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nnŰcnp páLyázat
Pályálz'aú felhívás a2a2l. évre vonatkozőart

A

Műszaki Egyetem Gépészmémök Hailgatóiért Egyesüet (touábbiakban: MŰGEP Eguűkt)
pályázatot hirdet gépészszakrnei, rudományos, közösségi, művelődési, sport és testedzési
tevékenysóg köré szerceződő hallgatói öntevékeny csoporto§ hallgatók, doktoqnduszok és a
I{ánrr,án Tódot Koltéghrm lakói tészéte,a tevékeoységeinek elósegítéséte.
P ály ánatra iogos ultak köre

:

A

pályázaton részt vehet minden" a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudam:ínyi Egyetem
BME) GépészkadHalfuatói Képviselete {taaábbiakban: CHn fltal nyi}vántar!ásba vett
öatevékeny csopoft, illetve a BME hallgatói, doktonndusz*\ al(átmán Tódot Kollégium lakói.
(toaábbiakbat:

?áIyázat feltételei;
Pá|yázatonrninden olyan öntevékeny csopot! hallgató, doktonadusz, kollégista részt vehet, aki a
BME Gepészm&nöki Karán, vagy ahhoz köthetően

.
r
.

száklrrai,tudonrányos,

közössé* művelődósi
spott és testedzési

e| amelyek elősegítik a Múegyetemi kózösségi és
hagyományakat" yagy olyan gepész szakmai és tudományos

tevékenység köré szerveződő feladatokat lát

kultuáüs életet, ápolják

a

tevékenységekke| amelyekben kutatás-feilesztési tevékenységet végeznek, továbbáhozzá,lánilnak a
hazai műszaki felsőokatás sikeréhez.

?á|yázás m€nete:
Pályáznt a mellékelt nyomtatvány kitöltésével iehe! papír alapon tötténő benytr}ással.
2datlnpot a BME GHK fogadóideiében papír alapon sziikséges leadni zKátmánTódor
HOK Tömtriétlen található haltgatói irodában.

L

pá|yőzai
Kollégium

A

határidőig hiánytalanul beétkezett pá|yázatokat
PrŰCnP Egyesüet elnöksége bítá\a eI z
"
határidók tészben meg|elölt idópoatig. A pá|yáz*benyúitása folyamatos.

A

pátyőnat készpénzes tételek esetében ktzátőag utófinanszírozásű, átuta|asos tételek esetében
dí|bek&ó ul"piár a *IÚCP,P trg7esüet elnökség§nek eryeű döntese seednt el6finanszítozású is

lehet.

A, pőrlyáaat legfőbb bkálási szempontia, hogy a megvalósítandó tevékenyseg tévénminéI tőbb
ernbert mozga§§on meg tendszefesen, az tgénye|t eszköz, sza\álatas segítségeve| vagy egyedi,
kiemelkedő kutatás-fejlesztési tevékenységlegyen, illetőleg egyezzefr, a MÚGEP Egyestilet kitűzött
cá|aival.
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Határidők:
P

ílyázat idő szak kez dete:

P ály ázat leadásának

baándei e:

2027. febfuá$ 6,
adott hónap 5.

""pjűg

P alyázat etedményenek kihfu detése:

adott hónap 15. Mplánge*mailben

Palyáz*ú időszakvege:

2022- március 5.

1<lkás (formai uagl taftalni) szednt benyújtotg ragy L pályázat határideiének lejárta után
benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogedni. Vatótlen tartalmú páLyázat esetén apátyáző
a p a7yazatbőI yalő lúzatással biintethetó.

Nem a

palyázattal kapcsolatos kérdéseket a info@mugep.hu címre Hildött e-mailben lehet feltenni. A
felszóla}ási szándékot a palyázat elbkdása e§en az futesítéstől számított 15 napon belii( a
info@mugep.hu címre kii{dött e-mailben lehet jelemi.

A

Á pályázatokat

* lvfŰCBP Egyesiilet sa!át hatáskörben bíúliae| fenntattva a iogot, hogy a pályáző
személyes adataínak védelme mellet! a,yőiyázxt szakmai biÁlásála vonat&ozóan kiilső szakértőket

kér fel.
Budapest, 2027. m*ciuis 30.
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