
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Építészmérnöki Kar (a 

továbbiakban: Kar) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: Építész HK) által kiírt Közösségi ösztöndíj 

pályázat bírálási alapelvei és pontrendszere. 

Az Építész HK a beérkezett pályázatokat a hirdetményben megadott pályázási lehetőségek alapján az 

alábbi kategóriákba sorolja: 

- egyéni pályázat 

- csoportos pályázat, ezen belül: 

o öntevékeny köri pályázat 

o egyéb csoportos pályázat 

Az első fordulóban az egyes kategóriákra jutó keretpontot az Építész HK állapítja meg. 

Az egyéni pályázatok bírálására a pályázat 2. fordulójában kerül sor.  

A csoportos pályázatok bírálásakor elsőként a közéleti tevékenység értékelése történik az alábbi 

szempontok alapján:  

- összesen 20%-ban beszámítható: 

o a csoportlétszám (0-10 pont) 

o a csoportvezető kötelező feladatainak teljesítése (0-10 pont) 

o az Építész HK-val való kapcsolattartás és kommunikáció megfelelősége (0-20 pont) 

o a közéleti tevékenység során vállalt felelősség mértéke, a körre bízott eszközök karbantartása 

(eszközleltár) (0-10 pont) 

- összesen 80%-ban beszámítható: 

o a szolgáltató tevékenység (0-30 pont) 

o a programszervező tevékenység (0-30 pont) 

o a szakmai tevékenység (0-10 pont) 

o a csoport saját projektfeladatai (0-10 pont) 

o a csoport külső kommunikációja (PR tevékenység) (0-10 pont) 

- az értékelés során az adott szempontokba be nem sorolható, az öntevékeny kör/csoport alapvető 

céljain, általános közéleti tevékenységén túlmutató, vagy kiemelkedő kari közéleti tevékenységért 

további maximum 20 pont szerezhető (extra pontok).  

Az Építész HK értékeli, hogy az adott csoport szolgáltató vagy programszervező tevékenységével hány 

hallgatót ér el, azaz mekkora szerepet töltött be a kari közéletben. Erre a szempontra az Építész HK 

egy súlypontszámot határoz meg, melynek beállítása 0-2 közötti skálán történik. A végpontszám 

számításakor a szolgáltató és a programszervező tevékenységre kapott összpontszám (e+f) 

megszorzódik az elért hallgatók számára kapott súlypontszámmal (k). 



 

 

A végpontszám az alábbi képlettel számolható:  

x=0,2×(a+b+c+d)+0,8×(k×(e+f)+g+h+i)+j 

Összesen maximum 150 pontot érhet el egy csoport. 

Ezt követően az egyes csoportok keretpontjainak meghatározására kerül sor. A csoportokra jutó 

keretpontok a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra: a pályázatra jutó keretpontnak és a 

pályázók végpontszámai összegének hányadosából adódik az 1 végpontra jutó keretpont.  

A második fordulóban a csoportok vezetői javaslatot tesznek a csoport számára meghatározott 

keretpont tagok (azaz pályázók) közötti szétosztására, és az ütemezésben megadott határidőig 

leadják az Építész HK által létrehozott elektronikus pályázati oldalon. A leadott dokumentumoknak 

tartalmazniuk kell a keretpont felosztását, valamint a szétosztáshoz használt saját 

szempontrendszert, a szétosztás elvét is. 

A csoportok vezetői a csoport adott időszakban végzett tevékenységétől függően az alábbi 

szempontokat értékelik: 

- gyűléseken való részvétel 

- eszközleltár kezelése 

- ügyelet tartása 

- jegyzőkönyv vezetése 

- rendezvény szervezése 

- programon való részvétel 

- program levezetése 

- PR tevékenység 

- honlap kezelés 

- poszttal kapcsolatos feladatok elvégzése 

- az adott időszakban vállalt feladatok elvégzése 

- a csoport projektjeiben való aktív részvétel 

- HK-val való kapcsolattartás 

- eszközkiadás 

- terem felügyelete, rendben tartása 

- adminisztrációs feladatok 

- fotó-videó dokumentáció, digitális utómunka 
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- szolgáltató tevékenység végzése (munkaórában számolva) 

- jegyzetírás 

- egyéb 

A csoport vezetői az adott szempontokat 0-100 pont között értékelik, a kapott értékek összegéből 

adódnak a tagok saját végpontszámai. A csoportvezető a csoportra jutó keretpontot a 

végpontszámokkal arányosan osztja szét a tagok között, majd megküldi javaslatát az Építész HK-nak. 

Pont csak azon tagoknak adható, akik szerepeltek a csoport első fordulóban leadott pályázatában, 

nyilatkoztak pályázási szándékukról, valamint arról, hogy a csoport vezetőjét az ösztöndíj pályázat 

benyújtásával meghatalmazzák. 

A körvezetők által beküldött javaslatokat az Építész HK elbírálja, és döntést hoz a pályázók egyéni 

pontjairól. 

A pályázók számára elnyerhető ösztöndíj mértékét az Építész HK állapítja meg. Az ösztöndíj összege a 

pontokkal arányosan kerül meghatározásra. 

 

Az egyéni pályázatok bírálására a 2. fordulóban kerül sor, mely során az Építész HK meghatározza a 

pályázók egyéni pontjait. Az egyéni pályázatok bírálása az alábbi szempontok figyelembe vételével 

történik: 

- szolgáltató tevékenység (0-30 pont) 

- programszervező tevékenység (0-30 pont) 

- az Építész HK-val való kapcsolattartás és kommunikáció megfelelősége (0-10 pont) 

- szakmai tevékenység (0-10 pont) 

- külső kommunikáció (PR tevékenység) (0-10 pont) 

Az Építész HK értékeli, hogy a pályázó szolgáltató vagy programszervező tevékenységével hány 

hallgatót ér el, azaz tevékenysége mekkora szerepet töltött be a kari közéletben. Erre a szempontra az 

Építész HK egy súlypontszámot határoz meg 0-2 érték között. A végpontszám számításakor a 

szolgáltató és a programszervező tevékenységre kapott összpontszám megszorzódik az elért 

hallgatók számára kapott súlypontszámmal. 

Az egyéni pályázó maximum 150 pontot érhet el. 
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