
 

 

Budapest, 2021. június 1. 

Pályázati felhívás 
Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjra 

2020/2021-es tanévre 
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A Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Corvinus SZMR III. kötet 

4. rész Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSZ) 34. §-ában, meghatározot-

taknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre Jó tanuló jó sportoló ösz-

töndíjra. A Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj jó tanulmányi és kiemelkedő sporttevékeny-

séget ösztönző, támogató tanévenként egyszeri egyösszegű pénzbeli juttatás. Az ösz-

töndíj célja a tanulmányaikban és a sportban is kiváló eredményeket elérő hallgatók 

támogatása.  

1. Az ösztöndíjra azon alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben tanul-
mányokat folytató hallgatók pályázhatnak, akik a 2020/2021. tanév 1. (őszi) és 2. 
(tavaszi) félévében is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

2. A pályázás feltételei:  
Az ösztöndíjra csak az a hallgató pályázhat, 

a) akinek hallgatói jogviszonya a pályázat benyújtásakor aktív; 
b) akinek a 2020/2021. tanév két félévre számított kreditekkel súlyozott tanul-

mányi átlaga legalább 3,5. 
c) tanulmányai alatt teljesített valamennyi félévben legalább 23 kreditet meg-

szerezett; 
d) tanulmányi ideje az érintett képzés esetében a képzési és kimeneti követel-

ményekben meghatározott képzési idő másfélszeresét nem haladja meg.  
e) aki 2020. június 10-től 2021. június 10-ig sportversenyen kimagasló ered-

ményt ért el.  
Sportkritérium: 2020. június 10-tól 2021. június 10-ig tartó időszakban bár-

mely sportágban történő szereplés elfogadható, amellyel elsősorban országos 

bajnoki, Európa bajnoki, világbajnoki olimpiai érmet szereztek, de az egyetemi 

érmek is elfogadhatóak. Csapatban vagy egyénileg elért eredményekkel egy-

aránt lehet pályázni. 

3. A pályázatra jelentkezni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kér-
vények menüpontjában elérhető „Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj 2020/2021” kér-
vényen keresztül az adatok kitöltésével, a szükséges dokumentumok és igazolások 
feltöltésével, valamint a pályázat határidőre történő leadásával lehet.  

4. A pályázat leadási időszak:  
2021. június 7. 10:00 óra – 2021. június 15. 12:00 óra 

5. A pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF fájl formátumban fogadhatók 
el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot. A kérelmet 
addig nem lehet leadni, míg nem került feltöltésre valamennyi dokumentum. 

6. A pályázatok értékelésekor a tanulmányi eredmény és a sporttevékenység részle-
tes értékelése kerülnek beszámításra az alábbiak szerint (részletes útmutató a fel-
hívás mellékletében található): 

a) Tanulmányi pont maximum 1100 pont adható: 
maximum 1100 pont szerezhető a 2020/2021. tanév két félévre kreditekkel 
súlyozott tanulmányi átlaga alapján. (pontszám értéke = két félévre számí-
tott kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag x 220). 

b) Sporttevékenységért maximum 1100 pont adható: 

aa) a részletes pontozást a melléklet tartalmazza, 
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ba) sporttevékenységért csak egy, a pályázó számára legkedvezőbb verseny-
szám kerül figyelembevételre. 

7. A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Sportbizottság végzi. 
a) A Sportbizottság az igazolás eredetiségét vizsgálja, annak eredeti példányát 

bekérheti a pályázótól. 
b) A valóságnak nem megfelelő, hibásan vagy hiányosan kitöltött pályázatok 

elutasításra kerülnek. 
8. A Sportbizottság a benyújtási határidőt követő egy héten belül ellenőrzi és rang-

sorolja a pályázatokat. 
9. Az ösztöndíj adományozása tárgyában az oktatási rektorhelyettes dönt. 
10. Díjazás: 

a) Az ösztöndíj keretösszege jelen felhívás keretében 300.000.-Ft. Az ösztön-
díjban részesíthető hallgatók száma 3 fő.  
I. Helyezett ösztöndíja:   120 000 Ft 

II. Helyezett ösztöndíja:   100 000 Ft 

III. Helyezett ösztöndíja:    80 000 Ft 

b) A pályázat nyertese egy évig védője a Testnevelési Sportközpont által alapí-
tott „Jó tanuló – sportoló” verseny örökös vándordíjának. 

c) Az 1-6. helyezett hallgatók emléklapot kapnak. 
11. A jogorvoslati kérelmet a közléstől számított 15 napon belül a Hallgatói Felülbí-

rálati Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva lehet benyújtani. 
12. A pályázatról további felvilágosítás Harmat Józsefnétől a harmatne.axi@uni-cor-

vinus.hu címen kérhető. 
 

13. Határidők: 
 

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj 

Időszak megnevezése Határidők 
Pályázat leadási időszak: 2021. 06. 07. 10:00 – 2021. 06. 15. 12:00 
Bírálat: 2021. 06. 15. – 2021. 06. 23. 
Határozat: 2021. 06. 29. 
Jogorvoslati időszak: 2021. 06. 29. – 2021. 07. 14. 
 
 
 
Budapest, 2021.06.01. 

     

 

 

 

Dr. Szabó Lajos  

Oktatási rektorhelyettes s.k. 

  

mailto:harmatne.axi@uni-corvinus.hu
mailto:harmatne.axi@uni-corvinus.hu
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Melléklet: 

1. Tanulmányi eredmény értékelése (maximum 1100 pont): 

•  
a) A TVSZ  34.§  (3)  bekezdésben  meghatározott  kreditekkel súlyozott tanulmányi 

átlagot kell használni: 

• Kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag  =  ∑(kreditpont  x  érdemjegy)  / telje-
sített kreditpont. 

b) A  kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag számítása az érintett félév(ek)ben a 
hallgató valamennyi felvett tantárgyának eredménye alapján történik. 
i) A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagba a más felsőoktatási intézmény-

ben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony keretében, a belső párhuza-
mos képzés során szerzett érdemjegyek nem számíthatók bele. 

ii) Az elégtelen érdemjeggyel vagy „nem vizsgázott”, illetve „nem jelent meg” 
bejegyzéssel záruló tantárgyak a képlet számlálójában nulla érdemjeggyel 
szerepelnek, ez alól kivételt képez, ha a hallgató adott tantárgy esetén a sike-
res vizsga javítása során nem jelenik meg a vizsgán és „nem jelent meg” be-
jegyzést kap, ekkor ugyanis az utolsó sikeres érdemjeggyel és kreditértékkel 
szerepel a számlálóban az adott tantárgy.  

iii) Nem számítanak be a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagba a mesterkép-
zési szakos hallgatók részére – a felsőoktatási felvételi eljárás során az előze-
tes kreditelismerési eljárás keretében, a korábbi tanulmányok alatt teljesített 
kreditek beszámítását követően – a felvétel feltételeként kötelezően előírt, az 
oklevél megszerzéséhez szükséges krediteken felül, a mesterfokozat meg-
szerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan teljesítendő tantárgyak. 

iv) A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül 
attól, hogy azokat a hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel 
létesített vendéghallgatói jogviszony keretében teljesítette-e – úgy kell tekin-
teni, mintha azokat a hallgató az Egyetemen teljesítette volna és a kreditek-
kel súlyozott tanulmányi átlag értékébe be kell azok eredményét számítani a 
Kreditátviteli Bizottság által elfogadott kreditekkel és érdemjegyekkel. 
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2. Sporttevékenység részletes értékelése (maximum 1100 pont): 

Sport tevékenység Pontszám Teljes tanulmányi időszakra 

1. Kiemelkedő sporttevékeny-
ség 

max. 100 pont Az elért helyezésről/részvételről szóló 
oklevél másolata vagy a szervező(k)  ál-
tal  kiállított  és aláírt  igazolás  a  ver-
senyen  való  részvételről.  
Aktív és eredményes sporttevékenység 
esetén egyesület/szakosztályi stb. iga-
zolás szükséges. 

1.1 Aktív, eredményes sportte-
vékenység 

40 pont 

1.2 Olimpiai kerettagságért, va-
lamint világ-vagy Európa-baj-
nokságon elért 1-10. helyezés-
ért 

75 pont 

 

 

Verseny 
Pontszám 

részvétel I. hely 
II. 

hely 
III. 
hely 

IV. 
hely 

V. 
hely 

VI. 
hely 

MEFOB 100 100 80 60 40 20 10 
OB I. 100 100 80 60 40 20 10 
OB II. 50 100 80 60 40 20 10 
OB III. 25 100 80 60 40 20 10 
Válogatott 300 100 80 60 40 20 10 
Egyetemi játé-
kok 

400 100 80 60 40 20 10 

EB-EK 500 100 80 60 40 20 10 
UNIVERSIADE 700 100 80 60 40 20 10 
VB-VK 900 100 80 60 40 20 10 
Olimpia 1000 100 80 60 40 20 10 

 


