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PÁLYÁZAT HÉROSZ ÖSZTÖNDÍJRA 

A HÉROSZ Építőipari Zrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kara, valamint A Hazai Korszerű Építészmérnök Képzésért Alapítvány 
– megkötött keretszerződésük alapján – ösztöndíj pályázatot hirdet három nappali 
tagozatos építészmérnök hallgató részére. 

Pályázati feltételek: 
• Az Építészmérnöki Kar nappali tagozatos, aktív hallgatója, 
• minimum 4 lezárt félév, minimum 100 megszerzett kredit, 
• az utolsó két félévben teljesített kreditek száma minimum 25 kredit/félév, 
• az utolsó két félévben műszaki tárgyakból (matematika, ábrázoló 

geometria, tartószerkezeti tárgyak, épületszerkezettani tárgyak, kivitelezési 
tárgyak, informatikai tárgyak stb.) min. 4,25 súlyozott tanulmányi átlag, 

• az utolsó két félévben a súlyozott tanulmányi átlag min. 4,0, 

A pályázathoz beadandó: 
• pályázati űrlap a személyes adatokkal (név, születési hely, idő stb.), 
• hallgató elérhetőségei (telefon, e-mail cím) 
• a pályázó egyetemi tanulmányait, szakmai tevékenységét bemutató rövid, 

egyszerű portfólió, motivációs levéllel, 
• tanszéki ajánlólevél, 
• tanulmányi eredmény igazolása félévenként részletezve, index másolattal, 
• az aktív hallgatói jogviszonyt igazoló KTH igazolás, 
• tanulmányi versenyeken, TDK-n, vagy egyéb pályázatokon elért 

eredményeket igazoló okirat másolata. 

A pályázatok benyújtásának helye: 
A Hazai Korszerű Építészmérnök Képzésért Alapítvány 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3. K. I. 10. 

Az ösztöndíj megítélésekor előnyt jelent, ha a pályázó: 
• valamely szakmai területen kiemelkedő eredményt ért el, 
• (pályázatok, TDK, demonstrátor, publikáció stb.), 
• más, hasonló ösztöndíjban nem részesül. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. december 7. 12:00 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009.december 14. 
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Bíráló Bizottság:  
• a Bizottság elnökét az Építészmérnöki Kar dékánja kéri fel, 
• 1 főt a Hérosz Zrt. elnöke, 
• 1 főt a „Hazai Korszerű Építészmérnök Képzésért Alapítvány” elnöke delegál, 

Az ösztöndíj időtartama: 5 tanulmányi hónap (2009. szeptember – 2010. január). Az 
ösztöndíj 5 hónappal automatikusan meghosszabbodik (2010. február – június), ha a 
hallgató a2009/2010 tanév I. félévében legalább 25 kreditpontot teljesít és súlyozott 
tanulmányi átlag eléri a 4,0-t. A nyertesek az ösztöndíjat a pályázat bírálását követő 
egy héten belül megkapják az első félévre visszamenőleg egy összegben. A következő 
félévre jutó öt havi ösztöndíjat – az indexmásolatok benyújtása és a pályázati 
feltételek meglétének ellenőrzése után – a második félév folyamán havonta kapják 
meg. 

Az ösztöndíj összege: 40.000,- Ft/tanulmányi hónap 

Közzététel: A díjat a „Hazai Korszerű Építészmérnök Képzésért Alapítvány” elnöke az 
Építészmérnöki Kar Kari Tanács ülésén adja át. Az ösztöndíjat elnyertek névsorát az 
Építészmérnöki Kar és az Alapítvány honlapján tesszük közzé. 

Ha a nyertes pályázó egyetemei hallgatói jogviszonya bármely okból megszűnik, vagy 
azt szünetelteti, az ösztöndíj nem folyósítható tovább, az aktuális félév során addig 
kifizetésre került összeget vissza kell fizetni. 

2009. november 20. 

 ……………………………. ……………………………. 
 Dr. Becker Gábor Gerencsér László 
 dékán elnök 
 Építészmérnöki Kar Hérosz ZRt. 

……………………………. 
Dr. Szoboszlai Mihály 

kuratóriumi elnök 
A Hazai Korszerű Építészmérnök Képzésért Alapítvány 


