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Pályázati kiírás 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Kancellária- 

Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (továbbiakban: Sportigazgatóság) és az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) közösen pályázatot hirdet sport 

tevékenység köré szerveződő hallgatói öntevékeny csoportok (továbbiakban: Kör) 

sportszer, sporteszköz készleteinek bővítésére.  

Pályázatra jogosultak köre 

A pályázaton részt vehet minden, az EHK vagy bármely Kari Hallgatói Képviselet 

(továbbiakban: KHK) által nyilvántartásba vett Kör, melynek működése és nyilvántartásba 

vétele megfelel a mindenkori HÖK Alapszabály 3. számú mellékletének. 

Pályázat feltételei 

Pályázaton minden olyan Kör részt vehet, aki: 

 a HÖK Alapszabály 3. számú mellékletének megfelelően, sport tevékenység köré 

szerveződő hallgatói öntevékeny csoport, 

 a pályázat kiírásának időpontjáig az EHK vagy bármely KHK nyilvántartásba vette, 

 csatolja az EHK vagy bármely KHK által elfogadott Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, 

 hiánytalanul kitölti és időben leadja a pályázat mellékleteként közzétett taglistát, 

 hiánytalanul kitölti és időben leadja a pályázat mellékleteként közzétett adatlapot, 

 hiánytalanul kitölti és időben leadja a pályázat mellékleteként közzétett 

igénylőlapot. 

A pályázathoz csatolt összes dokumentum a következőképpen legyen elnevezve: 

Kör neve_az adott melléklet alapértelmezett neve_17_18_2. 

Pályázat menete 

Pályázni elektronikus formában, a pályázat mellékleteként közzétett nyomtatványok 

kitöltésével lehetséges, melyet az EHK közzétesz a honlapján. A mellékleteket az 

ütemezésben rögzített időpontig szükséges elküldeni e-mailben a palyazat@bmesport.hu 

címre, továbbá papíros formában le kell adni a Sportigazgatóság irodájában (BME 

Sportközpont 103-as iroda). 

A pályázat legfőbb bírálási szempontja, hogy a Kör minél több embert mozgasson meg 

rendszeresen az igényelt eszköz segítségével. 
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A Sportigazgatóság az eredményről a pályázót az adatlapon megadott e-mail címen 

értesíti. 

Pályázat ütemezése 

Pályázni a 2017/18 tavaszi szemeszter szorgalmi időszakában folyamatosan lehet (2018. 

május 24-ig). A pályázatokat a Sportigazgatóság és az EHK a pályázat leadásától számított 

20 munkanapon belül elbírálja, és az eredményről a pályázó Kört az adatlapon megadott e-

mail címen értesíti. 

Nem a kiírás (formai vagy tartalmi) szerint benyújtott, vagy a pályázat határidejének 

lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

Valótlan tartalmú pályázat esetén a Kör a pályázatból való kizárással büntethető és az 

EHK fegyelmi eljárást kezdeményezhet, az adatlapot aláírók ellen. 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@bmesport.hu címre küldött e-mailben 

lehet feltenni. 

A pályázat eredménye ellen felszólalni az értesítéstől számított 15 napon belül a 

palyazat@bmesport.hu címre küldött e-mailben lehet jelezni. Ezt követően e-mailben 

egyeztetett személyes találkozóra kerülhet sor. 

A pályázatokat a Sportigazgatóság az EHK egyetértésével bírálja el. 

Budapest, 2018.05.03. 
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