget biztosító, egyetemi
szervezésű hazai és nemzetközi programban, pályázatban vesz részt, az abból származó
jövedelmet a Kar beszámítja az ösztönzés anyagi részébe, ezáltal ezzel az összeggel csökken
az (1) bekezdésben meghatározott összeg. Az (1) bekezdésben meghatározott összeget
csökkenti a doktorandusz által elnyert vállalati ösztöndíj is. Nem csökkenti az (1)
bekezdésben meghatározott összeget az egyénileg pályázott, egyéni tudományos kiválóság
alapján elnyert, nem vállalati ösztöndíj összege.
Amennyiben a doktorandusz jogosultsága tanév közben szűnik meg, úgy az utolsó
jogosultsági hónapnak a megszűnést kiváltó ok bekövetkezésének hónapja tekinthető.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
II. FEJEZET
ÖSZTÖNDÍJ-ALRENDSZER
6. §
Az ösztöndíj

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

A Kar a Térítési és Juttatási Szabályzat 37. §-a alapján saját bevételének terhére, az Nftv.
85/C. § d) pontja szerint adható ösztöndíjként megalapítja 2019/2020. tanév második félévétől
2020. február 1-től kezdődően doktoranduszai részére a PhD Duplex nevű ösztöndíjat.
A PhD Duplex ösztöndíj – a TJSz rendelkezései szerint – pályázati eljárásban nyerhető el. A
pályázat adott tanévre érvényes kiírása a Kar honlapján található meg:
https://phd.vik.bme.hu/osztondij/
A pályázat lebonyolításáért a Kar tudományos dékánhelyettese felelős.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.
A pályázatot a https://phd.vik.bme.hu/osztondij/ weboldalon található online regisztrációs
űrlap kitöltésével, vagy az aláírt jelentkezési lap és a mellékletek phd-duplex@vik.bme.hu
címre történő eljuttatásával lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtására minden félév első tanítási napjától a második oktatási hét végéig
van lehetőség. Az ösztöndíjas időszak a pályázati feltételek fennállása mellett az őszi félévben
szeptember 1-től január 31-ig, a tavaszi félévben február 1-től augusztus 31-ig, illetve jelen
dékáni utasítás visszavonásáig tart.
A pályázat csak a teljes félévre nyerhető el.
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(8)

Amennyiben a pályázat elnyerése után a jogosultság feltételeinek bármelyikében változás áll
be, az ösztöndíjban részesülő doktorandusz haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül
kitölti a https://phd.vik.bme.hu/osztondij/ weboldalon található online lemondó űrlapot, és
jelzi a Dékáni Hivatalnál elektronikusan a phd-duplex@vik.bme.hu címen.
7. §
A pályázat elbírálása

(1)
(2)

(3)
(4)

A pályázatok elbírálására a dékán háromtagú bizottságot kér fel, melynek tagja a tudományos
dékánhelyettes, aki a bizottságot is vezeti.
A kötelező tartalmi elemeket nélkülöző, hiányos pályázatot a bizottság érdemi elbírálás nélkül
hiánypótlásra történő felszólítással visszaküldi a pályázónak, akinek 3 munkanap áll
rendelkezésre a hiányzó dokumentumok elektronikus módon történő benyújtására.
A benyújtott pályázatokról a bizottság minden félév harmadik oktatási hetének végéig dönt. A
pályázót elektronikus levélben a tudományos dékánhelyettes értesíti a pályázati eredményről.
Az ösztöndíj havi összege az 5. § alapján kerül meghatározásra.
8. §
Az ösztöndíj szerződés

(1)

(2)

(3)

A PhD Duplex ösztönző program 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti komponenséről a
pályázati döntést követő tíz napon belül a Kar és az ösztöndíjas az elnyert összegre és
időtartamára ösztöndíjszerződést kötnek.
A PhD Duplex ösztönző program 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti komponense – az (1)
bekezdésben meghatározott szerződés szerint – ösztöndíj jogcímen – havi rendszerességgel –
az Egyetem belső eljárásrendjének megfelelően a hallgatói juttatásokkal egy időben kerül
folyósításra.
Az ösztöndíj első alkalommal történő kifizetésére az ösztöndíjszerződés megkötését követő
hónapban kerül sor.
9. §
Jogorvoslat és adatvédelem

(1)
(2)

A pályázati eljárás során hozott döntések ellen a pályázó a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
szerinti eljárásrendben élhet jogorvoslati kérelemmel.
A pályázat során megismert adatok az Egyetem személyes adatok védelméről és biztonságáról
szóló szabályzata szerint kerülnek kezelésre.
III. FEJEZET
HALLGATÓI MUNKAVÁLLALÁS-ALRENDSZER

(1)

1

A nyertes pályázatot benyújtó doktorandusz lehetőséget kap, hogy az Nftv. 1 44.§ (5)
bekezdésének keretei között becsatlakozzon az anyatanszék oktatási és kutatási munkájába.
Az ennek keretében kifizetésre kerülő összeget az 5. § alapján állapítják meg a felek.

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
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IV. FEJEZET
7. §
Záró rendelkezések
(1)
(2)
(3)

Jelen Szabályzat 2021. november 23. napján lép hatályba.
Jelen Szabályzat megtalálható a következő oldalon: http://www.vik.bme.hu/szabalyzatok/
Jelen Szabályzatot a Dékáni Hivatal gondozza.

Budapest, 2021. november 23.

Dr. Charaf Hassan
dékán
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1. melléklet a 2/2021. (XI. 23.) számú dékáni utasításhoz

A pályázathoz csatolandó dokumentumok jegyzéke
1. A dékáni utasítás 2. melléklete a jelentkezési lap, a pályázó adataival
2. A dékáni utasítás 3. melléklete két kitöltendő nyilatkozatot tartalmaz:
 a munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó nyilatkozatot,
 az egyéb programban, pályázatban való részvételre, vállalati ösztöndíjra vonatkozó
nyilatkozatot.
3. A dékáni utasítás 4. melléklete egy további kitöltendő nyilatkozatot tartalmaz:
 a pályázat nyilvánosságára vonatkozó nyilatkozatot.
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2. melléklet a 2/2021 (XI. 23.) számú dékáni utasításhoz

Jelentkezési lap a PhD Duplex ösztöndíj pályázathoz
1. A pályázó adatai:


Pályázó neve:

………………………………………………………………………



Neptun kód:

………………………………………………………………………



Tanszék:

………………………………………………………………………



Email cím:

………………………………………………………………………



Telefonszám:

………………………………………………………………………

2. A megpályázott ösztöndíjas időszak:


Félév:

………………………………………………………………………

3. Az ösztöndíjhoz szükséges követelmények teljesülése:


Első szemeszterében lévő doktorandusz esetén a felvételi pontszám: ……………….



Előző szemeszterben megszerzett kreditek száma:

Budapest, ………………………………..

……………….

…………………………………………….
aláírás
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3. melléklet a 2/2021 (XI. 23.) számú dékáni utasításhoz

Nyilatkozat az egyes, releváns jogviszonyokról

NYILATKOZAT

Alulírott, ………………………………….. (pályázó neve), …………… (Neptun kód) a Kar
doktorandusz ösztönző rendszerében való jelentkezéshez az alábbi nyilatkozatot teszem.

I.
A munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó nyilatkozat

Nyilatkozom2, hogy
1)



munkaviszonnyal, munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezem.

2)



munkaviszonnyal, munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezem, munkáltatóm:

a)

az Egyetem, illetve az Egyetem (rész)tulajdonában álló jogi személyiséggel vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező entitás,
megnevezése:….…………………………………………..………………………
munkaköröm megnevezése:……………………………….……………………...

b)

az a) ponttól eltérő, harmadik személy
megnevezése:….………………..…………………………………………………
munkaköröm megnevezése: ……………………………….……………………...

2

Kérjük, a megfelelő négyzetet beikszelni szíveskedjen.
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II.
Az egyéb programban, pályázatban való részvételre, vállalati ösztöndíjra vonatkozó nyilatkozat

Nyilatkozom3, hogy
1)



Az 5. § (2) bekezdés4 szerinti jövedelemben nem részesülök.

2)



Az állami ösztöndíj mellett a doktori tanulmányaimmal összefüggésben az alábbi
vállalati, ill. kutatási ösztöndíjakban részesülök:
a) Program, pályázat neve: ……………………….………………………………….
összege:

………………………………………………………………………….

időtartama: …………………………….………………………………………….
b) Program, pályázat neve: ……………………….………………………………….
összege:

………………………………………………………………………….

időtartama: …………………………….………………………………………….

Kijelentem, hogy a fenti adatok megváltozása esetén a Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Dékáni Hivatalát 3 munkanapon belül haladéktalanul értesítem.

Budapest, ………………………………..

…………………………………………….
aláírás

Kérjük, a megfelelő négyzetet beikszelni szíveskedjen.
5. § (2) bekezdés: „a doktoranduszok részvételére is lehetőséget biztosító, egyetemi szervezésű hazai és nemzetközi
programban, pályázatban vesz részt”, „elnyert vállalati ösztöndíj”.
3
4
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4. melléklet a 2/2021 (XI. 23.) számú dékáni utasításhoz
Nyilatkozat a pályázat nyilvánosságáról

NYILATKOZAT

Alulírott, ………………………………….. (pályázó neve), …………… (Neptun kód)
hozzájárulok, hogy a pályázatomban szereplő személyes adataimat a döntéshozó vagy harmadik
személy megismerhesse, kezelhesse és a pályázat eredményét nyilvánosságra hozhassa.

Budapest, ………………………………..

…………………………………………….
aláírás
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