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Utazási pályázat sporttevékenység támogatására 

a BME teljes idejű képzésében részt vevő hallgatói számára 

A Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány (MŰHAL) pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem azon hallgatói számára, akik külföldön vesznek részt 
sportversenyen. 

Pályázati feltételek 

Pályázaton részt vehet minden hallgató, aki 

 a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem teljes idejű osztatlan, alap-, mester 
képzésén tanuló hallgatója (doktoranduszhallgatók nem pályázhatnak), 

 a Határidők részben megjelölt időszakokban lezajlott sportversenyen vett részt, 

 a pályázati adatlapot elektronikusan, hiánytalanul kitölti, és személyesen leadja. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

 elektronikusan, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap; 

 az egyesületi/sportköri vezető igazolása, amennyiben a pályázó valamely 

sportegyesületben folytatott tevékenységgel pályázik, lehetőség szerint az edzések 

gyakoriságáról, időtartamáról (nem igazolt sportolóként végzett tevékenység esetén is 

szükséges)  

 a Határidők részben jelölt, a pályázat által vizsgált időtartam félévéhez tartozó hallgatói 
jogviszony igazolás;1 

 a rendezvény (bajnokság) szervezőjének igazolása, amennyiben a pályázó valamely 

rendezvényen, vagy bajnokságban (sportegyesület vezetője által nem igazolt módon) 

való részvétellel pályázik  

 az elért eredményeket igazoló egyéb iratok 

 az utazásról szóló vonat-, repülő- vagy buszjegy, gépkocsival történt utazás esetén 
számlák; 

 amennyiben a Határidők részben jelölt, a pályázat által vizsgált időtartam félévében adott 
le pályázatot rendszeres szociális ösztöndíjra, abban az esetben az egységes szociális 
rendszerben kapott pontszámról az igazolás fénymásolata; 

 nyilatkozat, amelyben a hallgató tájékoztatja az Egyetemi Hallgatói Képviseletet, hogy a 
sporttevékenységgel összefüggésben milyen egyéb támogatásokban részesült. 

A pályázat elbírálása 

A maximálisan pályázható összeg egy utazásra, Európán belülre, az utazási költség 50 %-a, de 
maximálisan 50.000 Ft, Európán kívülre, az utazási költség 70 %-a, de maximálisan 75.000 Ft.  

A támogatás tényleges összegéről az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára az Alapítvány 
Kuratóriuma dönt, figyelembe véve az alábbiakat: 

                                                 
1 Kiadja: Központi Tanulmányi Hivatal http://www.kth.bme.hu 

http://www.kth.bme.hu/
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 távolság és tényleges utazási költség; 

 rendezvény színvonala; 

 egyéb elnyert támogatások; 

 amennyiben a pályázó rendelkezik a Határidők részben jelölt, a pályázat által vizsgált 
időtartam félévében elbírált hiánytalan státuszú Rendszeres szociális ösztöndíj pályázattal, 
annak pontszáma alapján - az egységes szociális rendszerben kapott pontszámról az 
igazolás fénymásolatának bemutatásával - az EHK a támogatott százalékot megemelheti: 

o 50-60 pont esetén a fent nevezett támogatáson felül az utazási költség további 
10%-a támogatott (Európán belülre 60%, de maximálisan 60.000 Ft, Európán 
kívülre 80%, de maximálisan 100.000 Ft) 

o 61- pont felett a fent nevezett támogatáson felül az utazási költség további 20%-a 
támogatott (Európán belülre 70%, de maximálisan 70.000 Ft, Európán kívülre 
90%, de maximálisan 120.000 Ft). 

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, a palyazat@bmeehk.hu címre szükséges elküldeni  

 

Határidők 

 

Időszak A pályázat által vizsgált időtartam Leadási határidő Döntés közzététele 

1. időszak 2020.07.01. – 2021.01.31. 2021.02.05. 2021.02.15 

2. időszak 2021.02.01. – 2021.04.30. 2021.05.05. 2021.05.15 

3. időszak 2021.05.01. – 2021.06.30. 2021.07.05. 2021.07.15 
 

 
 
Budapest, 2020.01.07. 
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