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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

pályázatot hirdet közösségért végzett tevékenység jutalmazására. 

JOGOSULT HALLGATÓK  

A pályázaton minden, az Építészmérnöki Karral a 2015/16-os tanév őszi félévében aktív hallgatói 

jogviszonyban álló hallgató részt vehet, aki a pályázati időszakban kari közéleti tevékenységet 

folytatott. 

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA  

A pályázat során az előző pályázat óta eltelt időszak (2015. május 25. – 2015. december 20.) 

produktuma számít. A pályázat lehetőséget biztosít, mind a csoportban, mind egyénileg végzett 

kari közösségi tevékenység jutalmazására. 

Közéleti tevékenységnek számít: 

- Kari rendezvények szervezésében való részvétel 

- Kari öntevékeny köri tevékenység 

- Szakkollégiumi tevékenység 

- Egyéb 

A csoportosan elbírált pályázatok esetében a csoportok tagjainak külön jelentkezést benyújtani nem 

szükséges. Ezen csoportok esetében jelentkezőnek tekinthető az adott csoport vezetője (pl.: 

öntevékeny kör vezetője, rendezvény főszervezője) által benyújtott pályázatban szereplő hallgató. 

A csoportos pályázatot az adott csoport vezetője adja le a Hallgatói Képviselet által létrehozott 

elektronikus pályázati oldalon. Az alábbi dokumentumokat kell leadni: 

- a csoport által a félév során végzett közéleti tevékenység beszámolója 

- az öntevékeny körök esetében a gyűlések jegyzőkönyvei 

- a csoport vezetője által készített beszámoló a csoport tagjainak egyéni tevékenységéről. 

A beérkezett pályázatok alapján a Hallgatói Képviselet meghatározza a rendelkezésre álló keret 

csoportok közötti felosztását, és azt eljuttatja a csoportvezetők részére. A csoportok vezetői 

meghatározzák az egyes tagokra jutó ösztöndíjak összegét, és határidőig leadják a Hallgatói 

Képviselet által létrehozott elektronikus pályázati oldalon. Az időre be nem nyújtott pályázat esetén 

a csoport elesik a megítélt ösztöndíjtól. 

Egyéni közéleti tevékenységnek számít bármely, a hallgató által a Kari közéletben végzett közéleti 

tevékenység, amely nem köthető öntevékeny köri vagy egyéb csoportban végzett közéleti 

tevékenységhez. Az egyéni pályázóknak (esetleges csoportos tevékenységüktől függetlenül) külön 

jelentkezés benyújtása szükséges a Hallgatói Képviselet által létrehozott elektronikus pályázati 

oldalon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó egyéni beszámolóját, melyben részletezi az adott 

pályázati időszakban egyénileg végzett közéleti tevékenységét. Az egyéni pályázók ösztöndíjáról a 

Hallgatói Képviselet dönt. 

  



 

Közösségi ösztöndíj pályázat 
2015/16 őszi félév 

 

Az egyes csoportoktól beérkező jutalmazási javaslatokat, valamint az egyéni pályázók esetében 

meghatározott összegeket a Hallgatói Képviselet saját hatáskörében bírálja el. Közösségi 

ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető, aki a 2015/16-os tanév tavaszi félévében aktív 

hallgatói státuszban áll az Építészmérnöki Karral. Ennek hiányában a Hallgatói Képviseletnek a fent 

megjelölt időszakra megítélt ösztöndíjat kifizetni nem áll módjában. 

A PÁLYÁZAT MENETE  

A beszámolókat az http://www.epiteszhk.bme.hu/kozossegiosztondij  címen kell leadni a 

megadott határidőig. 

HATÁRIDŐK 

2015. december 15.  Pályázat kihirdetése A Hallgatói Képviselet honlapján 

2015. december 15. Pályázati adatlap hozzáférhető A Hallgatói Képviselet honlapján 

2016. január 15. 23:59 Pályázatok leadása 
Elektronikus formában a megadott honlap 

címen 

2016. január 18.   
Csoportokra jutó keretösszeg 

kihirdetése a csoportok vezetőinek 
Elektronikus értesítésben 

2016. január 23. 23:59 

A csoportok egyes tagjaira jutó 

összegek visszaküldése a Hallgatói 

Képviselet felé 

Elektronikus formában a megadott honlap 

címen 

2016. január 26. Pályázatok eredményének közzététele A Hallgatói Képviselet honlapján 

FELLEBBEZÉS  

A pályázó a pályázat elbírálását követő 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Kari 

Hallgatói Képviselethez. A felülvizsgálati kérelem kapcsán született döntés ellen a közléstől, ennek 

hiányában tudomásra jutásától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, amelyet az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet bírál el. 

Budapest, 2015. december 14. Hallgatói Képviselet 

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/index.php/147564?lang=hu

