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PÁLYÁZAT 

Hallgatói csoportok előadásainak támogatására 

 

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

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

előadásainak 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, 

• határidőig leadja a pályázatban közzétett igénylőt. 

Pályázat menete 

Pályázni elektronikus formában, a pályázatban található 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/q3sJ3pPM997ZZS8Z9 

A pályázat leadottnak számít, amennyiben érkezett visszaigazolás róla. 

Pályázaton elnyerhető támogatás 

A pályázat keretein belül előadásra, illetve üzemlátogatásra lehet előadói ajándékot 

igényelni. Aktív hallgatói, vagy doktoranduszi jogviszonnyal rendelkező előadók nem 

nyerhetnek el támogatást. Az elnyert mennyiséget a GHK állapítja meg a GHK gazdasági 

referensének javaslatára. 

A támogatás felhasználása 

Az előadói ajándékok átvétele GHK gazdasági referensén keresztül történik, az eseményt megelőző 

héten gazdasági ügyeleti időpontban. Az érkezésről tájékoztatást szükséges adni a 

gazdasag@ghk.bme.hu e-mail címen keresztül. Egyedi átvételi időpont igényét is ebben a formában 

szükséges jelezni.  

https://forms.gle/q3sJ3pPM997ZZS8Z9
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Pályázat ütemezése 

Pályázat kihirdetése 2023.03.01. 

Pályázat leadásának határideje 2023.03.12. 23:59 

Eredmény kihirdetése 2023.03.15. 

Átvételi időszak 2023.03.16-2023.06.30. 

 

Nem a kiírás (formai vagy tartalmi) szerint benyújtott, vagy a pályázat határidejének lejárta után 

benyújtott pályázatok érvénytelennek minősülnek és elutasításra kerülnek. A pályázattal kapcsolatos 

kérdéseket a gazdasag@ghk.bme.hu címre küldött e-mailben lehet feltenni. 

 

A pályázási időszakon kívüli igényeket a GHK gazdasági referensével egyeztetni szükséges 

gazdasag@ghk.bme.hu címre küldött igény megfogalmazásával. 

 

 

Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázat eredménye elleni felszólalásra, jogorvoslatra nincs lehetőség. 

 

Budapest, 2023. február 28. 

 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
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