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A pályázat célja: 

 a tanuló ifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek fejlesztésére, 

 az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek hatékony segítése, 

 magasabb szintű sportolásra és eredményes tanulásra való ösztönzés, 

 az eredményes és kiemelkedően tanulók, sportolók méltó elismerése. 

 

Pályázók köre: 

Pályázatot nyújthatnak be a Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén székhellyel 

rendelkező zuglói általános és középiskolák intézményvezetői, akiknek az alábbi korosztályba 

tartozó tanulóik megfelelnek a pályázati kiírásban felsorolt korcsoportonkénti 

követelményeknek:  

o I. kcs.  1-4. osztályos általános iskolás tanulók (2 fiú + 2 lány) 

o II. kcs.  5-8. osztályos általános iskolás tanulók (2 fiú + 2 lány) 

o III. kcs. nappali tagozatos középiskolai tanulók (2 fiú + 2 lány) 

Támogatási alapelvek, kritériumok: 

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok, akik a 2021/2022 tanév végén 

o az I. kcs-ban kitűnő, 

o a II. kcs-ban 4,8 vagy annál magasabb, 

o a III. kcs-ban 4,5 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, 

 

és 2021 októbere és 2022 októbere között 

o az I. kcs-ban hazai és nemzetközi versenyen, 

o a II.-III. kcs-ban hazai bajnokságokon és nemzetközi versenyeken eredményesen 

szerepeltek. 

(Meg kell jelölni, hogy a versenyeken hány ország vett részt, és azt a szövetségnek 

igazolnia kell!) 
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Az értékelés szempontrendszere: 

 
A sportági hazai és nemzetközi versenyeredményekért kapható pontszámok: 
 

 
I. he-

lyezés 

II. he-

lyezés 
III. he-

lyezés 

IV. he-

lyezés 
V. he-

lyezés 

VI. he-

lyezés 

Olimpia, Ifjúsági Olimpia, 

Sakkolimpia 
5000 4000 3500 3000 2500 2000 

Paralimpia 5000 4000 3500 3000 2500 2000 

Speciális Világjátékok, 

Világbajnokság, 

Európa-bajnokság,  

Universiade, 

Gymnasiade,  

Iskolai Világbajnokság 

(ISF) 

1500 1300 1000 900 800 700 

Világkupa, 

SportAccord Világjátékok 

(volt AGFIS Világ- 

játékok) EYOF 

800 700 600 400 200 100 

Felnőtt Országos 

Bajnokság 
800 700 500 300 200 100 

Korosztályos Országos 

Bajnokság 
700 600 400 200 100 50 

Diákolimpia 700 600 400 200 100 50 

 
A tanulmányi eredmények pontozása: 

A tanuló / hallgató tanulmányi eredményének átlagát 2 tizedes jegyig kell számítani, az átlagba a 

magatartásra és a szorgalomra kapott érdemjegyek nem számítanak bele. 

Átlag Pont 

5,00 1500 

4,90 1400 

4,80 1300 

4,70 1200 

4,60 1100 

4,50 1000 

 

Továbbá 200 pont jár az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért olyan 

eredményekért, melyek a felsőoktatási felvételi esetén, a felvételi eljárás során plusz pontokat 

érnek, illetve szintén 200 pont adható az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott 

tanulmányi verseny országos döntőjében elért első 15 helyezés valamelyikéért. 
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A pályázathoz mellékletként az alábbi eredményeket alátámasztó másolatok csatolása 

szükséges: 

- a 2021/2022. tanév év végi tanulmányi értesítő eredményének intézményvezető által 

hitelesített fénymásolata, 

- a 2021/2022. tanév tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló okirat 

intézményvezető által hitelesített fénymásolata, továbbá 

- sportági szakszövetségi igazolás vezető által hitelesített fénymásolata. 

 

A pályázat benyújtásának módja és benyújtási határideje: 

A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani! 

A pályázati adatlap (1 eredeti példányban zárt borítékban) kizárólag személyesen adható le 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 

1145. Budapest, Bácskai utca 53. 

Geier Róbert intézményi referensnek címezve. 

A borítékon kérjük feltüntetni:  „Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj” 2022 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. október 19. (szerda) 11.30 óra 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az a pályázat, mely 

 határidőn túl érkezett be, vagy  

 a sportági szakszövetségnek a 2021 októbere és 2022 októbere közötti időszak 

eredményeiről szóló igazolást, vagy 

 a tanulmányi értesítő másolatát nem tartalmazza, 

értékelés nélkül elutasításra kerül. 

A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus úton 

kapnak értesítést a pályázat kiírójától. 

 

A pályázat letölthető a www.zuglo.hu oldalról, (mely a Hivatal / Pályázatok / Önkormányzat 

által kiírt pályázatok útvonalon érhető el), vagy átvehető a hivatal ügyfélszolgálatán. 

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a 8729-396-os telefonszámon, illetve a 

geier.robert@zuglo.hu címen kérhető. 

 

Budapest, 2022. október 1. 

Hevér László György s.k. 

a Népjóléti Bizottság Elnöke 
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