A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Építészmérnöki
Kar (továbbiakban: Kar) Hallgatói Képviselet (továbbiakban: Építész HK) rendezvényszervezői
ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján a Karon
végzett közéleti rendezvényszervezői tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázaton részt vehet a Kar valamely teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében vagy
osztatlan képzésében részvevő aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatója, aki a pályázati időszakban az alábbi kari közéleti rendezvények közül legalább egy
rendezvény szervezésében részt vett:
- Építész Kari Napok
- Építész Piknik
- Építész Kari Majális
- Építész Sportnap
- Ballagás
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Csoportos pályázat esetében a rendezvény főszervezője is leadhatja a pályázatot a csoport tagjai
helyett és nevében eljárva, a jelen pályázati felhívás szerinti meghatalmazás csatolása esetén.
Egyéni pályázat csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az adott tevékenységről a
rendezvény főszervezője nem nyújt be csoportos pályázatot.
A pályázat egyéni pályázók esetében egy-, csoportos pályázatok esetében kétfordulós.
A pályázatot az Építész HK által létrehozott elektronikus pályázati oldalon kell leadni a megadott
határidőig, melyet az Építész HK honlapján elérhetővé tesz.
Az első fordulóban a közéleti tevékenység igazolására az Építész HK honlapján megtalálható
alábbi formanyomtatványokat kell kitöltve leadni a megadott határidőig:
-
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- csoportos pályázat esetében a csoport által az adott félév során végzett szervezői
tevékenység részletes beszámolója
- csoportos pályázat esetében a tagok egyéni tevékenységének leírása
Csoportos pályázat esetében az első fordulóban a csoport tagjainak nyilatkozata szükséges,
melyben minden pályázó nyilatkozik pályázási szándékáról, valamint arról, hogy a csoport
vezetőjét meghatalmazza, hogy helyette és nevében a rendezvényszervezői ösztöndíj pályázatot
benyújtsa,
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A második fordulóban csoportos pályázatok esetében a rendezvény főszervezője által készített
alábbi dokumentumok leadása szükséges:
- javaslat a csoport számára megítélt keretpont tagok közötti szétosztására
- a keretpont javasolt szétosztása .

Jelen pályázat során kizárólag a 2015. december 21 – 2016. május 29. közötti időszakban a fent
felsorolt rendezvények szervezésében való részvétel vehető figyelembe.
A pályázatok bírálását az Építész HK saját hatáskörben végzi.
A bírálás során az Építész HK a fent megadott dokumentumokon kívül további pályázati anyagot
nem köteles figyelembe venni.
A csoportos pályázatok bírálásának első fordulójában az Építész HK megállapítja a csoportokra
jutó keretpontot az előre meghatározott keretek figyelembe vételével, és azt eljuttatja a
főszervezők részére.
A második fordulóban a főszervezők javaslatot tesznek a csoport számára meghatározott
keretpont tagok közötti szétosztására, és az ütemezésben megadott határidőig leadják az Építész
HK által létrehozott elektronikus pályázati oldalon. A beérkező javaslatokat az Építész HK saját
hatáskörében bírálja el, és döntést hoz a tagok egyéni pontjairól.
Az egyéni pályázatok bírálására szintén a második fordulóban kerül sor, az egyéni pályázók
pontjairól az Építész HK dönt.
A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. A pályázat keretében hiánypótlásra
nincs mód a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Az Építész HK bírálásának szempontjait, saját pontozási elveit a pályázati hirdetmény melléklete
tartalmazza.

A pályázók számára elnyerhető ösztöndíj mértékét az Építész HK állapítja meg a rendelkezésre
álló keretösszeg és a benyújtott pályázatok alapján a pályázatok elbírálása során, csoportos
pályázat esetében a csoport vezetőjének javaslatára.
A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva
terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.
Az ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre.
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A TJSz 10. § (19) bekezdés alapján az Építész HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

A pályázó a pályázat elbírálásával szemben a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól
számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál. Fellebbezési
jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel élhet a pályázó.

Budapest, 2016. október 4.

Hallgatói Képviselet

