Pályázatok intézményi aláírása
Minden egyetemi alkalmazott a munkájához kapcsolódóan a BME nevében nyújt be pályázatot, ezért
a pályázó nevénél a BME-t szükséges feltüntetnie, ugyanis önálló jogi személyiséggel csupán az
intézmény rendelkezik. Az ösztöndíj pályázatok is BME-s pályázatoknak minősülnek; ebben az
esetben
a
pályázó
természetesen
a
kutató,
a
befogadó
intézmény
pedig
a
BME, kutatóhelyet biztosítva az ösztöndíjas számára.
A karok és a tanszékek szervezeti egységek és nem önálló jogi személyiségek, ezért a pályázatok
aláírásánál az alábbi személyek nevét kérjük feltüntetni:

•

Magyar nyelvű pályázatok:

- Cégszerű aláírás: Dr. Józsa János rektor és Barta-Eke Gyula kancellár (csak együtt érvényes!)
- Szervezet képviseletére jogosult vezető: Dr. Józsa János rektor
- Gazdasági vezető: Némethné Horváth Marianna
- Pénzügyi ellenjegyző: Némethné Horváth Marianna
Nyilatkozatok esetében a nyilatkozatot tevő személy megnevezésénél (és a szövegben) az aláírók
neveinek a következőképpen kell szerepelnie:
„Alulírott Dr. Józsa János (képviseletében: Dr. Vajta László), mint a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem cégjegyzésre jogosult vezetője…”, valamint
Dr. Józsa János helyett egyelőre csak a dékán kapott aláírási jogosultságot, Barta-Eke
Gyula helyett a gazdasági dékánhelyettes írhat alá pályázati dokumentumokat a Dékáni
Hivatalban (a papírokon az eredeti aláírásra jogosultak neveit kell szerepeltetni), aláírási
címpéldány és felhatalmazás csatolása mellett.
Némethné Horváth Marianna helyett egyelőre még senki nem írhat alá, a dékán és helyettesei
nem kaptak rá felhatalmazást.
Pályázati ügyekben aláírási joga a Rektor
nevében pedig Dr. Jakab László, írhat alá.
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Amennyiben a pénzügyi vezető aláírására is szükség van, kérjük 2 nappal számoljanak!
•

Angol nyelvű pályázatok:

EU-s pályázati ügyekben (angol nyelven kiírt, nem hazai szervezet által koordinált pályázatok
esetében, pl.: H2020 pályázatok és szerződéskötés) Dr. Józsa János rektor a BME hivatalos
képviselője, akinek nevében Dr. Dvorszki László ír alá. Az aláíratást a szervezeti egység intézi.
Kérjük hogy ebben az esetben az aláírásokra legalább 3 munkanapot számoljanak.
Figyelem!
•

Az Egyetem képviseletére a pályázatok esetében a tanszékvezetők nem jogosultak!

