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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. március 8-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas Patrik, Farkas 

Tímea, Farkas László, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Nagy 

Gábor, Rácz Tamás, Szabó Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Igaz Máté (HKT menedzser);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Karrier Irodával kapcsolatban elmondta, hogy sikeresen lezajlott a 2012-es tavaszi 

Állásbörze. Az Állásbörzét az eddigiektől eltérően keddi és szerdai napokon 

bonyolították le. Az időpontváltozással kapcsolatos tapasztalatokat a közeljövőben 

összegyűjtik. A Támpont Irodával kapcsolatban Szabó Imre elmondta, hogy a félév első 

hallgatói kifizetéseinek teljesítése folyamatban van. Mivel a kifizetések nem történtek 

meg határidőre, így javasolta, hogy a felmerült problémákról egyeztessen az EHK. 

Kovács András ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy kért egy kimutatást Süveges 

Pétertől, ami várhatóan 2012. március 12-re készül el. Szabó Imre jelezte, hogy 

hamarosan aktuális lesz a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó Rektori Utasítás frissítése. 

Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy a Támpont Iroda felújítása miatt várhatóan csak 

2012. március 19-től indul újra a személyes tanácsadás, de az Iroda munkatársai addig is 

folyamatosan válaszolnak a beérkező hallgatói e-mailekre. Az Adminisztratív Csoport 

tevékenységével kapcsolatban jelezte, hogy a Kormány beszerzési tilalmat rendelt el az 

intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és 

telefon beszerzése vonatkozásában (1036/2012.(II.21.) Kormányrendelet). Szabó Imre 

ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy további szigorítások várhatóak a megbízási-, 

bérleti- és utaztatási szerződések területén. Rácz Tamás kérdésére Szabó Imre 

elmondta, hogy a bruttó 100.000 Ft feletti beszerzésekre vonatkozó szigorítások mindig 

egyedi értékre vonatkoznak. A 1036/2012.(II.21.) Kormányrendelet a 2012-es és a 2013-

es állami költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében született, így 2013 végéig 
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várhatóan érvényben marad. Szabó Imre kérte, hogy a tavaszi Tisztújító Szavazások 

miatt a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekben beállt változásokról minden Kari 

Hallgatói Képviselet értesítse őt legkésőbb 2 munkanapon belül. 

- Szabó Imre távozik – 

- Igaz Máté megérkezett - 

1.2 Igaz Máté beszámolt a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) ügymenetében történt 

változásokról. Ismertette a HKT 2012. évi költségvetésére tett javaslatát, majd ismertette 

az Egyetemi Külügyi Ösztöndíjra vonatkozó tervezetét. Igaz Máté javaslatát a HKT 

2012. évi költségvetésére az EHK 16-0-0 arányban támogatta. Az Egyetemi Külügyi 

Ösztöndíjjal kapcsolatban Igaz Máté további információkat szolgáltat majd, így döntés 

csak később várható. 

- Igaz Máté távozik – 

1.3 Az EHK folytatta a HÖK Alapszabály módosításával kapcsolatban beérkezett javaslatok 

áttekintését, majd eldöntötte a továbbiakban milyen ütemben történik ezek megvitatása. 

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezletről. Elmondta, hogy Dr. Péceli 

Gábor rektor beszámolt a Magyar Rektori Konferencia legutóbbi üléséről, ahol a 

Tisztaszoftver Programról és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetségről volt szó. 

Dr. Andor György (általános rektorhelyettes) jelezte, hogy a Szenátus 2012. márciusi 

26-ai ülése még nem tárgyalja az Egyetem 2012. évi költségvetését, mert bizonyos 

területeken még nem állnak rendelkezésre pontos adatok. Kaszásné Mészáros Éva 

elmondta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. évi ellenőrzéseinek anyagát előre ki 

fogja küldeni. Kovács András jelezte az értekezlet résztvevőinek, hogy a Hallgatói 

Hálózat megjelent a BME-n is. 

1.5 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy egyeztetésen Németh Ádámmal 

(MISz Nonprofit Kft ügyvezető) és Csőke Ritával (Jogi Csoport), ahol a kollégiumi 

internet szolgáltatásokról egyeztettek. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a héten Fekete Dórával és Rémai Zsolttal (GMF 

Kollégiumok Osztály igazgató)  kollégiumi vezetői megbeszélést tartott, ahol a GMF KO 

2012-es költségvetéséről volt szó. A költségvetés kapcsán jelezte, van egy félelem azzal 

kapcsolatban, hogy a jelenlegi kollégiumi térítési díjak és költségvetési támogatás mellett 

a jövőbeni kollégiumi felújítások csak az eddigi „tartalékok” terhére valósulhatnak meg. 
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1.7 Kovács András elmondta, hogy a NEFMI felülvizsgálatok során őt is felkeresték, a 

részletes megbeszélésre 2012. március 9-én (pénteken) kerül sor. 

1.8 Rácz Tamás előterjesztette a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó javaslatát (1. sz. 

melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott.  

1.9 Szentesi Anett előterjesztette a Fiatal Kézilabdások Egyetemi Szövetségének Szervezeti 

és Működési Szabályzatára vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet Czinkóczki 

Krisztián szóbeli módosító javaslataival együtt az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.10 Szentesi Anett bemutatta a Fiatal Kézilabdások Egyetemi Szövetségének Működési 

Pályázatát (3. sz. melléklet). 

1.11 Berzlánovich Imre előterjesztette az EHK sportkeretének felosztására vonatkozó 

javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.12 Szentesi Anett előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny K örök 2011/2012-es tanév 

tavaszi félévi működési pályázatára vonatkozó javaslatát (5. sz. melléklet), amelyet az 

EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.13 Szentesi Anett előterjesztette a BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázati 

kiírására vonatkozó javaslatát (6. sz. melléklet), amelyet Berzlánovich Imre szóbeli 

módosításaival az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.14  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hétfői nap 

folyamán egyeztetett Dr. Jobbágy Ákossal (oktatási igazgató) a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat várható változtatásairól. A módosítás elsősorban az új NFTV miatt 

szükséges, így várhatóan nem lesz széleskörű egyeztetés. A hét folyamán az EHK tagjai 

részletesen körbejárhatták és megismerhették a Központi Tanulmányi Hivatal helyiségeit. 

Hoffer Dávid a héten Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol beszéltek az OHV 

kérdésekről, illetve szó volt arról is, hogy a jövőben érdemes lenne beépíteni az oktatási 

terület tevékenységeit is a Kari Hallgatói Képviseletek teljesítmény alapú működési 

támogatásába. Hoffer Dávid elmondta, hogy a héten egyeztetett Szabó Mihállyal (KTH 

igazgató) a Nemzetközi Oktatási Iroda tevékenységéről, illetve a következő héten 

bizottsági ülés tart az idegen nyelvű képzés hallgatóinak tevékenységeiről. 

1.15 Rácz Tamás beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a Kari Hallgatói 

Képviseletek szociális referenseinek visszajelzéseit rögzítette. Emellett elmondta, hogy 

várhatóan az első hallgatói kifizetések kiutalása az eredeti dátumhoz képest néhány napos 
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késéssel valósul meg. Kálmán László kérdésére Vermes Boldizsár elmondta, hogy a 

kifizetések kezelésének átalakítását a rektornál kell kezdeményezni. Rácz Tamás jelezte, 

hogy késett a rendszeres szociális támogatás eredménye elleni fellebbezésekkel 

kapcsolatos kérvény közzététele a NEPTUN rendszerben, de ez a kisebb csúszás nem 

okozott problémát a fellebbezés menetében. A kérvények eredménye várhatóan a 

következő ülésen kerül az EHK elé. Engert Attila kérdésére Rácz Tamás elmondta, 

hogy a hallgatói kifizetések kiutalásának pontos időpontját most nem tudja megmondani, 

remélhetőleg minél hamarabb megtörténnek majd. 

1.16 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett 

egy kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, ahol egy GTK hallgató ügyét tárgyalták, és a 

Fegyelmi Bizottság végül megrovásban részesítette a hallgatót. Az elmúlt időszakban 

nem tartott Belső Kollégiumi Bizottsági ülést. A Külső Kollégiumi Bizottságkövetkező 

ülése 2012. március 21-én 18:00-kor lesz. Fekete Dóra javasolta, hogy a GMF 

Kollégiumok Osztállyal egyetértésben a 2012-es nyári időszakban ne változzanak a 

korábban alkalmazott bentlakási díjak, ezt az EHK 16-0-0 arányban támogatta. A 

kollégiumok nyári időszakra vonatkozó férőhelyek számának kialakításáról még folynak 

az egyeztetések, ugyanis nem végleges a nyári felújítások előkészületeinek állapota.  

Fekete Dóra elmondta, hogy a kollégiumok területein üzemelő étel- és ital automaták 

üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázat elbírálása lezárult. 

1.17  Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Süveges Péter segítségével kiértesítették az újonnan felvett mesterképzéses hallgatókat 

arról, hogy a más intézményben elnyert köztársasági ösztöndíjakra a BME-n is 

jogosultak. Az elmúlt üléseken említett TTK-s hallgató ügyében elmondta, hogy Szabó 

Imre segítségével felvették a kapcsolatot a minisztériummal a szükséges teendők 

egyeztetése miatt. Szentesi Anett kérte, hogy a Köztársasági Ösztöndíjra vonatkozó 

Rektori Utasítással kapcsolatos javaslatokat mindenki küldje meg számára, hogy időben 

összesíthesse azokat. Az Egyetemi BME ösztöndíjra beadott pályázatok bírálása 

következő héten még folytatódik.  

1.18  Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a hét elején megérkezett a Portál keretrendszer 

frissítésével kapcsolatos ajánlat. Emellett egyeztet a fejlesztővel, hogy a teszt 
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hozzáféréseket mihamarabb megkaphassák a Belső Bizottság tagjai. Jelezte, hogy a 

továbbképző hétvége keretein belül a tájékoztató előadást tart majd a Kari Hallgatói 

Képviseletek résztvevőinek a jelenlegi helyzetről, illetve a jövőbeni lehetőségekről. 

1.19 Nagy Gábor és Szentesi Anett ismertette a továbbképző hétvége programját, és 

tájékoztatást adtak a további tudnivalókról. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Czinkóczki Krisztián jelezte, hogy az új Nemzeti Felsőoktatási Törvény miatt 

összehívott Hallgatói Fórum 2012. március 22-én 16:00-kor a K.I.72-es teremben kerül 

megrendezésre. 

2.3 Hoffer Dávid jelezte, hogy a Varsóba tervezett látogatás időpontja az előzetes 

egyeztetés alapján 2012. május 18-19-én lesz. Elmondta, hogy az ESTIEM vezetősége 

Budapesten tartózkodik hétvégén, így igény szerint a vasárnapi nap folyamán lehet 

velük ismerkedni. 

2.4 Szabó Tamás jelezte, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói 

Képviselete elhatárolódik a Schönherz Zoltán Kollégium névváltoztatásától. Kovács 

András jelezte, hogy még nem kapta meg minden Kari Hallgatói Képviselettől a 

visszajelzést, amit a névváltozások miatt kért. Kovács András kérte, hogy ezt a 

hiányosságot mihamarabb pótolják a karok. 

2.5 Berzlánovich Imre jelezte, hogy 2012. április 19.-én Budapesten lesz a HÖOK 

Sportpont program állomása, és kérte, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek hirdessék az 

eseményt.  
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Következő EHK ülés: 2012. március 14. (szerda) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. március 13. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. március 12. (hétfő) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. március 13. (kedd) 19:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. március 13. (kedd) 17:30 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. március 8. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Rendkívüli szociális támogatás Rácz Tamás 

2 Fiatal Kézilabdások Egyetemi Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata Szentesi Anett 

3 Fiatal Kézilabdások Egyetemi Szövetségének Működési Pályázata Szentesi Anett 

4 EHK sportkeretének felosztása Berzlánovich Imre 

5 Egyetemi öntevékeny körök 2011/2012-es tavaszi félévre vonatkozó működési pályázata Szentesi Anett 

6 BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázati kiírása Szentesi Anett 
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Fiatal Kézilabdások Egyetemi Szövetsége 
BME Férfi kézilabdacsapat 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen szabályzat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: 

BME) Egyetemi Hallgatói Képviseletének (továbbiakban: EHK) benyújtott, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában 

meghatározott egyetemi hallgatói öntevékeny csoportként működő kézilabdás öntevékeny 

körre vonatkozik. (továbbiakban: SzMSz) 
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1.§ 

A FIKESZ 

 

A szervezet neve: Fiatal Kézilabdások Egyetemi Szövetsége (továbbiakban: FIKESZ) 

Székhelye: Kármán Tódor Kollégium 

Címe: 1111 Budapest Irinyi József utca 9-11. 

2.§ 

A FIKESZ célja 

 

A BME jelenlegi, és adott esetben korábbi diákjai (továbbiakban: Seniorok) számára 

kézilabdázás lehetőségének biztosítása, megfelelő edzési keretek között, az egyetemi 

kézilabdás élet felélénkítése, felsőoktatási intézmények részére kiírt versenysorozatban való 

részvétel, ezáltal a BME kiváló hírnevéhez való hozzájárulás. 

 

3.§ 

A FIKESZ felépítése 

 

Az öntevékeny körben teljes jogú tagként vesznek részt azon hallgatók, akik hallgatói 

jogviszonnyal rendelkeznek a BME-n. A kör működésében közvetlenül részt vesznek, de 

tagsággal nem rendelkeznek azon Seniorok, akik részt vettek a csapat korábbi 

tevékenységében.  

A kör Elnöke azon aktív tag, amely a szervezet hatékony működése érdekében 

tevékenykedik, bármely, a szervezetet érintő területen. Fő feladatai a foglalkozások 

biztosítása, a szervezet képviselete. 

A kör Gazdasági vezetője azon aktív tag, amely a szervezethez kapcsolódó pénzügyi 

területért felelős. Fő feladatai a költségvetés készítése és a rendelkezésre álló pénzeszközök 

kezelése 

A foglalkozások a Szakmai vezető irányítja, aki aktív tag, vagy Senior. 
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4.§ 

FIKESZ tagsága 

 

1. A FIKESZ munkájában az aktív tagok és Seniorok vesznek részt. A tagok névsorát az 

SzMSz 1. számú melléklete tartalmazza. 

2. Aktív tag lehet a BME bármely hallgatója. 

3. Senior lehet bármely BME-n végzett hallgató. 

4. Az aktív tagság megszűnik: 

- a BME jogviszony megszűnésével; 

- kilépéssel; 

- kizárással (-ha egymás utáni öt edzésen nem vesz részt valamelyik tag ) 

5. Aktív taggá válik az a hallgató, akit a Taggyűlés tagnak választ. Az aktív tagok 

- elfogadják és betartják az SzMsz-t; 

- a rájuk bízott feladatokat legjobb tudásuk szerint elvégzik 

     6.  Senior taggá válik azon egyetemi végzettségű személy, akit a Taggyűlés megválaszt.  

          A Seniorok a kör hatékony működését segítik korábbi tapasztalataikkal.  

 

 

 

5.§ 

A Taggyűlés 

 

1. A FIKESZ legfőbb döntéshozó szervezete a Taggyűlés. 

2. A Taggyűlést a mindenkori Elnök hívja össze.  

3. A Taggyűlést össze kell hívni 

- félévente legalább egyszer 

- az EHK kérésére 

- a Tagok legalább 20%-nak a kérésére. 

4. A Taggyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Taggyűlés akkor 

határozatképes, ha a Tagok legalább 50%-a jelen van. A Taggyűlés határozatait 

egyszerű többséggel hozza. A Taggyűlésről emlékeztetőt kell készíteni.  

5. A Taggyűlés feladatai: 

- az Elnök megválasztása, visszahívása 

- Gazdasági vezető megválasztása 

- Szakmai vezető megválasztása 

- az SZMSZ és mellékletei elfogadása 

- az aktív tagság elfogadása 

- az aktív tag kizárásának elfogadása 

- döntés bármely olyan kérdésben, amelyben a FIKESZ egészének a 

döntése szükséges. 
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6.§ 

FIKESZ tevékenysége 

 

1. Tagjai részére edzést biztosít a teremigénylés során megkapott teremben.  

2. Minden évben nevezést biztosít a budapesti Universitas bajnokságra és lehetőség 

szerint más versenyekre is. 

3. Megfelelő igény esetén bemutató-mérkőzésen vesz részt egyetemi sportrendezvények 

alkalmával.  

4. Edzőmérkőzéseket szervez más egyetemek csapataival. 

 

 

7.§ 

A FIKESZ gazdálkodása 

 

 

1. A FIKESZ az EHK által meghatározott keretek fölött, a vonatkozó felsőbb, egyetemi, 

kari és kollégiumi szabályzatokban rögzített elvek szerint és módon rendelkezik. 

2. Meghatározásra kerül egy Gazdasági vezető, aki a FIKESZ pénzügyeit intézi.  

 

 

8.§ 

A FIKESZ tulajdonában lévő eszközök 

 
 

1. A FIKESZ megalakulásakor nincs a tulajdonában eszköz. A későbbiekben a pályázati 

úton nyert pénzből, illetve a terembérleti díj kifizetése után fennmaradt összegből az 

edzések és meccsek megtartásához, lejátszásához szükséges eszközöket szerez be.  

2. A Tagok a FIKESZ eszközeit ingyen használhatják. A közös tulajdonú eszközökért 

legalább egy felelős személy (továbbiakban: szertáros) kerül meghatározásra, aki 

vállalja, hogy edzésekre ezeket az eszközöket elhozza, ha nem tud jönni, eljuttatja. Az 

eszközökben keletkezett károkért, esetleges elhagyásáért a szertáros a felelős.  

3. A Tagok elhozhatják és edzésen használhatják saját eszközeiket. 

 

 

 

 

 

9.§ 

Záró rendelkezések 

1. Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi, a kari és a kollégiumi 
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szabályzatok, valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

2. A FIKESZ a tagok esetleges edzésen szerzett sérüléseiért felelősséget nem vállal.  

 

A szabályzat melléklete a következő: 

- 1.számú melléklet: a FIKESZ aktív tagjainak és Senior tagjainak névsora. 

Budapest, 2012.02.20.   

Csanádi Marcell 

Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.41. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

BME „Jó tanuló, jó sportoló” pályázati kiírása 

Pályázati felhívás 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet ez évben is meghirdeti a BME „Jó tanuló, jó sportoló” 
ösztöndíj pályázatot. Jutalomban részesülnek a tanulmányokban és sportban egyaránt kiváló 
eredményt elért hallgatók. 

A pályázaton részt vehet minden, első alap, mester vagy osztatlan képzésben résztvevő, 
nappali tagozatos, 2011/2012-es tanév 2. félévében aktív félévre bejelentkezett BME hallgató. 

BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjban nem részesülhet az a pályázó, aki 

legalább a 3.00 tanulmányi átlagot nem éri el bármely félévben, illetve ha az alább 

feltüntetett sportkategóriák egyikéből sem tud eredményt felmutatni. 
Amennyiben a pályázó az adott szakot a 2011/2012-es tanévben és mesterképzésben 

kezdte, akkor a 2011/2012 tanév 1. félévi tanulmányi eredményét, minden egyéb esetben a 
2010/11. tanév 2. és 2011/2012 1. félévi tanulmányi eredményét, illetve a 2011. évben elért 
legjobb sporteredményét kell a pályázat folyamán figyelembe venni. 

A BME „Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj” az aktuális félévben kapható, egyszeri 
alkalommal. Egy hallgató egy félévben egy pályázatot adhat be. A BME által meghirdetett és 
elnyert ösztöndíjjakkal együttesen pályázható és kapható. 

Az elbírálás szempontjai: 
Tanulmányi eredmény      Sport eredmény 

Tanulmányi átlag (nem ösztöndíj átlag)   Kategóriák: 
 Olimpia (egyéni/csapat) 
 EB/VB (egyéni/csapat) 
 UNIVERSIADE (egyéni/csapat) 
 Magyar bajnokság (egyéni/csapat) 
 MEFOB (egyéni/csapat) 
 Országos verseny (egyéni/csapat) 
 Universitas (egyéni/csapat) 

A pályázathoz kapcsolódó igazolásokról: 
A pályázathoz csatolni kell: 

 a hiánytalanul kitöltött adatlapot 

 a szakosztály vezetőjének ajánlását és igazolását az elért sporteredményről 

 az értesítési címet 

Egyéb tudnivalók: 
- Nevezési lap átvehető a Testnevelési Központban (R ép. 202.) 

- Nevezési határidő: 2012. április 13. 12:00 

- A pályázati adatlapot a Testnevelési Központban (St. Épület 323.) kell leadni, továbbá a 

http://palyazat.sc.bme.hu/ weboldalon is jelentkezni kell. 
- Az alábbi honlap alapján határozzuk meg az olimpiai sportágakat: www.sportolonemzet.hu 

(Sportszervezetek->Olimpiai sportágak) 
 Az ünnepélyes díjkiosztó ünnepséget 2012. júniusban tartjuk a Rektori Tanácsteremben. 

 

Valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmazó pályázat kizárásra kerül. Nem a kiírás 
szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokkal 
nem áll módunkban foglalkozni. A pályázaton nem vehetnek részt azok, akik a 
pályázat kiírásának időpontjáig befejezték tanulmányaikat a BME-n. 

 
A pályázatokat az EHK a Testnevelési Központtal együtt bírálja el. Az odaítélő bizottság 

tagjai a pályázaton pénzbeli jutalomban nem részesülhetnek. Felszólalási szándékot a pályázat 

http://palyazat.sc.bme.hu/
http://www.sportolonemzet.hu/


 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.41. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

elbírálása ellen az értesítéstől számított 15 napon belül a palyazat@sc.bme.hu címre küldött e-
mailben lehet jelezni. Ezt követően e-mailben egyeztetett személyes találkozóra kerülhet sor. 

 
A pályázat benyújtásával a hallgató vállalja, hogy amennyiben díjazásban részesül, akkor a 

BME Egyetemi Hallgatói Képviselete nyilvánosságra hozhatja nevét.  
 

Budapest, 2012. március 08 

. 

mailto:palyazat@sc.bme.hu

