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JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ ÖSZTÖNDÍJ  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS   

2022/2023 2. FÉLÉV  

  

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi 

Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés és az ELTE 

Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) bekezdés, § és 104. § alapján pályázatot ír ki a 

hallgatók sportolásának szervezettebbé tételére a 2022/23/2-es félévre. 

  

  

1. Jogosultak köre  

  

Az ösztöndíjra pályázhatnak az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és 

költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi 

rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy 

felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben részt vevő, a 2022/2023 1., illetve a 

2022/2023 2. félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik országos, 

nemzetközi versenyeken, kontinens- vagy világkupán vettek részt olimpiai sportágban, vagy 

magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, illetve 

tudományos tevékenységet végeztek 2022. szeptember 2. és 2023. február 7. között.   

  

2. Pályázat benyújtásának helye és ideje  

  

• Helye: A tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun), az „Ügyintézés” 

menüpont „Kérvények” almenüjében található kérvénysablonon keresztül.  

  

• Ideje: 2023. február 8., 8:00 – 2023. február 14., 16:00  

 

Hiánypótlás vége: 2023. február 21. 16:00   
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3. A pályázat elbírálásának szempontrendszere  

  

 3.1  Súlyozott tanulmányi átlag  

  

A 2022/2023 tanév 1. félévében az igazolt tanulmányi átlagnak el kell érnie a 4.0-t. Egyéb 

esetben a pályázat automatikusan elutasításra kerül.   

  

A súlyozott tanulmányi átlagról egy olyan Neptun képernyőképet kell csatolnia a 

pályázónak, melyen látszik az átlag, a félév és a hallgató Neptunkódja.  

  

      3.2     Sporteredmények  

  

Ahhoz, hogy a pályázat támogatható legyen, a hallgatónak minimum egy országos szintű, 

vagy minimum kettő, legalább megyei szintű versenyeredménnyel kell rendelkeznie. 

 

A versenyeredményekről szóló hitelesített oklevél / igazolás (I. számú melléklet), melyen 

egyértelműen látható a sporttevékenységen elért helyezés, valamint a sporttevékenység 

kategóriája (pl.: országos, nemzetközi). Amennyiben a hallgató nem végzett kiemelkedő 

sportteljesítményt, vagy nem teljesítette a sporteredményre vonatkozó minimum 

követelményt, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.   

 

     3.3     Tudományos eredmények igazolása 

  

Szakmai versenyek, TDK, országos, illetve nemzetközi tanulmányi versenyeredményekről 

szóló oklevél / igazolás.   

 

A tudományos eredmény nem kötelező eleme a pályázatnak. Amennyiben a hallgató nem 

rendelkezik tudományos eredménnyel, de a többi kötelező elemet tartalmazza a kérvény, 

a pályázat támogatható. 
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4. Elbírálás  

  

A határidőn túl benyújtott pályázatokat a Bizottság elutasítja.   

  

Az elbírálás menete pontrendszer (II. számú melléklet, III. számú melléklet) és a Bizottság 

döntése alapján történik.  

  

A pályázat elbírálásakor csak a 2022 szeptember 2-a óta szerzett versenyeredmény, 

események (2022. szeptember 2. - 2023. február 7.) vehetők figyelembe.  

  

2022. szeptember 2-nél régebbi versenyeredményre nem adható pont, kivéve, ha az adott 

versenyt 6 hónapnál ritkábban rendezik meg, és még nem került ismételten megrendezésre.   

A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak és jelen pályázati 

kiírásnak megfelelően, a benyújtott pályázat tartalma és a hozzá csatolt igazolások alapján 

kerülnek elbírálásra. A pályázatokat a Bizottság bírálja el, az eredményről a pályázót a 

Neptunon keresztül, a határozat meghozatalát követő 8 munkanapon belül értesíti.   

  

Ha a pályázó pályázata hiányos (nem tartalmazza a jelen pályázati felhívásban előírt 

mellékleteket), a Bizottság felszólítja a hiányok pótlására. A kérvény javítására, az igazolások 

pótlására csak egyszer van lehetőség. Aki a hiánypótlásban foglaltaknak nem vagy nem teljesen 

tesz eleget, annak pályázatát a Bizottság hiányos tartalma szerint bírálja el.   

  

A Bizottság a feltöltött dokumentumok eredeti példányát a benyújtástól számított 5 éven belül 

bekérheti. Valótlan adatközlés, hamis dokumentumok feltöltése, vagy ha a pályázó az eredeti 

példányt a megadott módon és időben ismételt felszólítás ellenére sem mutatja be, fegyelmi 

eljárás megindítását vonhatja maga után.  

   

A pályázati eljárás során megadott személyes adatok kezelésére a Bizottság és az általa 

megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a benyújtott pályázat feldolgozásához 

és elbírálásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az ELTE Adatkezelési 

Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően történik.   

  

A pályázatokat a Bizottság pontszám szerint rangsorolja. A rangsor szerinti első 100 pályázó 

nyeri el a támogatást.  
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5.  Utalás   

  

Csak olyan eredményért kapható pont, amelyért a pályázó még nem részesült juttatásban 

az adott jogcímen.   

  

A pályázaton elnyert ösztöndíj 5 hó időtartamra szól. Az ösztöndíjat a pályázatával a 100 

legtöbb pontot elérő hallgató nyeri el. Az ösztöndíj összege havi 100 000 Ft.   

  

A határozat ellen a törvényben meghatározott határidőn belül (15 nap) fellebbezésre van 

lehetőség. A fellebbezés kötelező tartalmi elemei: a hallgató neve, Neptun-kódja, lakcíme, 

alapkarának megnevezése, azon határozat azonosítója, amely ellen jogorvoslattal kíván élni. A 

fellebbezést a hjb@kancellaria.elte.hu ímél címre kell megküldeni, amelynek megérkeztéről 

a Bizottság három munkanapon belül válaszüzenetet küld. Más címre vagy más módon küldött 

fellebbezés formai hibának minősül, azt a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

  

A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó bankszámlaszáma, 

adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen adatok 

bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez 

szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunba(n), a 

számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti.   
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET   

IGAZOLÁS A VERSENYEREDMÉNYEKRŐL   

Név:   

Neptun-kód:   

Egyesület:   

Versenyek:   

Dátum   Verseny neve   Helyezés    Pontrendszer szerinti 

kategória   

            

            

            

            

            

            

 

Kelt:      

P.H.   

 

…………………………………  

Egyesület elnöke / Edző  
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II. SZÁMÚ MELLÉKLET   

A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK PONTRENDSZERE   

   

TDK   Helyi 

eredmény   

1. hely   3 pont   

2. hely   2 pont   

3. hely   1 pont   

dicséret vagy különdíj   1 pont   

Országos 

eredmény   

1. hely   9 pont   

2. hely   8 pont   

3. hely   7 pont   

dicséret vagy különdíj   5 pont   

Egy pályázó egy TDK munkája egyszerre csak egy szinten számítható be.   

Tanulmányi, 

szakmai 

verseny  

Országos 

eredmény   

1. hely   7 pont   

2. hely   6 pont   

3. hely   5 pont   

4-10. hely   1 pont   

dicséret vagy különdíj   4 pont   

Nemzetközi 

eredmény   

1. hely   9 pont   

2. hely   8 pont   

3. hely   7 pont   

4-10. hely   5 pont   

dicséret vagy különdíj   4 pont   

Egy versenyeredmény egyszerre csak egy szinten pályázható meg. Középiskolai, vagy 

középiskolásoknak rendezett versenyeredményre nem adható pont.   
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III. SZÁMÚ MELLÉKLET 

                           A SPORTEREDMÉNYEK PONTRENDSZERE 

   

   

Regionális, megyei szintű, 

budapesti, egyetemközi 

verseny/bajnokság   

1. hely   
4 pont   

2. hely   3 pont   

3. hely   2 pont   

   

Országos szintű verseny   
1. hely   

8 pont   

2. hely   6 pont   

3. hely   5 pont   

4. hely   4 pont   

5. hely   3 pont   

6. hely   2 pont   

részvétel   1 pont   

   

Nemzetközi szintű verseny   
1. hely   

15 pont   

2. hely   13 pont   

3. hely   12 pont   

4. hely   10 pont   

5. hely   6 pont   

6. hely   4 pont   

részvétel   2 pont   
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Országos bajnokság   
1. hely   

15 pont   

2. hely   13 pont   

3. hely   12 pont   

4. hely   10 pont   

5-6. hely   8 pont   

7-8. hely   6 pont   

9-10. hely   4 pont   

részvétel   2 pont   

   

Világkupa, meghívásos 

nemzetközi verseny   
1. hely   

18 pont   

2. hely   16 pont   

3. hely   14 pont   

4. hely   10 pont   

5. hely   9 pont   

6. hely   8 pont   

7-8. hely   7 pont   

9-10. hely   6 pont   

részvétel   4 pont   
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FISU World University  

Games  

  

1. hely   
20 pont   

2. hely   18 pont   

3. hely   16 pont   

4. hely   14 pont   

5. hely   12 pont   

6. hely   10 pont   

7-8. hely   8 pont   

9-10. hely   6 pont   

részvétel   4 pont   

   

Kontinens bajnokság   
1. hely   

20 pont   

2. hely   18 pont   

3. hely   16 pont   

4. hely   14 pont   

5. hely   12 pont   

6. hely   10 pont   

7-8. hely   8 pont   

9-10. hely   6 pont   

részvétel   3 pont   
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Világbajnokság, Olimpia,  

Paralimpia, Siketlimpia   
1. hely   

25 pont   

2. hely   20 pont   

3. hely   16 pont   

4. hely   14 pont   

5. hely   13 pont   

6. hely   12 pont   

7-8. hely   10 pont   

9-10. hely   8 pont   

részvétel   5 pont   

   

Pontszámítás   

A hat legtöbb pontot érő eredmény számít.   

• Az eredmények több sportágban is lehetnek.   

• Önmagában a tagsági igazolásért nem jár pont, csak ha versenyeredmény is van 

mellette.   

• Az ELTE BEAC vagy SzoESE képviseletében szerzett eredmények 1,25-ös 

szorzóval számítanak.   


