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Utazási pályázat külföldi előadói tevékenység támogatására
Pályázati felhívás
A Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány (MŰHAL) pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem azon hallgatói számára, akik külföldön, az Egyetem
képviseletében tartanak szakmai előadást.
Pályázhat minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem teljes idejű
osztatlan, alap-, mester képzésén tanuló hallgató (doktorandusz hallgatók nem pályázhatnak), az
aktív tanulmányi félévében, aki 2017. június 1. és 2017. december 31. között lezajlott
konferencián tartotta meg szakmai előadását. Konferencián való részvételre vagy tanulmányi
csereprogramon (pl. Athens, Erasmus+) való részvételre támogatás nem adható. 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 Alapítvány Kuratóriumának megbízásából az
Egyetemi Hallgatói Képviselet dönt, figyelembe véve az alábbiakat:
•
•
•
•

távolság és tényleges utazási költség;
rendezvény szakmaisága;
egyéb elnyert támogatások;
amennyiben a pályázó rendelkezik a 2017/18-as tanév őszi félévében elbírált hiánytalan
státuszú Rendszeres szociális ösztöndíj pályázattal, annak pontszáma alapján 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).

A pályázathoz csatolni kell
•
•
•
•

tanszékvezetői ajánlást;
hallgatói jogviszony igazolást a 2017/18-as tanév őszi félévéről;
tartott előadás valamint a hozzá kapcsolódó kutatás rövid bemutatását;
hivatalos igazolást a szervezőktől arról, hogy az adott rendezvényen az előadás
megtörtént. Hivatalos pecséttel ellátott igazolás szükséges, egyéb esetben nem tudjuk
elfogadni;
• az utazásról szóló vonat-, repülő- vagy buszjegyet, gépkocsival történt utazás esetén
számlákat;
• amennyiben a 2017/18-as tanév őszi félévében adott le pályázatot rendszeres szociális
ösztöndíjra, abban az esetben az egységes szociális rendszerben kapott pontszámról az
igazolás fénymásolatát.
• nyilatkozat, amelyben a hallgató tájékoztatja az Egyetemi Hallgatói Képviseletet, hogy a
konferencián az előadás megtartásához még milyen támogatásokban részesült.
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A pályázat leadásának módja, határideje
• A MŰHAL pályázati adatlapjának kitöltése;
• A pályázathoz szükséges igazolások, valamint a kitöltött adatlap leadására az Egyetemi
Hallgatói Képviselet irodájában („K” épület 1. emelet 61. ajtó) 2018. január 20-ig lesz
lehetőség fogadóidőben. Az adatlap kitöltésének és leadásának elmulasztásával a hallgató
pályázata automatikusan elutasításra kerül.
A pályázat eredményéről a pályázók 2018. február 20. után kapnak értesítést. Valóságnak
nem megfelelő adatokat tartalmazó pályázat kizárásra kerül. Nem jelen kiírás szerint
benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.
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