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PÁLYÁZATI KIÍRÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Kari Ösztöndíj 

Bizottsága (KÖB) az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 104. § alapján pályázatot ír ki 

sportösztöndíj elnyerésére. 

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 

A pályázat célja, hogy az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 104. § (1) bekezdése alapján 

támogassa a kiemelkedő sporttevékenységet végző, sporttevékenységen részt vevő, valamint 

sporttevékenységet szervező hallgatókat. 

 

II. JOGOSULTAK KÖRE 

 

Sportösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki 

 a karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és 

költségtérítéses/önköltséges alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű 

egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú 

szakképzésben, valamint doktori képzésben, 

 nappali tagozaton folytatja, és 

 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

 

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

 

1. A pályázat benyújtásának helye 

 

A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az Ügyintézés menü 

Kérvények menüpontjában lehet leadni.  
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2. A pályázat benyújtásának ideje 

 

A pályázatok benyújtására 2016. november 9. (szerda) 08:00-tól 2017. május 18. (csütörtök) 

23:59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem 

garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg! 

 

IV. A PÁLYÁZÁS MENETE 

 

1. Kategóriák 

 

 „A” kategória: Sportolók támogatása  

A kategóriában támogatható: 

o Olimpiai részvétel 

o VB részvétel 

o EB részvétel 

o Nemzetközi eredmények (1-16. helyezés) 

o Országos eredmények (1-8. helyezés) 

o Megyei eredmények (1-3. helyezés) 

o Egyetemi eredmények (1-8. helyezés) 

A kategóriában elért eredményeket követően egy hónapon belül lehet érvényesen 

pályázni. Az egy hónapba nem számolandók június, július, augusztus és szeptember 

hónapjai. A kategóriában a különböző eredményekért többször is leadható pályázat. 

 

 „B” kategória: Edzők, sportszervezők támogatása 

A kategóriában támogatható minden olyan pályázó, aki a Kar sportéletét fellendítve 

sportfoglalkozásokat, edzéseket tart a Kar hallgatóinak, illetve azok a pályázók, akik 

gyógypedagógiai intézményekben tartanak edzéseket. 

A kategóriában ugyanazon sport megszervezéséért a félév során egyszer ítélhető meg a 

támogatás, így érdemes inkább a félév végén pályázni. Azok a pályázók, akik több 

sportterületen is szerveznek edzéseket, több pályázatot is elnyerhetnek. A támogatás 

összege függ az edzésen részt vevő hallgatók számától és az edzések gyakoriságától is. 
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Nem áll módunkban támogatni a telefon, reprezentációs költségek, műszaki cikkek és 

munkaköltség finanszírozását! 

 

Figyelem! A pályázaton nem támogatható az a tevékenység, amely Az ELTE Egyetemi 

Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága által kiírt Sportösztöndíj pályázaton korábban 

azonos jogcímen már kedvező elbírálásban részesült. Amennyiben más pályázaton 

részben már támogatásban részesült a hallgató, ezt kérjük a leadásra kerülő motivációs 

levélben is jelezni. 

 

2. Igazolások 

 

 „A” kategória igazolásai: 

o Az adott sportegyesület által kiadott, pecséttel ellátott igazolás arról, hogy a 

pályázó az egyesület tagja. 

o Az adott sportterület országos szövetsége által kiállított, pecséttel ellátott, névre 

szóló igazolás/oklevél, melyen szerepel az elért eredmény, az időpont és a 

csapattagság. 

o Ha a hallgató a nemzetközi válogatott tagja: az adott sportterület országos 

szövetsége által kiállított igazolás a tagságról. 

o Ha a hallgató az ELTE hivatalos sportegyesületének, a BEAC egyik csapatának 

tagja, erről is szükséges egy, a BEAC által kiállított írásos dokumentum. 

 

 „B” kategória igazolásai: 

o Motivációs levél, melyben szerepel a tevékenység leírása. 

o Ha a pályázó a Kar hallgatói számára tart edzéseket: A pályázati kiírás 1. számú 

mellékletében megtalálható formanyomtatvány, melyre minden edzés alkalmával 

szükséges felvezetni az edzést látogató hallgatók nevét és Neptun kódját, illetve 

szükséges a hallgatók aláírása is. A Kari Ösztöndíj Bizottság a névsorban szereplő 

hallgatókat ellenőrzés céljából bármikor felkeresheti. 
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o Hivatalos pecséttel ellátott dokumentum az edzés helyszínéül választott terem 

bérléséről/lefoglalásáról (különösen külső gyógypedagógiai intézmények 

esetében). 

 

A pályázati kiírásban szereplő igazolás(ok) hiányában a pályázat automatikusan 

elutasításra kerül! 

 

V. ADATKEZELÉS  

 

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Kari Ösztöndíj 

Bizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a 

leadott pályázat bírálatához, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek 

felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak 

megfelelően zajlik. 

 

Az a tény, hogy a hallgató egyetemi, kari sportösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj és a 

támogatás célja, összege – az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének 

rendjéről szóló szabályzatában foglaltak szerint – nyilvánosságra hozható. E tényt az egyetemi, a 

kari sportösztöndíjra kiírt pályázat benyújtásával a hallgató tudomásul veszi. 

 

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet. 

 

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi 

eljárás megindításával járhat! 

 

A pályázattal, illetve az igazolásokkal kapcsolatos kérdéseket a sport@barczihok.elte.hu címre 

várjuk. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AZ EDZÉST LÁTOGATÓ HALLGATÓK IGAZOLÁSA 

Edző: 

Sportterület: 

Dátum: 

S
o

rs
zá

m
 

Hallgató neve 
Hallgató 

Neptun kódja 
Hallgató aláírása 
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A megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Kari Ösztöndíj Bizottság tagjai, 

valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat 

bírálatához, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A 

személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. 

 

A hallgató aláírásával a fentieket tudomásul veszi és elfogadja. 
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