
A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati 

felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka 
támogatására 

 

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány (AMKMA, a továbbiakban: Alapítvány) 

pályázatot hirdet egyének (ösztöndíj-pályázat) számára az Alapítvány céljaival 

összhangban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karán folyó (a továbbiakban: Kar) és ahhoz kacsolódó, a logisztika területen 

megjelenő hallgatói kutató munka támogatását megvalósító tevékenységekre az alábbiak 

szerint. 

 

A. A pályázat háttere, célja 

Az AMKMA alapító okiratában rögzített alap célja a műszaki, mérnöki 

tudományterületeken az oktatás és kutatás színvonalának emelése. Ennek elősegítése 

érdekében hallgatói kutatási lehetőséget biztosít a jelen pályázat. 

 

B. A pályázatot kiíró adatai 

• Az alapítvány neve: A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány 

• Nyilvántartási száma: 6801 

• Levelezési címe: 1032 Budapest, Solymár utca 10. 7./38. 

• Elektronikus elérhetősége: toth.janos@mail.bme.hu 

• Honlapjának elérhetősége: www.amkma.bme.hu 

• Jogállása: Közhasznú 

• Kuratóriumának elnöke: dr. Tóth János 

 

C. A pályázat tématerülete 

Automatizált anyagmozgatás, PLC programozás és robotok területén végzett hallgatói 

tevékenységet ipari alkalmazásokban kiemelve az Ipar 4.0 szemléletet.  

 

D. A pályázatra jogosultak köre és az elnyerhető támogatás mértéke 

A pályázaton a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar BsC hallgatói. Az 

elnyerhető támogatás összege 800eFt. A támogatás 2018.11.01.-2018.12.15. közötti 

időszakra szól. A pályázat során be kell nyújtani a kutatás témájának rövid 

összefoglalóját legalább 3 oldal terjedelemben.  

 

E. Pályázati feltételek 

Pályázni az alábbi információk hiánytalan megadásával lehet: 

• A pályázó adatai (lásd az 1. melléklet). 

• A pályázó szakmai önéletrajza. 

• A hallgatói jogviszony igazolása 

 

F. A pályázás menete, döntés 



A jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról, a megítélt támogatási összegekről 

az Alapítvány kuratóriuma dönt; döntési határidő 2018.10.31. Az elfogadott pályázat 

esetében a sikeres pályázóval az Alapítvány támogatási szerződést köt. 

A sikeres jelentkezők a megítélt támogatást banki átutalással, két egyenlő részletben 

(november 20. és a végteljesítést követően) kapja meg. 

 

A támogatott a kidolgozási időtartam leteltekor az Alapítványnak beszámolót készít az 

eredményéről. Az ösztöndíj kifizetésére a kuratórium által elfogadott teljesítést 

követően kerül sor. 

 

 

G. A pályázatok benyújtásának határideje, helye 

• A jelentkezés határideje: 2018.10.25. 24:00 

• A jelentkezéshez szükséges, E. pont szerinti anyagok leadásának helye: BME St. 

épület IV. em. 402 (vagy e-mail: toth.janos@mail.bme.hu) 

 

 

 

 

 

Dr. Tóth János sk. 

kuratórium elnöke 

 

mailto:toth.janos@mail.bme.hu


1. melléklet 
 
 
 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP 
                                                                                                                                                                                                   /Hallgatói/ 

KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 
 

• a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata; 

• a hallgató nappali tagozaton történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat másolati példánya. 
 

1. Igénylő neve:   
 

Családi és keresztnév hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban): 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Születéskori neve______________________________________________________________ (névsorrend: családi név és keresztnév) 

 

2/a. Az igénylő hallgató személyazonossági igazolványának száma:               

 
2/b.  Az igénylő adóazonosító jele:………………………………………………………………… 

 
 

2/c.  Az igénylő bankszámla 
száma: 
 
 

         

          

                         

 

3. Igénylő hallgató lakcíme hivatalosan: 
 

Utca, házszám:_____________________________________________________________________________________________________________  
 
 

Település: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Postai irányítószám:  
 
 

3/b Értesítési címe: (ha nem egyezik a fenti lakcímmel) _____________________ - _________________________________________________ 
 
Telefon (vezetékes):    _________ / ____________________ Telefon (mobil):     _________ / ____________________ 
 
 
Egyéb elérhetőség:             E-mail: ______________________________________________ @ ___________________________ .  _______________    

 

 
 

4. OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI 
 

Oktatási intézmény neve : ___________________________________________________________________________________________ 
 

OKTATÁSI INTÉZMÉNY CÍME: 
 
Postai irányítószám:  
 
 

Település megnevezése. _________________________________________ 
 

Utca, házszám: _________________________________________________________________________________ 
 

Az igénylő által látogatott  tanszék/szak(ok) megnevezése:  
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Az igénylő által látogatott évfolyam: 
 

2018 

     

     

 



 

 

 

AMENNYIBEN A PÁLYÁZATI ANYAG HIÁNYOS ÉS 5 NAPON BELÜL SEM KERÜL HIÁNYPÓTLÁSRA (Személyesen) , AKKOR A PÁLYÁZAT 
NEM TÁMOGATHATÓ! HIÁNYPÓTLÁSRA CSAK EGYSZER VAN LEHETŐSÉG! 

 

 
5.    E L S Z Á M O L Á S I    N Y I L A T K O Z A T: 

 

• Vállalom, hogy a megítélt ösztöndíj összeget rendeltetésszerűen – jelen pályázati feltételeknek megfelelően – használom fel. 

• Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés és nem a pályázatnak megfelelő felhasználása esetén a megítélt pályázati ösztöndíj 
visszavonandó, a folyósított ösztöndíj pedig a hatályos jogszabályok szerint visszafizetendő. 

• Kijelentem, hogy az ösztöndíj felhasználásával összefüggő eseti ellenőrzést elfogadom, az ellenőrzési eljárás során a hatályos jogszabályok 
szerinti együttműködést vállalom. 

 
Alulírott hozzájárulok a pályázati ösztöndíjban való részesülés tényének nyilvánosságra hozatalához, valamint a Pályázati jelentkezési lapon és az 
Azonosítási Adatlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezeléséhez, az AMKMA -ra vonatkozó hatályos 
adatvédelmi jogszabályok szerint.  
 

Kelt (hely, dátum): __________________ , _____________________                                        __________________________________                                                                                                                                         
                                                                                                                                                 (az igénylő hallgató aláírása)                                             

 


