
 
 
 
 

Sportszervezői ösztöndíj 
Pályázati kiírás a 2016/17. tanév tavaszi félévére 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi          
Kar (GTK) Kari Hallgatói Képviselet (KHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási              
Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján az egyetemi és kari sportéletet élénkítő tevékenységeket,            
programokat szervező hallgatók, valamint a BME sportcsapatait edző hallgatók számára. 

Pályázati feltételei 
 A pályázaton részt vehet a BME GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy              
doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. 

Elbírálás alapelvei 
A pályázat elbírálását a KHK saját hatáskörben végzi. 
A pályázat elbírálására az alábbi pontrendszer alapján kerül sor: 
 

Pontrendszer 

Tevékenység  Pontszám  

1. Sportszervezői tevékenység  
 

1.1. Edzői tevékenység  0-30 

1.2. Egyetemi sportesemények szervezése  0-30 

1.3. Kari sportesemények szervezése  0-30 

A pontszámok meghatározása a tevékenységre fordított időtartam alapján történik. 

A pályázás folyamata 

 A pályázat feltétele a papír alapú pályázati adatlap leadása a hozzá csatolt mellékletekkel a              
KHK irodájában annak fogadó idejében (a KHK hivatalos hirdető felületein megtalálható) vagy a             
Wigner Jenő Kollégium portáján. Ezen felül szükséges az online adatlap leadása is, mely megtalálható              
a KHK honlapján (http://gtkhk.hu), melyben a pályázó részletezi az elvégzett tevékenységeket.  

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

● kitöltött és aláírt pályázati adatlap  
● kitöltött online adatlap  
● mellékletek, mellyel a pályázó az adott egyesület igazolása révén igazolja tevékenységének 

idejét és részletezi azt. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 
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A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot a KHK a pályázatok           
elbírálása során állapítja meg. Az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a             
rendelkezésre álló keretösszeg alapján a KHK állapítja meg a pályázatok elbírálásakor. A juttatások             
kifizetése egy összegben, ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva            
terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.  

Határidők 

A pályázat során figyelembe vehető időszak 2016.08.29. – 2017.01.23. 

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek       
leadási határideje 2017.04.07. 23:59 

Eredmény 2017.04.11. 

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatok             
nem fogadhatók el. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat            
hiánytalanságáért a pályázó felel.  

Eredmény 

Az eredményt a KHK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját holnapján (http://gtkhk.hu/)              
hozza nyilvánosságra. 

Adatvédelem 

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a KHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges              
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 

Jogorvoslat 

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a             
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál           
jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

2017. február 28. 

BME GTK 

Hallgatói Képviselet 
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