Rendezvényszervezői ösztöndíj
2016/17. tanév tavaszi félév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egyetem) Építészmérnöki Kar (Kar) Hallgatói
Képviselet (Építész HK) ösztöndíj pályázatot hirdet az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)
11/A. § alapján a Karon végzett közéleti rendezvényszervezői tevékenység ösztönzése és elismerése
érdekében.

JOGOSULT HALLGATÓK
A pályázaton részt vehet a Kar valamely teljes idejű alap-, mester- 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:
- Szakmai Napok
- Gólyabál
- Gólyahét

A PÁLYÁZÁS MENETE
A pályázat lehetőséget biztosít mind csoportban, mind egyénileg végzett tevékenység jutalmazására.
Csoportos pályázat esetén a rendezvény főszervezője adja le a pályázatot a csoport tagjai helyett és
nevében eljárva. Ez esetben az első fordulóban meghatalmazás csatolása szükséges, mely tartalmazza
a csoport tagjainak a pályázási szándékra vonatkozó nyilatkozatát, valamint a csoport vezetőjének
meghatalmazását, hogy a nyilatkozó helyett és nevében a pályázatot benyújtsa, é a pályázat elbírálása
folyamán eljárjon.
Az egyéni pályázat abban az esetben fogadható el, amennyiben az adott tevékenységről a rendezvény
főszervezője nem nyújt be csoportos pályázatot.
A pályázat egyéni pályázók esetében egyfordulós, csoportos pályázatok esetében kétfordulós.
Az első fordulóban a közéleti tevékenység igazolására az Építész HK honlapján megtalálható alábbi
formanyomtatványokat kell kitöltve leadni a megadott határidőig:
-

egyéni pályázat esetében a pályázó egyéni, adott félév során végzett szervezői tevékenységének
részletes beszámolója

- csoportos pályázat esetében a csoport által az adott félév során végzett szervezői tevékenység
részletes beszámolója, a tagok egyéni tevékenységének leírása és a tagok által írt, fentebb
említett meghatalmazás
A 2. fordulóban csoportos pályázatok esetében a rendezvény főszervezője által készített alábbi
dokumentumok leadása szükséges:
- javaslat a csoport számára megítélt keretpont tagok közötti szétosztására táblázatos formában,
valamint annak indoklása
A pályázatot a http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/ rendezvenyszervezoiosztondij oldalon kell leadni az
ütemezésben megadott határidőig.
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A PÁLYÁZATOK BÍRÁLÁSA
A pályázat bírálása során kizárólag a 2016. május 30 – 2016. december 30. közötti időszakban a fent
felsorolt rendezvények szervezésében való részvétel vehető figyelembe.
A pályázatokat az Építész HK bírálja, és fogadja el a pályázat mellékletében megadott pontrendszer
alapján.
Az első fordulóban a csoportos pályázatok esetén az egyes csoportokra jutó keretpontot az Építész HK
megállapítja 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 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 bírálás során az Építész HK a fent megadott dokumentumokon kívül további pályázati anyagot nem
köteles figyelembe venni.
A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs
mód a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

PÁLYÁZAT ELSŐ FORDULÓJÁBAN HASZNÁLT PONTRENDSZER
Az Építész HK a beérkezett pályázatokat a hirdetményben megadott pályázási lehetőségek alapján az
alábbi kategóriákba sorolja:
- egyéni pályázat
- csoportos pályázat
Az első fordulóban a pályázók közéleti tevékenysége alapján az Építész HK meghatározza az egyéni és
a csoportos kategóriára jutó, az egyes kategóriákban a pályázók között szétosztható összkeretpontot.
Csoportos pályázatok esetében a szervezői tevékenység értékelése, és a csoportra jutó pontszám
megállapítása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:
- főszervezői feladatok teljesítése (0-20 pont)
- a szervező csapat létszáma (0-20 pont)
- az Építész HK-val való kommunikáció és kapcsolattartás (0-20 pont)
- a szervezéssel járó felelősség mértéke, szükséges kellékek biztosítása (0-20 pont)
- a szervezés nehézsége, folyamata, a rá fordított idő, PR (0-40 pont)
- a program megvalósulása – minőség, az elért hallgatók száma (közéleti szerep) (0-40 pont)
- egyéb, az adott szempontokba be nem sorolható, kiemelkedő tevékenység, újító jelleg (0-20 pont)
- szakmai tevékenység (0-20 pont)
Egy csoport összesen maximum 200 pontot érhet el.
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Ezt követően történik az egyes csoportok keretpontjainak meghatározása.
A csoportokra jutó keretpontok a végpontszámaikkal arányosan kerülnek kiosztásra: a kategóriára
jutó össz-keretpontnak és a csoportok végpontszámai összegének hányadosából adódik az 1
végpontra jutó keretpont.

PÁLYÁZAT MÁSODIK FORDULÓJÁNAK BÍRÁLÁSA
A második fordulóban a csoportok vezetői javaslatot tesznek a csoport számára meghatározott
keretpont tagok (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 annak indoklását.
A főszervezők a csoport adott időszakban végzett tevékenységétől függően az alábbi szempontokat
értékelik:
- gyűléseken való részvétel

a

csoport

- eszközök biztosítása és kezelése

részvétel

projektjeiben

való

- jegyzőkönyv vezetése

- HK-val való kapcsolattartás

- rendezvény szervezése, lebonyolítása

- terem felügyelete, rendben tartása

- programon való részvétel, levezetése

- adminisztrációs feladatok

- PR tevékenység

- fotó-videó

- honlap kezelés
- poszttal kapcsolatos feladatok elvégzése
- az adott időszakban vállalt feladatok
elvégzése

aktív

dokumentáció,

digitális

tevékenység

végzése

utómunka
- szolgáltató

(munkaórában számolva)
- egyéb
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A főszervezők az adott szempontokat 0-100 pont között értékelik, a kapott értékek összegéből
adódnak

a

tagok

saját

végpontszámai.

A

főszervező

a

csoportra

jutó

keretpontot

a

végpontszámokkal arányosan osztja szét a tagok között, majd megküldi javaslatát az Építész HKnak.
Pont csak azon tagoknak adható, akik szerepeltek a csoport első fordulóban leadott pályázatában,
nyilatkoztak pályázási szándékukról, valamint arról, hogy a főszervezőt az ösztöndíj pályázat
benyújtásával meghatalmazzák.
A főszervezők által beküldött javaslatokat az Építész HK elbírálja, és fogadja el a pályázók egyéni
pontjait.
A pályázók számára elnyerhető ösztöndíj mértékét az Építész HK állapítja meg. Az ösztöndíj
összege az pontokkal arányosan kerül meghatározásra.

Az egyéni pályázatok bírálására a pályázat második fordulójában kerül sor, mely során minden, a
pályázatban részt vevő hallgató egyéni ösztöndíjpontja kerül megállapításra. Az egyéni pályázatok
bírálása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:
- az Építész HK-val való kommunikáció és kapcsolattartás (0-20 pont)
- a szervezés nehézsége, folyamata, a rá fordított idő, PR (0-40 pont)
- a program megvalósulása – minőség, az elért hallgatók száma (közéleti szerep) (0-40 pont)
- egyéb, az adott szempontokba be nem sorolható, kiemelkedő tevékenység, újító jelleg (0-20
pont)
- szakmai tevékenység (0-20 pont)
Az egyéni pályázó maximum 140 pontot érhet el.

PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ
A pályázók által elnyerhető ösztöndíj mértékét az Építész HK állapítja meg az előre meghatározott
keretösszeg és a beérkezett pályázatok figyelembe vételével a pályázatok elbírálása során,
csoportos pályázat esetében a főszervező javaslatára. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában
történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési
időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Az ösztöndíj egyszeri alkalommal kerül
kifizetésre.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar • Hallgatói Képviselet
www.epiteszhk.bme.hu

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület III.em. 23
Telefon: 463-1947 Fax: 463-4314
E-mail: info@epiteszhk.bme.hu
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ÜTEMEZÉS
2017. február 20.
(hétfő) 18:00

Pályázati kiírás, a leadandó
dokumentumok és a pályázat
feltöltési felülete elérhető

2017. február 20.

A pályázatok leadásának

(hétfő) 18:00

kezdete

2017. március 1.
2017. március 8

Az 1. fordulós pályázatok
leadási határideje
Az 1. forduló eredményeinek
kihirdetése a főszervezőknek

2017. március

Az 1. forduló eredményei elleni

12.

felszólalás határideje

2017. március
16. (csütörtök)

Építész HK honlapján

A
http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/rendezve
nyszervezoiosztondij oldalon
Elektronikus értesítésben
A juttatas@epiteszhk.bme.hu e-mail címen

A 2. fordulós pályázati

A

dokumentumok leadási

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/rendezve

határideje

nyszervezoiosztondij oldalon

2017. március

Pályázatok eredményének

21. (kedd)

közzététele

Építész HK honlapján

ADATVÉDELEM
A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján az Építész HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.
JOGORVOSLAT
A pályázó az első forduló eredménye ellen az ütemezésben meghatározott határidőig
felszólalással élhet az Építész HK-nál. A felszólalási szándékát az juttatas@epiteszhk.bme.hu
címre küldött, „Felszólalás” tárgyú e-mailben jelezheti a pályázó, nevének és Neptun kódjának
megadásával.
A pályázó a pályázat végleges eredményével szemben a közléstől, ennek hiányában a tudomására
jutástól számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál, a Neptun
rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

Budapest, 2017. február 20.
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