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GPK SPORT ÖSZTÖNDÍJ - PÁLYÁZÁSI ÚTMUTATÓ 

Idén ősszel egy új felületen, a MŰEPER oldalán keresztül tudjátok megpályázni a 
Teljesítmény alapú ösztöndíjakat, köztük a Sportösztöndíjat is. Ebben a dokumentumban 
röviden összefoglaltuk számotokra a Sportösztöndíj leadásának lépéseit, ezzel segítve a 
sikeres pályázást. 

Előzetes teendők 
● A címtáras azonosítóddal be kell lépned a rendszerbe  

● A profil fül alatt csekkold le az adataidat és amennyiben valóban ezek az adataid, 
fogadd el őket erre a félévre (félévente meg kall majd ismételni) 

● Most már a pályázatok fül alatt keresd meg a GPK Sportösztöndíjat (már 
amennyiben ki van írva)  

● A kiírásról mindig értesítünk titeket MŰEPER-ben, a honlapunkon illetve a 
facebook oldalunkon is.  

● Ha elérhető az ösztöndíj akkor a létrehozás gombbal már létre is hozhatod a 
pályázathoz tartozó igénylésed (ez még nem minősül leadásnak)  

Pályázat leadásának menete 
● A Kategóriákon belül a felsorolt listából több kategóriát is kiválaszthatsz, az 

eredményeidtől függően. 

https://mueper.bme.hu/
https://mueper.bme.hu/documents/GPK/GPK%20-%20Sport%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj
https://ghk.bme.hu/
https://hu-hu.facebook.com/ghk.bme/
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● A kiválasztott kategóriákhoz tartozó mezők megjelennek az űrlapon, így a kategórián 
belül eredményeket tudsz megadni. Kattints a > jelre, ekkor legördül az adott 
eredmény blokkja. 

● A blokkon belül meg kell adnod, hogy olimpiai sportágnak minősül-e a sportág 
amiben eredményt értél el, a sportág megnevezését, azt, hogy egyéni/csapat verseny 
volt, illetve azt, hogy milyen helyezést értél el  

● ezután igazolnod kell a tevékenységedet annak online elérhetőségével, vagy egy 
feltöltött dokumentummal (oklevél, igazolás, hivatalos eredménylista)  
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● Amennyiben van más eredményed a kategóriában akkor tudsz újat is hozzaadni, 

ezeknél is el kell végezned az fenti lépéseket 

● A rendszer a kategórián belüli pontszámokat is összegzi, így ellenőrizheted, hogy 
mindent jól töltöttél ki 

● Miután felvezettél minden eredményt amit szerettél volna és feltöltötted az összes 
igazolást le kell adnod az igénylést (ha még nincs meg minden igazolás akkor mentsd 
el az űrlap állapotát) 

 

Hiánypótlás 
A leadási határidő lejárta előtt visszajelzést kapsz emailben az igényedről, ha Elbírált 
hiánytalan státuszban találod a pályázatod akkor nincs több teendőd várhatod az eredményt, 
ha Előbírált hiányos státuszban akkor olvasd el figyelmesen a bíráló visszajelzését és annak 
függvényében módosítsd az igénylésedet. 
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Felszólalás 
A hiánypótlási határidő lejárta után a GHK az előzetes eredményről értesít benned a 
MŰEPER rendszerben, mely ellen van lehetőség felszólalni. Ezt ugyanott tudod megtenni, 
mint a pályázat leadását, ahol felszólalási időszakban „Felszólalás” gomb lesz látható. Ilyenkor 
a megjelenő szövegmezőbe tudod leírni az indoklásodat, de a pályázatodat már nem fogod 
tudni szerkeszteni.  
 
 
 
 
Ha az útmutató ellenére elakadtál vagy csak kérdésed lenne a pályázattal kapcsolatban, 
akkor keress minket az osztondij@ghk.bme.hu tematikus email címünkön. 
 

Sikeres pályázást kíván a Gépészkari Hallgatói Képviselet! 

mailto:osztondij@ghk.bme.hu
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