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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (továbbiakban: Építész HK) 

pályázatot hirdet a Karon működő kari hallgatói csoportoknak 

működésükhöz szükséges támogatás elnyerésére. 

JOGOSULT HALLGATÓI CSOPORTOK  

A pályázaton részt vehet minden kari hallgatói csoport 

(továbbiakban: Kör), amelynek vezetője az Építész HK által 

megadott határidőig kéri nyilvántartásba vételét az aktuális félévre 

vonatkozóan, továbbá amelynek működése megfelel a mindenkori 

HÖK Alapszabály 3. számú mellékletének, valamint az Építész HK 

által elfogadott  Kari Hallgatói Csoportok Ügyrendjének. 

 

A PÁLYÁZAT MENETE  

Pályázni elektronikus formában, a 2017/18 tavaszi félévben 

érvényes igénylőlappal lehet, amely az Építész HK honlapján 

hozzáférhető.  

A pályázati igénylőlapnak kötelezően tartalmaznia kell: 

- a pályázati adatlapot, 

- a Kör által igényelt eszközök költségvetés tervezetét, az egyes 

tételek közti prioritási sorrendet és az igénylés részletes 

indoklását, 

- külön kísérőlapon feltüntetve a Kör leltárát. 
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A Kör féléves működéséhez és tervezett programjaihoz az alábbi 

kategóriákban meghatározott eszközök megpályázására van 

lehetőség: 

1. eseti működési és rendezvény kellékek, 

2. általános működési igények - a Kör fenntartásához, állandó 

rendezvényeihez alapvető, elengedhetetlen eszközök, 

3. fejlesztési igények - a Kör működésének javításához, 

infrastruktúrájának fejlesztéséhez, egyéb tevékenységhez 

szükséges eszközök. 

Lehetőség van közös használatú eszközök megpályázására is, 

amelyet az igénylőlapon szintén jelezni kell. 

A benyújtott pályázat, valamint az elnyert támogatás későbbi 

módosítására nincs lehetőség. 

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA  

Csak a hiánytalanul kitöltött és határidőre leadott igénylőlapok 

kerülnek elbírálásra. 

Támogatásban csak az a Kör részesíthető, amelynek aktuális félévre 

vonatkozó nyilvántartásba vételi kérelmét az Építész HK elfogadja. 

A beérkezett pályázatokat a HK Belső Gazdasági Bizottsága 

(továbbiakban BGB) bírálja el. A bírálás során a BGB törekszik a 

pályázatokban igényelt közös használatú, valamint a Kör által 

használt eszközök megfelelő arányú támogatására, továbbá az előre 

meghatározott keretösszeg határain belül figyelembe veszi a Körök 

által meghatározott prioritási sorrendet. Fontos, hogy a prioritási 
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sorrend értelmezhető legyen a bírálás szempontjából, tehát több 

különböző tétel nem rendelkezhet azonos prioritási sorszámmal. 

A bírálást követően a támogatásról az Építész HK dönt, az 

eredményről a pályázókat az Építész HK Hallgatói csoport felelőse a 

döntést követő két héten belül elektronikus levélben értesíti.  

ÜTEMEZÉS  

2018. február 5. 

Hivatalos 

hirdetmény, a 

pályázatok 

leadásának 

kezdete 

Az Építész HK honlapján 

2018. február 10. 

2359 

Pályázatok 

leadási 

határideje 

Az Építész HK honlapján 

elérhető feltöltési 

felületen 

2018. február 13. 

Pályázatok 

eredményének 

közzététele 

Elektronikus 

értesítésben 

Budapest, 2018. február 5.                                 Hallgatói Képviselet Hallgatói Képviselet 

  


