
   

 

BME Sportösztöndíj 

Pályázati felhívás 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet 
(EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján 
azon hallgatók számára, akik a sportban kiemelkedő eredményt értek el az adott időszakban 
(2016. szeptember 27 – 2017.szeptember 26.). 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME azon teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori kép-
zésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az adott időszakban kiemelkedő 
sport tevékenységet folytatott. 

Elbírálás alapelvei 

Az elbírálás során, az alábbi versenyeken elért egyéni-, páros- vagy csapateredményeket 
vesszük figyelembe az alábbi pontintervallumoknak megfelelően: 

1. Olimpia és világbajnokság (egyéni/csapat) 300-500 pont 

2. Európa bajnokság, világkupa, UNIVERSIADE (egyéni/csapat) 200-400 pont 

3. Korosztályos világ- és Európa bajnokság (egyéni/csapat) 100-200 pont 

4. Magyar bajnokság, nemzetközi verseny (egyéni/csapat) 100-180 pont 

5. MEFOB, korosztályos országos bajnokság (egyéni/csapat) 70-150 pont 

6. Országos és regionális verseny, Universitas (egyéni/csapat) 20-80 pont 

7. Egyéb versenyek (egyéni/csapat) 0-80 pont 

Pontozás 

 Olimpia és világbajnokság  EB, UNIVERSIADE, 
Világkupa, Egy. VB 

 Egyéni Páros Csapat  Egyéni Páros Csapat 

I. 500 475 450  400 375 350 

II. 475 450 425  375 350 325 

III. 450 425 400  350 325 300 

IV. 425 400 375  325 300 275 

V. 400 375 350  300 275 250 

VI. 375 350 325  275 250 225 

VII-X. 350 325 300  250 225 200 

 Korosztályos VB/EB, 
Európa Kupa 

 Magyar bajnokság, 
nemzetközi verseny 

I. 200 190 180  180 170 160 

II. 180 170 160  170 155 140 

III. 160 150 140  160 140 120 

IV-VI. 140 130 120  150 130 110 

VII-X. 120 110 100  140 120 100 



   

 

 MEFOB,NB I/b, 
korosztályos OB 

 Universitas, 
országos és regionális verseny 

I. 150 135 120  80 70 60 

II. 140 125 110  70 60 50 

III. 130 115 100  60 50 40 

IV–VI. 120 105 90  50 40 30 

VII.-X. 100 85 70  40 30 20 

A pontérték táblázat olimpiai sportágak eredményeire vonatkozik! A nem olimpiai sport-
ágakban elért eredmények 60%-os pontértékkel vehetők figyelembe. A sportágak besorolásánál a 

Magyar Olimpiai Bizottság (http://www.mob.hu/olimpiai-sportagak) állásfoglalása az irány-
adó. 

Amennyiben a hallgató több versenyeredményt igazol, abban az esetben a legnagyobb 
pontszámot érő eredményt veszi figyelembe a bíráló bizottság. Azok a hallgatók, akik az 1-4. ka-
tegóriákba tartozó eredményt értek el és igazolják, hogy a MEFOB rendezvényein is képviselték 
az Egyetem színeit, a bírálás során plusz pontokban részesülnek (pontszámának 20%-át kaphatja 
meg). 

A pályázás folyamata 

Pályázati adatlapot az EHK irodában (BME K ép. 1. emelet 61. ajtó) lehet személyesen be-
nyújtani fogadási (http://ehk.bme.hu/) időben. 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 
– hiánytalanul kitöltött adatlap 

– a szakosztály vezetőjének ajánlása pecséttel 

– valamint hivatalos igazolás az elért sporttevékenység(ek)ről, melyeket adhat a szakszö-

vetség, a sportegyesület vagy a BME Testnevelési Központja 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárt, és az elnyert ösztöndíj nagyságát az EHK 
állapítja meg, az előre meghatározott keretek és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. A 
juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva ter-
hére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Az 
elnyert ösztöndíj utalása a kifizetési időpontok egyikében egy összegben történik. Az időpontok 
megtekinthetők a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján. Az ünnepélyes díjkiosztó előre-
láthatólag a félév végén kerül megrendezésre a Rektori Tanácsteremben. 

A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Képviselet a Testnevelési Központ javaslata alapján 
bírálja el. A pályázat elbírálásában részt vevők a pályázaton ösztöndíjban nem részesülhetnek. 

Határidők 

A pályázat során figyelembe vehető időszak 2016. szeptember 27 – 2017. szeptember 26. 

Dokumentum bemutatás 2017. október 24 – 2017. november 7. 

Előzetes eredmény közzététel 2017. november 17. 

Végleges eredmény közzététel 2017. november 24. 

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott 
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

http://www.mefs.hu/versenysport/mefob-bemutatasa


   

 

Eredmény 

Az EHK a döntést megelőzően  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé a saját 
honlapján (http://www.ehk.bme.hu/). 

A végleges eredményt az EHK a saját honlapján (http://www.ehk.bme.hu/) hozza nyilvános-
ságra. A pályázat leadásával a pályázó beleegyezik, hogy nevét a pályázat elnyerése esetén az EHK 
nyilvánosságra hozza.. 

Adatvédelem 

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján az EHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges 
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. 
A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelé-
sébe. 

Felszólalás, jogorvoslat 
 A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet 5 napon belül az EHK-nál. A felszó-

lalási szándékát a palyazat@sc.bme.hu címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó. 
A hallgató az ösztöndíj elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában 

a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jog-
orvoslattal élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel 
élhet a pályázó. 

 

2017. október 19. Egyetemi Hallgatói Képviselet 
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