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A Semmelweis Egyetem 
S z e n á t u s á n a k 

29/2007. (II. 22.) számú 
h a t á r o z a t a 

 
a  „Jó tanuló - Jó sportoló” kitüntető cím adományozási rendjéről 

szóló szabályzat módosításáról 
 

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § 
(12) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi 
szabályzatot alkotja A „Jó tanuló – Jó sportoló” 
kitüntető cím adományozási rendjéről. 

Preambulum 
 
A Semmelweis Egyetem jogelőd intézményei a „Jó tanuló-jó sportoló” kitüntetést, illetve 
„Egészséges, edzett test az alapja a magas fokú szellemi kultúrának” elnevezésű 
vándordíjakat alapított. Az integrált egyetem folytatva e hagyományt, 2001. évben Egyetemi 
Tanácsi határozattal „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetést alapított, példaképül kívánva állítani 
az Egyetem hallgatói elé azokat a társaikat, akik tanulmányi kötelezettségeik magas szintű 
teljesítése mellett, kiváló sporteredményeket érnek el a hazai és nemzetközi versenyeken, 
illetve kiemelkedő teljesítményt tudnak felmutatni a nemzetközi és hazai 
versenyszervezésébe. Az Egyetem életében bekövetkezett változások azonban szükségessé 
tették a kitüntetés adományozásáról szóló szabályzat módosítását.  
 
1. § A kitüntetés pályázati úton nyerhető el. 
 

2. § A pályázat meghirdetése 
A pályázati felhívást minden év szeptember 30-ig a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sportközpontja teszi közzé a Semmelweis Egyetem honlapján és a Semmelweis Egyetem 
hallgatóinak és közalkalmazottainak lapjában. 
 

3. § A pályázat benyújtásának határideje  
A pályázatot személyesen december 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sportközpontjába, illetve postai úton 24:00 óráig lehet feladni. 
 

4. § A pályázat benyújtásának feltételei: 
- a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagozatos, graduális képzésben részvevő 
hallgatója, 

- tanulmányi átlageredmény a pályázást megelőző két szemeszterben 4.00 vagy ennél 
magasabb, 

- a pályázónak fegyelmi büntetése nem volt, illetve annak hatálya alatt nem áll 
- a pályázat kiírását megelőző két tanulmányi félévben az 1. mellékletben felsorolt 
sportbeli követelményekből dokumentáltan teljesített.  

 

5. § A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:  
- a pályázó személyi adatait (név, születési hely, dátum, kar, évfolyam, csoport), 
- a pályázó tanulmányaira és sporttevékenységére vonatkozó rövid önéletrajzot, 
- kari igazolást, a pályázást megelőző két szemeszter tanulmányi eredményéről, 
- egyesületi és sportági szövetségi igazolást a pályázó által bejegyzett legmagasabb 
szintű sporteredmények eléréséről, amelyet a pályázást megelőző két szemeszterben 
teljesített.  

A pályázathoz szükséges űrlapot a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpontjában 
(IX. ker. Ferenc tér 15. 211.sz.; Tel: 215-9337), az egyes Karok Dékáni Hivatalában lehet 
beszerezni, vagy az Internetről lehet letölteni. 
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6. § A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpontjának igazgatója által 
vezetett 5 fős Bizottság értékeli - melynek elnöke a Központ igazgatója – az 1. sz. 
mellékletben megadott pontrendszer alapján, az alábbiak szerint: 

- A női és férfi hallgatók teljesítményét külön-külön értékeli és állít fel sorrendet a nők 
és férfiak számára. 

- Az elérhető összes pont a tanulmányi eredmények és a sportteljesítmény  pontjaiból 
tevődik össze. 

- Az elérhető maximális pontszám nem limitált (tehát az 1. mellékletben megnevesített 
kategóriák mindegyikéből szerezhetnek pontokat a pályázók). 

- A versenyhelyezés alapján megállapított pontszámnál a legmagasabb 
versenyeredmény kerül figyelembevételre.  

- Azonos pontszám esetén a jobb tanulmányi eredményt elért hallgató kerül előbbre. 
- A Bizottság az összegzett pontok alapján sorrendet állít fel, az első hat helyezett 
díjazására  

- A felállított sorrendet a Bizottság elnöke véleményezésre megküldi az érintett Karok 
vezetőinek.  

- A Karok által véleményezett sorrendet az oktatási rektorhelyettes terjeszti a Szenátus 
elé. Véleménykülönbség esetén a javaslatról az oktatási rektorhelyettes dönt.  

- „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetés díjait az Egyetem Szenátusa e javaslat alapján ítéli 
oda az arra érdemes hallgatóknak. 

 

7. § A „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetés díjai 
- Az első három helyezett plakett és pénzjutalmazásban részesül. 
-  A negyedik, az ötödik és a hatodik helyezett a szabályzatban leírt oklevél és  

pénzjutalmazásban részesül. 
1. helyezett – 70 eFt 
2. helyezett – 60 eFt 
3. helyezett – 50 eFt 
4. helyezett – 40 eFt 
5. helyezett – 35 eFt 
6. helyezett – 30 eFt 
A pénzdíjak összege kétévenként felülvizsgálatra kerül. 
 

8. § A kitüntetések átadása 
A kitüntetés átadására a Nemzeti Ünnep (március 15.) alkalmából szervezett ünnepélyen kerül 
sor. 
 
9. § A kitüntetés (plakett, oklevél) leírása 

- az Egyetemi címer 
- „Jó tanuló – jó sportoló” felirat 
- a díjazott neve és helyezése 
- a kitüntetés éve. 
 

Jelen szabályzat a Szenátus 29/2007. (II.22.) számú határozatával lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 47/2001. (IV. 26.) ET. határozattal elfogadott korábbi szabályzat az érvényét 
veszíti. 
 
Budapest, 2007. február 22.      
 
         Dr. Tulassay Tivadar s.k.  
               rektor 
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1.sz. melléklet 
 
 

Pontrendszer a tanulmányi eredmények és a sport teljesítmény elbírálásához. 
 
1. A tanulmányi tevékenység alapján elérhető pontszámok megállapítása 

1.1. Tanulmányi eredmény alapján 
 

Tanulmányi 
átlag 

Pontszám 

5,00 350 

4,81 - 4,99 306 

4,61 - 4,80 262 

4,41 - 4,60 218 

4,21 - 4,40 174 
4,00 - 4,20 130 

 
1.2. Országos TDK Konferencia 

 
Díj Pontszám 

1. 200 

2. 150 

3. 100 
 

1.3. Egyetemi TDK Konferencia 
 

Díj Pontszám 

1. 150 

2. 100 

3. 50 
 

1.4. Kari TDK Konferencia 
 

Díj Pontszám 

1. 100 

2. 60 

3. 40 
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1.5. Rektori pályázat 
 

Díj Pontszám 

1. 150 

2. 100 

3. 80 
 
 
 

1.6. Publikációk 
 

Típusa Pontszám 

Nemzetközi szaklapban megjelent elsőszerzős 100 

Nemzetközi szaklapban megjelent társszerzős 75 

Hazai szaklapban megjelent elsőszerzős idegen 
nyelven 

60 

Hazai szaklapban megjelent társszerzős idegen 
nyelven 

45 

Hazai szaklapban megjelent elsőszerzős 
magyarul 

30 

Hazai szaklapban megjelent társszerzős 
magyarul 

15 

 
 
 

1.6. Tudományos konferencián tartott előadás poszter 
 

Típusa Pontszám 

Nemzetközi konferencián elsőszerzős 100 

Nemzetközi konferencián társszerzős 75 

Hazai konferencián elsőszerzős idegen nyelven 60 

Hazai konferencián társszerzős idegen nyelven 45 
Hazai konferencián elsőszerzős magyarul 30 
Hazai konferencián társszerzős magyarul 15 

 
 
 



 
A sportteljesítmény alapján elérhető pontszámok megállapítása 

Versenyhelyezések alapján megállapított pontszámok 
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Sportteljesítmény Pontszám
1.Olimpián egyéni vagy 
csapatban 1-3. helyezés 
2.Világbajnokságon elért 1. 
helyezés 

150 

 
 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám

1.Olimpián 7-8.helyezés, vagy 
csapatban 4-6. hely 
2.Világbajnokságon egyéni 4-5. 
helyezés vagy csapatban 1-2. 
hely 
3. Európa bajnokságon egyéni 
2. helyezés 

140 

 
 
 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám

1.Olimpián egyéniben 11-12. 
helyezés vagy csapatban 7-8. 
hely  
2.Világbajnokságon egyéni 9-10. 
helyezés, vagy csapatban 5-6. 
hely 
3.Európabajnokságon egyéni    
4-5.helyezés vagy csapatban 2-3. 
hely 
4.Universiadén egyéni 2-3. 
helyezés vagy csapatban 1.hely 
 

130 

 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám

1.Olimpián egyéniben 4-
6.helyezés 
2.Világbajnokságon egyéni 2-3. 
helyezés 
3.Európabajnokságon egyéni 
1.helyezés 

145 

 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám

1.Olimpián egyéniben 9-10. 
helyezés 
2.Világbajnokságon egyéni 6-7-
8. helyezés, vagy csapatban 3-4. 
hely 
3.Európabajnokságon egyéni 3. 
helyezés vagy csapatban 1.hely 
(80%-os részvétel) 
4.Universiadén egyéni 1. 
helyezés 

135 

 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám

1.Olimpián egyéni 13-15. 
helyezés vagy csapatban 9-12. 
hely 
2.Világbajnokságon egyéni 11-
12. helyezés vagy csapatban 7-
10. hely 
3.Európabajnokságon egyéni 6-
8. helyezés vagy csapatban 4-5. 
hely 
4.Universiadén egyéni 4-5. 
helyezés vagy csapatban 2-3. 
hely 
5.Országos összetett bajnokság 
/atlétika, torna/ 1. helyezés 

125 
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Sportteljesítmény Pontszám
1.Olimpiára kiküldött és ott 
indult versenyző 
2.Világbajnokságon egyéni  
13-15. helyezés vagy csapatban 
11-13. hely 
3.Európabajnokságon egyéni9-
10.helyezés vagy csapatban 6-7. 
hely 
4.Európa Kupa 1-3. helyezés 
(80 %-os részvétel) 
5.Országos egyéni bajnokság  
1. helyezés  
6.Országos összetett bajnokság  
/atlétika, torna/ 2. helyezés 
7.NB I-ben 1. helyezés (80%-os 
részvétel) 
8.Universiadén további 
helyezések 
9. Főiskolai EB, VB 1-3. hely 

120 

 
 

 
Sportteljesítmény Pontszám

1.Európabajnokságra kiküldött 
és ott indult versenyző 
2.Európa Kupa 6-8. helyezés    
(80 %-os részvétel) 
3.Országos egyéni 3. helyezés 
és Országos váltó bajnokság 
4.Országos összetett bajnokság 
/atlétika, torna/ 4. helyezés 
5.NB I-ben1.helyezés (40%-os), 
vagy 2. hely (60 %-os), vagy 
3. hely (80 %-os részvétel) 
6.Magyar Kupa1.hely (80 %-os 
részvétel) 
7.Országos egyéni utánpótlás 
bajnokság 1. helyezés 

110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1.Világbajnokságra kiküldött és 
ott indult versenyző 
2.Európabajnokságon egyéni 
11-13. helyezés vagy csapatban 
9-11. hely 
3.Európa Kupa 4-5. helyezés    
(80 %-os részvétel) 
4.Országos egyéni bajnokság  
2. helyezés 
5.Országos összetett bajnokság 
 /atlétika, torna/ 3. helyezés 
6.NB I-ben 1. helyezés (60 %-os 
részvétel) vagy 2. hely (80 %-os  
részvétel) 

115 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1.Európa Kupa 8-10. helyezés 
(80 %-os részvétel) 
2.Országos egyéni bajnokság  
4. helyezés 
3.Országos összetett bajnokság 
5. helyezés 
4.NB I-ben 2. helyezés (40 %-
os), vagy 3.helyezés (60 %-os), 
vagy 4. helyezés (80 %-os 
részvétel) 
5. Magyar Kupa 1. helyezés 
(80%-os) vagy 2. helyezés  
(60 %-os részvétel) 
6.Országos egyéni utánpótlás 
bajnokság 2. helyezés 

105 
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Sportteljesítmény Pontszám
1.Országos felnőtt válogatott és 
nemzetközi versenyen, 
mérkőzésen való részvétel 
2.Európa Kupán részvett 
versenyző 
3.Országos egyéni 
bajnokságban 5-6. helyezés 
4.Országos összetett bajnokság 
/atlétika, torna/ 6. helyezés 
5.Magyar Kupa 3. hely (80%-
os), vagy 2. hely (60 %-os), 
vagy 5-6. hely (80%-os 
részvétel) 
6.NB I-ben 3. hely (40%-os), 
vagy 4. hely (60%-os), vagy 
 5-6. hely (80%-os részvétel) 
7.Országos up.csapat-és 
váltóbajnokság és II.o. 
bajnokság 1. helyezés 
8.Országos egyéni up. 
bajnokság 3.hely 

100 

 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1.Országos egyéni bajnokság  
9-10.helyezés 
2.Országos összetett bajnokság  
/atlétika,torna/ 8. helyezés 
3.NB I-ben  
5-6. helyezés (40%-os), vagy  
7-8. hely (60 %-os), vagy  
9-10. helyezés (80%-os 
részvétel) 
4.Magyar Kupa 3. helyezés 
(40%-os), vagy 4. helyezés 
(60%-os), vagy 5. helyezés 
(80%-os részvétel) 
5. Országos csapat-és  váltó 
bajnokság és II.o. bajnokság   
1-2. helyezés 
6.Válogatott kerettag 
7.Utánpótlás válogatott, ha 
válogatott versenyen részt vesz 
8.Utánpótlás egyéni bajnokság  
5.helyezés 

90 

 

Sportteljesítmény Pontszám
1.Országos egyéni bajnokság  
7-8. helyezés 
2.Országos összetett bajnokság 
/atlétika, torna / 7.hely 
3.NB I-ben4.helyezés(40 %-os), 
vagy 5-6. helyezés (60 %-os), 
vagy 7-8. helyezés (80 %-os 
részvétel) 
4.Magyar Kupa      
2. helyezés (40%-os), vagy 
 5. helyezés (60 %-os), vagy 
 4. helyezés (80 %-os részvétel) 
5.Országos csapat vagy 
váltóbajnokság 2. hely 
6.Országos utánpótlás egyéni 
bajnokság 4. helyezés 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1.Országos egyéni bajnokság 
11-12. helyezés  
2.Országos összetett bajnokság 
/atlétika, torna/ 9. helyezés 
3.NB I-ben 7-8. helyezés (40%-
os), vagy 9-10. helyezés (60 %-
os), 
vagy 11-12. helyezés (80%-os 
részvétel) 
4.Magyar Kupa 4. helyezés 
(40%-os) vagy 5. helyezés 
(60%-os), vagy 6.helyezés 
(80%-os részvétel) 
5. Országos utánpótlás csapat 
vagy váltóbajnokság és 
up.II.o.3. helyezés 
6.Országos csapat vagy 
váltóbajnokság 4. helyezés 
7.Utánpótlás válogatott 
8.Utánpótlás egyéni bajnokság 
6.helyezés 

85 
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Sportteljesítmény Pontszám
1.Országos egyéni bajnokság 
2.Országos összetett bajnokság 
10. helyezés /atlétika,torna/ 
3.NB I-ben 9-10. helyezés 
(40%-os), vagy 11.-12. hely 
(60%-os), vagy 13.helyezéstől 
(80%-os részvétel)  
4.Magyar Kupa 5-6. helyezés 
(40%-os), vagy 7-8.helyezés 
(60%-os), vagy 9-10. helyezés 
(80%-os részvétel)  
5.Országos csapat vagy 
váltóbajnokság 5. hely 
6. NB I/B, NB II vagy 
labdarúgásban Bp.I.o.-ban 1-2. 
hely (80%-os részvétel) 
7.Országos utánpótlás egyéni 
bajnokság.(I.oszt.) 7-8. helyezés 

80 

 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1.NB I 13. helyezéstől (40%-os) 
2.NB I/B, NB II, vagy 
labdarúgásban Bp.I.o.-ban  
1-2.helyezés (40%-os), vagy  
3-4.helyezés (60%-os), vagy  
5-6.helyezés (80%-os) 
3.Labdarúgásban Bp.II.o.-ban 
1-2.helyezés (80%-os részvétel) 
4. Főiskolai egyéni bajnokság 
1-2. helyezés 
5. Főiskolai csapatbajnokság 
1.helyezés /80%-os részvétel/ 
6. Országos CSB II.o.1. 
helyezés 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1.NB I-ben 11-12.hely(40%-os), 
vagy 13.helyezéstől (60%-os 
részvétel) 
2.Magyar Kupa 7-8. helyezés 
(40%-os), vagy 9-10.hely 
(60%-os részvétel) 
3.Országos csapat vagy 
váltóbajnokság 6.hely 
4.NB I/B, NB II vagy 
labdarúgásban Bp.I.o.-ban  
1-2.helyezés (60%-os), vagy  
3-4.helyezés(80%-os részvétel) 
5.Utánpótlás kerettag 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1. NB I/B-ben, NB II-ben vagy 
labdarúgásban Bp.I.o.-ban  
3-4.helyezés (40%-os), vagy  
5-6.helyezés(60%-os), vagy  
7-8.helyezés (80%-os részvétel) 
2.A Bp.II.o.labdarúgásban  
1-2.helyezés (60%-os), vagy  
3-4.helyezés (80%-os) 
3.Főiskolai egyéni bajnokság  
3-4.helyezés 
4.Főiskolai csapatbajnokság 
1.helyezés (60%-os), vagy  
2. helyezés (80%-os részvétel.) 

65 
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Sportteljesítmény Pontszám
1.NB I/B, NB II-ben vagy 
labdarúgásban Bp.I.o.-ban 5-6. 
helyezés (60%-os), vagy  
7-8.helyezés(80%-os) 
2. Bp.II.o.labdarúgásban  
1-2.helyezés (40%-os), vagy  
3-4.helyezés (60%-os) vagy  
5-6.helyezés (80%-os) 
3.Főiskolai egyéni bajnokság  
5-6.helyezés 
4.Főiskolai csapatbajnokság 
1.helyezés (40%-os), vagy 
2.helyezés(60%-os), vagy  
3. helyezés (80%-os részvétel) 

60 

 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1.NB I/B-ben vagy 
labdarúgásban Bp.I.o.-ban  
9-10.helyezés (40%-os), vagy 
11-től helyezés /60%-os/ 
2.Bp.II.o.labdarúgásban  
5-6.helyezés(40%-os), vagy  
7-8.helyezés (60%-os), vagy 
9.helyezéstől (80%-os) 
3.Főiskolai csapatbajnokság 
3.helyezés (40 %-os), vagy 
4.helyezés (60%-os  részvétel) 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportteljesítmény Pontszám
1.NB I/B, NB II vagy 
labdarúgásban Bp.I.o.-ban  
7-8.helyezés (40%-os),vagy 
9- 10.helyezés (60%-os), vagy 
11.helyezéstől (80%-os) 
2.Bp.II.o.labdarúgásban  
3-4.helyezés (40%-os), vagy  
5-6. helyezés (60%-os), vagy  
7-8.hely (80%-os részvétel) 
3.Főiskolai egyéni bajnokság  
7-8. helyezés 
4.Főiskolai csapatbajnokság  
2. helyezés (40%-os), vagy 
3.helyezés (60%-os),vagy 
4.helyezés (80%-os részvétel) 
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3. Szabadidősport 

 
 

 Pontszám
DSE, DSK elnök, Elnökségi 
tag 100 

Nemzetközi és hazai 
versenyszervezés 60 

 
 
 
 
 

Medikus Kupa 
 

Helyezés Pontszám 

1. 50 

2  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semmelweis Egyetem „Jó tanuló –Jó sportoló” pályázati lap  
 

Pályázati lapok igényelhetők a Testnevelési és Sportközpontban, illetve a Karok  Dékáni Hivatalában 

Név: ......................................................... Szül. hely,év,hó,nap: .................................................  

Kar, évfolyam, csoport/az a tanulmányi év, ami alapján pályázik/: ...........................................  

Tanulmányi eredménye a pályázást megelőző két szemeszterben: 

I. félév átlaga: ...................................................... II. félév átlaga:...............................................  

A kar pecsétes igazolása tanulmányi eredmény dokumentálásához: 
 
 ph. 
 
 ...............................................  
 dátum 
Egyéb tanulmányi tevékenység az adott tanulmányi évben:.......................................................  
.....................................................................................................................................................  
Országos TDK konferencia:........................................................................................................  
Egyetemi TDK konferencia: .......................................................................................................  
Kari TDK konferencia:................................................................................................................  
Rektori pályázat: .........................................................................................................................  
Melyik sportegyesület tagja: ..................................... Szakosztálya: ...........................................  
Csapatának osztálya: ................................................. Minősítése /egyéni sportág/:....................  
Hazai versenyeken elért sporteredményei / a pályázást megelőző két félévben/:.......................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
Külföldi versenyeken elért sporteredményei / a pályázást megelőző két félévben/: ..................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 

Egyesületi és sportági szakszövetség igazolása a fenti sporteredményekhez: 
 
 ...............................................  
 ph.  név 
  ...............................................  
   dátum 
 
Lakcím /vidékieknél az ideiglenes lakcím is/: ............................................................................  

.....................................................................................................................................................  

Telefon, mobil telefon: ................................................................................................................  

 
 
Budapest, 200 ..........................................  
 
 .....................................................  
  aláírás 
 
Beadási határidő: az adott év december 10.-én 1600 óráig, vagy postán 2400 óráig. 
 


