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BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

2017/18 tanév tavaszi félév 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) „Jó 

tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján a 

tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, kiemelkedő sportteljesítményt elérő hallgatók számára. 

 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésében 2017/18/2 

félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, akinek a hallgatói jogviszonya a 2016/17/2 vagy a 

2017/18/1 féléve közül legalább az egyikben aktív volt, és kreditindexe a pályázat által vizsgált minden aktív fél-

évében legalább 3,00, továbbá ha az alább feltüntetett sportkategóriák egyikében 2017. január 1-je és 2017. decem-

ber 31-e között eredményt ért el. A „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj az Egyetem által meghirdetett és elnyert 

ösztöndíjjakkal együttesen pályázható, és kapható kivéve, ha ezt az érintett ösztöndíj feltételei kizárják. 

 

.Elbírálás alapelvei  

Sporteredmény esetén a 2017. évben elért legjobb sporteredményt kell a pályázat folyamán figyelembe 

venni. A pályázat pontszáma tanulmányi részpontszámból és sport részpontszámból tevődik össze. A pályázatokat 

az EHK a BME Testnevelési Központ véleményének figyelembevételével bírálja el. 

 

Pontozás 

Sport részpontszám:  

Az elbírálás során, az alábbi táblázat szerinti versenyeken elért egyéni, páros, vagy csapateredményeket vesszük 

figyelembe 

 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, NBI/b; korosztályos OB; 

nemzetközi korosztályos verseny 

 Universitas, Magyar Kupa, Diákolimpia,  

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 
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A pontérték táblázat olimpiai sportágak eredményeire vonatkozik! A nem olimpiai sportágakban elért eredmé-

nyek 60%-os pontértékkel vehetők figyelembe. A sportágak besorolásánál a Magyar Olimpiai Bizottság állásfogla-

lása az irányadó.  

Amennyiben a hallgató ugyanabban a sportágban több versenyeredményt igazol, abban az esetben a legnagyobb 

pontszámot érő eredményt veszi figyelembe a bíráló bizottság. Azok a hallgatók, akik az 1-4. kategóriákba tartozó 

eredményt értek el, és igazolják, hogy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) rendezvényein 

is képviselték az Egyetem színeit, a bírálás során – a pontszámának 20% – plusz pontokban részesülnek. 

 

Tanulmányi részpontszám:  

A 2016/17/2 és a 2017/18/1 félévekben elért kreditindex kéttizedes jegyre kerekített átlaga alapján 0-150 pont. 

Akinek 2016/17/2 és a 2017/18/1 félévekben csak az egyik féléve volt aktív, annak az egy aktív félévének az 

kreditindexét vizsgáljuk.  

 

Tanulmányi eredmény (Kre-

ditindex) 

Pontsz.  Tanulmányi eredmény 

(Kreditindex) 

Pontsz. 

5,00 150  3,90 – 3,99 95 

4,90 – 4,99 145  3,80 – 3,89 90 

4,80 – 4,89 140  3,70 – 3,79 85 

4,70 – 4,79 135  3,60 – 3,69 80 

4,60 – 4,69 130  3,50 – 3,59 75 

4,50 – 4,59 125  3,40 – 3,49 70 

4,40 – 4,49 120  3,30 – 3,39 65 

4,30 – 4,39 115  3,20 – 3,29 60 

4,20 – 4,29 110  3,10 – 3,19 55 

4,10 – 4,19 105  3,00 – 3,09 50 

4,00 – 4,09 100    

 

 

A pályázás folyamata 

A pályázatot, és a pályázathoz szükséges igazolásokat az EHK irodájában (K épület I. emelet 61.) személyesen 

kell leadni ügyeleti időben 2018. április 9. és 2018. április 20. között. 

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A pályázathoz csatolni kell: 

 a hiánytalanul kitöltött adatlapot  

 a szakosztály vezetőjének ajánlása pecséttel 

 hivatalos igazolás az elért sporttevékenység(ek)ről, melyeket adhat a szakszövetség, a sportegyesület vagy 

a BME Testnevelési Központja 

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, az elnyert ösztöndíj nagyságát az EHK 

állapítja meg az elnök javaslatára, a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A 

juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére fo-

lyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.  

  

http://www.mob.hu/olimpiai-sportagak
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Határidők 

Pályázatok és kapcsolódó igazolások leadása 2018. április 9 – 2018. április 20. 

Előzetes eredmény 2018. május 4. 

Végleges eredmény 2018. május 11. 

 

A nem a kiírás szerint, vagy az aktuális beszámolási időszak pályázatleadási határidejének lejárta után be-

nyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. Pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a pá-

lyázat hiánytalanságáért a pályázó felel. 

 

Eredmény  

A pályázat kiírója a döntést megelőzően  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé a saját holnapján 

(http://www.ehk.bme.hu/). 

A végleges eredményt az EHK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját holnapján hozza nyilvánosságra. 

Az EHK nyertes pályázat esetén nyilvánosságra hozza a pályázó nevét. A pályázat bírálásában részt vevők a pályá-

zaton ösztöndíjban nem részesülhetnek.  

 

Adatvédelem 

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján az EHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a 

hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásá-

val beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe. 

 

Felszólalás, jogorvoslat 

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet 5 napon belül az EHK-nál. A felszólalási szándékát a 

palyazat@ehk.bme.hu címre küldött emailben jelezheti a pályázó.  

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától szá-

mított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 

001-es számú kérvény leadásával. 

 

2018. március 28.  

 

 Egyetemi Hallgatói Képviselet 


