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Pályázat a Tudományos Diákköri Konferencián történő 
sikeres szereplés támogatására 

 
A Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány (MŰHAL) pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem azon hallgatói számára, akik az Egyetemen a Tudományos Diákköri 
Konferencián tartanak szakmai előadást, és a Konferencián a zsűri által díjazást érnek el. 

Pályázati feltételek 

Pályázaton részt vehet minden hallgató, aki 

 a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem teljes idejű (nappali munkarendű), 
részidős (esti vagy levelező munkarendű) vagy távoktatási formában osztatlan, alap-, mester 
képzésén tanuló hallgatója (doktoranduszhallgatók nem pályázhatnak); 

 2022. november 1. és 2022. november 31. között lezajlott konferencián tartotta meg 
szakmai előadását; 

 a pályázati adatlapot elektronikusan, hiánytalanul kitölti és az aláírt változatot scannelve 
megküldi a lent megadott e-mail cím(ek)re. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

 elektronikusan, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap 

 az előadás absztraktja 

 oklevél fénymásolata a szervezőktől az adott versenyen elért helyezésről 

 

A pályázat elbírálása 

A támogatás tényleges összegéről az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára az Egyetemi 
Tudományos Diákköri Bizottság pontozásának figyelembevételével az Alapítvány Kuratóriuma 
dönt, az alábbiak szerint: 

 A pályázat elbírálásának pontrendszere: A dolgozat szerkesztése, stílusa: 0-5 pont 

 Ábrák, táblázatok, hivatkozások: 0-4 pont 

 A dolgozat témája: 0-8 pont 

 A téma feldolgozási színvonala: 0-10 pont 

 Az eredmények értékelése: 0-8 pont 

Az 1 pont értéke a mindenkor beadott pályázatok alapján kerül meghatározásra. 
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Eredmény 

A pályázati eredményekről a hallgatók a pályázati adatlapon megadott e-mail címre értesítést 
kapnak. 

Egyéb tudnivalók 

A pályázati kiírást, valamint a kitöltendő pályázati adatlapot az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
honlapjáról (www.ehk.bme.hu) a „Pályázat” menüpont alatt lehet letölteni. A pályázat leadásával a 
pályázó beleegyezik személyes adatainak az adatvédelmi szabályzatok betartása melletti kezelésébe. 
A valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmazó pályázat kizárásra kerül. A nem jelen 
kiírás szerint benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
 
A pályázatot elektronikus formában szükséges megküldeni az alábbi e-mail címekre: 

 info@muhal.hu 

 kun.levente@bmeehk.hu 

Határidők 

 Pályázat leadása elektronikus formában: 2022. december 13. és december 20. között 

 Várható eredmény: 2022. december 22-e után.  

 
 
Budapest, 2022. december 12. 
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