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EGYSZERI SPORTPÁLYÁZAT
2020/2021 TANÉV TAVASZI FÉLÉV
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Ösztöndíj Bizottsága a 2020/2021/2
félévre pályázatot ír ki egyszeri ösztöndíjának elnyerésére a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (3) és 10. § (4) bekezdése és az ELTE Hallgatói
Követelményrendszer 93. § (4) bekezdés (d), alpontja és a 96. § (6) bekezdése, 104. §-a alapján.
Figyelem! A járványügyi helyzet által befolyásolt tevékenységek (pl: külföldi út) esetében, a Bizottság
csak a JOKT iránymutatásaiba nem ütköző tevékenységet tud támogatni!
PÁLYÁZATOK CÉLJA:
A pályázatok célja, hogy támogatást nyújtson a bölcsészhallgatók tantervi követelményeken túlmutató
sporttevékenységeihez.
PÁLYÁZAT LEADÁSI HELYE ÉS IDEJE:
A pályázatot a tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun) „Ügyintézés” menüpont „Kérvények” almenüjében
található kérvénysablonon keresztül kell leadni. A Bizottság a 2021. február 18. 8:00 és 2021. május 1. 18:00
között leadott pályázatokat bírálja el. A pályázatok hiánypótlására a visszaküldés utáni 10 napban van lehetőség.
A határidő után beérkezett pályázatok esetében nem garantálható a Bizottság döntése az adott hónapra
vonatkozóan, valamint pozitív elbírálás esetén a pályázó a következő hónapban kapja meg az utalást.
Utólagos pályázatok esetén csak olyan tevékenységek támogathatóak, amelyek a pályázás napját
megelőző egy évben kerültek megrendezésre.

PÁLYÁZATI JOGOSULTSÁG:
Pályázhat minden Bölcsészettudományi alapkaros ELTE-s hallgató, aki állami ösztöndíjas vagy
költségtérítéses nappali képzésben vesz részt. Pályázásra jogosultak az alapképzésben, mesterképzésben,
doktori képzésben és osztatlan képzésben résztvevő aktív hallgatói státusszal rendelkező hallgatók.
Pályázatra nem jogosult, akinek az alapkara nem a Bölcsészettudományi Kar.
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A PÁLYÁZATBAN TÁMOGATHATÓ KATEGÓRIÁK, AZOKNAK TÍPUSAI ÉS A
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:
Kategória

Szükséges igazolás

Saját névre szóló, befizetést
igazoló számla, mely
tartalmazza a sportág
megnevezését, és a
bérlethez tartozó alkalmak
számát vagy annak
I.Sporttevékenység időtartamát. Ingyenes sport
tevékenység esetén a
pályázó tevékenységről,
edzésen való részvételéről
szóló bélyegzővel, illetve
aláírással ellátott
dokumentum.

II.Versenyen való
részvétel

III.Kart képviselő
sporttevéknység
indítása

Saját névre szóló,
befizetést igazoló számla.
Ingyenes verseny esetén a
pályázó részvételét
igazoló bélyegzővel,
illetve aláírással ellátott
dokumentum.

Egy, az ELTE BTK
alkalmazásában álló
oktató által aláírt, intézeti
vagy tanszéki pecséttel
ellátott ajánlása.
(Figyelem! Órát tartó
doktorandusz nem
minősül oktatónak. Tehát
az ajánló oktató
rendelkezzen PhD
fokozattal.) A tanári
ajánlás a pályázat
leadásának aktuális
félévében keletkezzen.

Típus

Megítélhető összeg

Adott hónapban legalább 15
óra sporttevékenység

maximum 7.500 Ft

Adott hónapban legalább 10,
de legfeljebb 15 óra
sporttevékenység.

maximum 5.000 Ft

Adott hónapban legalább 4,
de legfeljebb 10 óra
sporttevékenység

maximum 2.000 Ft

Országos versenyen való
részvétel

Alkalmanként maximum
5.000 Ft, de összesen
maximum 40.000 Ft

Nemzetközi versenyen való
részvétel

Alkalmanként maximum
20.000, de összesen
maximum 80.000 Ft

A hallgatói normatíva egy
hónapban kiutalható
maximuma 1

2

IV. Versenyen elért
helyezés

Saját névre szóló, a
versenyen való részvételt
és a helyezést igazoló
bélyegzővel, illetve
aláírással ellátott
dokumentum.

Országos versenyen elért
helyezés

1. maximum 15.000
2. maximum 10.000
3. maximum 5.000

Nemzetközi versenyen elért
helyezés

1. maximum 30.000
2. maximum 25.000
3. maximum 20.000

FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A pályázati anyagnak 2 elemet kell kötelezően tartalmaznia:
1. Pályázati leírás – Legfeljebb 2 oldalban a pályázat összefoglalója, ami tartalmazza a pályázat célját,
okát, motivációját, résztvevők létszámát, megvalósulásának idejét.
2. Táblázatban feltüntetett igazolások
Amennyiben a pályázati anyag nincs megfelelően elkészítve, a bíráló bizottság azt érdemi bírálat nélkül
elutasítja.
Az előzetesen megpályázott támogatásnak beszámolási kötelezettsége van. Az beszámolót a rendezvény,
esemény megvalósulásának végétől számított 30 napon belül a sportreferens@btkhok.elte.hu e-mail címen
keresztül kell eljuttatni a Bizottsághoz. Amennyiben a pályázó beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
további pályázatai nem támogathatók.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE
Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 2123.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.
A pályázással kapcsolatos kérdésekkel a sportreferens@btkhok.elte.hu címen vehetik fel a kapcsolatot a
Bizottsággal.
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A HKR VONATKOZÓ PARAGRAFUSA
SPORTÖSZTÖNDÍJ

104. §
(1) Sportösztöndíjban a kiemelkedő sporttevékenységet végző, sporttevékenységen részt vevő, valamint
sporttevékenységet szervező hallgató részesülhet.
(2) A 93. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott keret terhére kifizetendő sportösztöndíj meghirdetéséről, a
pályázati feltételek meghatározásáról és odaítéléséről az EHSZÖB, a 93. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott keret terhére kifizetendő sportösztöndíj meghirdetéséről, a pályázati feltételek meghatározásáról
és odaítéléséről a KÖB gondoskodik. A pályázati feltételeket legkésőbb a beadási határidőt megelőző 30 nappal
meg kell alkotni, és az Egyetem (EHÖK) honlapján közzé kell tenni.
(3) A sportösztöndíj havi összege a megítéléskor érvényes hallgatói normatíva legfeljebb
a) 400%-a lehet, amennyiben a pályázatban megjelölt tevékenységben a pályázón kívül legalább 50
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hallgató érintett;
b) 300%-a lehet, amennyiben a pályázatban megjelölt tevékenységben a pályázón kívül legfeljebb 49
hallgató érintett;
c) 200%-a lehet, amennyiben a pályázatban csak a pályázó érintett.
(4) Az a tény, hogy a hallgató egyetemi, kari sportösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj és a támogatás célja,
összege – az Egyetem Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint – nyilvánosságra hozható. E tényt az
egyetemi, a kari sportösztöndíjra kiírt pályázat benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.
Budapest, 2021. január 18.

ELTE BTK Kari Ösztöndíj Bizottság
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