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Esélyegyenlőségi Pályázat  
a BME fogyatékossággal illetve átmeneti/tartós súlyos egészségi problémával élő 

teljes idejű képzésben részt vevő hallgatói számára 

 
A Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem fogyatékossággal, illetve - átmeneti vagy tartós - súlyos egészségi 
problémával élő nappali tagozatos hallgatói számára. A pályázat célja a tanulmányaik elvégzésében 
akadályozott hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása. Minden hallgató tanévenként egyszer 
részesülhet támogatásban. 

Pályázati feltételek 
A pályázaton részt vehet minden a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében 
fogyatékossággal élő hallgató, illetve minden a 6/2015. (X.29.) rektori-kancellári közös utasítás 
értelmében átmeneti vagy tartós - súlyos egészségi problémával élő hallgató, aki 

• a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem teljes idejű képzésben részt vevő 
hallgatója, 

• aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a 2017/18. tanév őszi félévben, 
• a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fogyatékossága illetve átmeneti 

vagy tartós, súlyos egészségi problémája miatt regisztrált hallgató, 
• az adatlapot hiánytalanul kitölti és személyesen bemutatja. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 
• hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap  
• hallgatói jogviszony igazolás;1 

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat hiánytalanságáért, tartalmáért a 
pályázó felelős. 

A pályázaton elnyert összeget kizárólag a pozitívan elbírált célra lehet felhasználni. Az igazoló 
számlákat/blokkokat 2018. június 1-ig kell a palyazat@ehk.bme.hu címre elküldeni. Az a hallgató, 
aki elmulasztja ezt, vagy a számlákat nem tudja hiánytalanul bemutatni, a további pályázati 
lehetőségekből kizárásra kerülhet.  

A pályázat elbírálása 
A pályázatok támogatásáról, és az egyénenként elnyert összeg nagyságáról az Alapítvány 
kuratóriumának megbízásából az Egyetemi Hallgatói Képviselet dönt, figyelembe véve az 
esélyegyenlőségi koordinátor véleményét, illetve az alábbi tényezőket: 

• a fogyatékosságból eredő többletköltségek mértéke, 

• a fogyatékosság mértéke, 

• a fogyatékosság típusa. 

                                                
1 Kiadja: Központi Tanulmányi Hivatal http://www.kth.bme.hu 
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Az Alapítvány támogatást nyújt a fogyatékosság okán felmerülő többletköltségekre, kivéve azon 
szolgáltatásokra és eszközökre (diktafon, fényképezőgép…), melyek a BME Hallgatói Szolgáltatási 
Igazgatóságban (továbbiakban: HSZI) térítésmentesen igénybe vehetőek, kölcsönözhetőek. 
A rangsorolásnál csak a pályázati lapra beírt, mellékelt dokumentumokkal alátámasztott igazolások, 
kérelmek vehetők figyelembe. Az elnyert támogatás csak az adott félévben aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak folyósítható. A pályázaton egy személy maximum 100.000 
forintot nyerhet el.  
 
Eredmény 
A pályázati eredményekről a hallgatók e-mailben 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. 
Valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmazó pályázat kizárásra kerül. Nem jelen kiírás 
szerint benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
 
A pályázatot írásos formában, személyesen lehet leadni a HSZI irodájában (1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 7-9. R épület 2. emelet) előzetes időpont egyeztetés alapján. Az időpont 
egyeztetéshez az esélyegyenlőségi koordinátor elérhetőségei: Demjén Zita, e-mail: 
eselyegyenloseg@hszi.bme.hu, telefon: 06 1 463-3983. 
 
Határidők 

- Pályázat személyes bemutatása: 2017. szeptember 4. - 2017. december 1. között előzetes 
egyeztetés alapján. 

- Várható eredmény: 2018. január 20-a után 

 
Budapest, 2017. június 14. 


