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PÁLYÁZAT 

Hallgatói csoportok nyomdai szolgáltatásainak támogatására 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészkari Hallgatói Képviselete 

(GHK) pályázatot hirdet a Gépészmérnöki Karon (GPK) működő hallgatói csoportok (HCS) 

nyomdai szolgáltatásainak támogatására. 

 

A pályázat célja 

A pályázat célja, hogy a BME-n működő GHK alá tartozó HCS-k működésével járó költségeket 

fedezze. Biztosítsa céljaikra és feladataikra használt eszközöket, ösztönözze őket színvonalas 

előadások megszervezésére. 

Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet minden, a GHK által nyilvántartásba vett HCS, melynek működése és 

nyilvántartásba vétele megfelel a mindenkori HÖK Alapszabály 3. számú mellékletének. 

A pályázaton minden olyan HCS részt vehet, amely: 

• hiánytalanul kitölti, 

• leadja a pályázatot, legalább egy héttel az igény szükségessége előtt. 

Pályázat menete 

Pályázni elektronikus formában, a pályázatban közzétett igénylő kitöltésével lehetséges, amelyről a 

GHK e-mailben, illetve a honlapján ad értesítést. A pályázatokat a GHK saját hatáskörben bírálja 

el. A bírálás során felmerülő kérdések tisztázása végett a GHK az igényléssel kapcsolatban 

részletesebb indoklást kérhet, akár személyes megbeszélés keretein belül is. A pályázó HCS-t a 

GHK az eredményről e-mailben értesíti. 

Az alábbi igénylő kitöltésével lehet pályázni a támogatásra: 

https://forms.gle/kK3WoMn2n5ffrhsX8 

A pályázat leadottnak számít, amennyiben érkezett visszaigazolás róla. 

Pályázaton elnyerhető támogatás 

A pályázaton különböző nyomtatási igényekre nyerhető el támogatás. Az elérhető nyomdai 

szolgáltatásokat az igénylő tartalmazza. A leadott igények a GHK eseti döntése alapján kerülnek 

elbírálásra az igény leadását követő GHK ülés keretein belül. 

A támogatás felhasználása 

A támogatás felhasználása a nyomtatási igénylő hiánytalan kitöltésével kezdődik. Ezt követően a 

GHK gazdasági referense felveszi a kapcsolatot a pályázó HCS-vel. Az igények elkészültéről és 

átvételéről a HCS-t a GHK gazdasági referense e-mailben értesíti. Az igények átfutási ideje 

meghaladhatja az egy hetes intervallumot, így szükséges ezeket előre leadni! 

 

https://forms.gle/kK3WoMn2n5ffrhsX8
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Pályázási időszak: 2022.10.12-2023.02.13. 

 

Nem a kiírás (formai vagy tartalmi) szerint benyújtott pályázatok érvénytelennek minősülnek és 

elutasításra kerülnek. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a gazdasag@ghk.bme.hu címre küldött 

e-mailben lehet feltenni. 

 

Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázat eredménye elleni felszólalásra, jogorvoslatra nincs lehetőség. 

 

Budapest, 2022. október 11. 

 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
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