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2019. évi 

PÁLYÁZATI    LAP   
„Jó tanuló, jó sportoló” Ösztöndíj vonatkozásában 

 

 

 

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ADATOK: 

 
Tanuló neve…................................................................................................................................... 

Születési hely/év:……………………………………………………………………….………….. 

Tanuló III. kerületi lakcíme:…………………………………………………………………….. 

Tanintézet neve:…………………………………………………………………………………. 

Tanintézet címe: …………………………………………………………...……………………. 

Szülő neve: ………………………………………………………………………………………… 

Szülő telefonszáma: ……………………………………………………………………………….. 

Szülő e-mail címe:…………….….…………….………………………………………………….. 

Sportszervezet neve: ……………………………………………………………………………. 

Sportszervezet székhelye: …………………………………………...………………..………… 

Edző, neve, telefonszáma:…………………………………………………………………………. 

diáksportban elért eredmény esetén testnevelő tanár neve, telefonszáma: 

……………………………………………………………………………………..………………. 

A pályázó 2018/2019-es tanévben elért tanulmányi eredményének átlaga: …………………. 

 

 

FELHÍVJUK  FIGYELMÜKET! 

 

A pályázathoz kötelezően csatolni kell a következő mellékletek: 

1. Lakcímkártya másolata 

2. 2018/2019-es tanévben elért év végi tanulmányi eredmény bizonyítvány másolata 

Mellékletek hiánya esetén a pályázat érvénytelen. 

A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget. 

 

 

A Tanuló 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakban elért  

LEGJOBB SPORTEREDMÉNY 

 

a) Sportág /pontos versenyszám: …………………………………………………………….. 

 

kategória megjelölése aláhúzással kötelező:         I. osztály            A kategória 

        II. osztály  B kategória 

       III. osztály  C kategória 

 

b) Az értékelhető sportverseny időpontja, helyszíne és elnevezése: ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

c) Az értékelhető sportversenyen elért legjobb helyezés: ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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FELHÍVJUK  FIGYELMÜKET! 

 

A pályázat kizárólag az alábbiakban megjelölt 5 együttes aláírás igazolásával és a 3 adott 

intézmény hivatalos pecsétjével érvényes, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. 

 

A pályázat együttes aláírói:   

 pályázó,  

 szülő,    

 tanintézet vezetője + pecsét 

 edző vagy tanintézet illetékes testnevelő tanára + pecsét 

 sportági szakszövetség elnöke vagy főtitkára + pecsét 

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

Dátum: …………………………………. 

 

 

Pályázó 

aláírás: ………………………………………………....................................................................... 

név nyomtatott betűkkel: …………………………………………………………………………... 

 

Szülő 

aláírás: ……………………………………………………………………………………............... 

név nyomtatott betűkkel: …………………………………………………………………………... 

 

Tanintézet vezetője 

aláírás: ……………………………………………………………………………………………... 

név nyomtatott betűkkel: …………………………………………………………………………... 

 pecsét helye: 

 

Edző vagy - diáksportban elért eredmény esetén - tanintézet illetékes testnevelő tanára  

aláírása……………………………………………………………………………………………… 

név nyomtatott betűkkel: …………………………………………………………………………... 

beosztás: …………………………………………………………………………………………… 

                 pecsét helye: 

 

Sportági Szakszövetség elnöke vagy főtitkára  

aláírás: …………………………………………………………………........................................... 

név nyomtatott betűkkel: …………………………………………………………………………... 

beosztás aláhúzandó: elnök főtitkár 

           

 pecsét helye: 

 

 
 

Tájékoztató a pályázat elbírálásának számítási módjáról. 
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Tanulmányi eredmény:  

4-es tanulmányi átlag:  20 pont 

Minden további 0,1-es eredmény + 1 pontot jelent (pl: 4.5 tanulmányi eredmény = 25 pont) 

 

 

 

 

Elért sporteredmények értékelése: 

 

Helyezés:      1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

- Felnőtt és Ifjúsági Olimpia, Paralimpia,  

  World Games, 

   korosztályos világ és Európa  bajnokság:  32 28 24 20 16 12 

- Országos korosztályos bajnokság,  

  Világkupa*, nemzetközi verseny**:   24 21 18 15 12   9 

- Országos Diákolimpiai döntő:    16 14 12 10   8   6 

- Budapest bajnokság:     12 10,5   9   7,5   6   4,5 

- Kerületi bajnokság:       8   7   6   5   4   3  

 

 

Csapat sportágakban a fenti pontok 1,5 - tel kerülnek beszorzásra, az egyéni sportágakban elért 

eredmények  2-es szorzóval, míg a II. és III. osztály, valamint a B és C kategóriás eredmények esetében 

0,5-ös szorzóval lesznek értékelve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*A világkupa esetén kritérium, hogy az adott verseny szerepeljen az adott évben a Nemzetközi Sportági 

Szakszövetség versenynaptárában 

**A nemzetközi verseny esetén kritérium, hogy az adott verseny az adott ország sportági 

szakszövetségének versenynaptárában, és az adott versenyszámban legalább 6 induló legyen. 

 


