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A Semmelweis Egyetem 

Szenátusának 

139/2015. (XI. 26.) számú határozata 

„Jó tanuló - Jó sportoló” kitüntet ő cím adományozási rendjéről című szabályzat 
elfogadásáról 

 

[a 113/2017. (X. 26.) számú szenátusi határozat módosításaival egységes szerkezetű szöveg] 

 

Az SZMSZ I. rész 21. § (14) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi döntést hozza: 

 

1. § A Semmelweis Egyetem Szenátusa elfogadja a „Jó tanuló - Jó sportoló” kitüntet ő cím 
adományozási rendjéről szóló szabályzatot. 

 

2. § Jelen határozat és annak mellékletei a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján 
való közzétételt követő napon lép hatályba.  

  

3. § Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a 
29/2007. (II.22.) számú szenátusi határozattal elfogadott „Jó tanuló-jó sportoló” kitüntető cím 
adományozási rendjéről szóló szabályzat. 

 

Budapest, 2015. december 2.     Budapest, 2015. december 2. 

(módosította: 2016.01.04.)     (módosította: 2016.01.05.) 

 

Dr. Szél Ágoston      Dr. Szász Károly 

rektor        kancellár 

 

Egyetértési záradék 

Az SZMSZ I. rész 20.§ (4) bekezdés szerinti jogkörben eljárva az egyetértést megadom. 

 

Budapest, 2015. december 2. 

(módosította: 2016.01.05.) 

 

Dr. Szász Károly  

kancellár 
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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, a 47/2001. (IV. 26.) ET. 
számú határozattal az Egyetemi Tanács „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 verseny szervezésébe. Az Egyetem életében bekövetkezett változások azonban 
szükségessé tették a kitüntetés adományozásáról szóló szabályzat módosítását. 

 

1. A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI  

 
1.1. A pályázati felhívás szabályai 

(1) A kitüntetés pályázati úton nyerhető el. 

(2) A pályázati felhívást minden év szeptember 30-ig a Semmelweis Egyetem Testnevelési 
és Sportközpontja (a továbbiakban: SE Testnevelési és Sportközpont) teszi közzé a 
Semmelweis Egyetem honlapján és a Semmelweis Egyetem hallgatóinak és 
közalkalmazottjainak lapjában. 

(3) A pályázathoz szükséges űrlapot az SE Testnevelési és Sportközpontjában és az egyes 
Karok Dékáni Hivatalában lehet beszerezni, valamint az SE Testnevelési és Sportközpont 
alhonlapjáról lehet letölteni (www.semmelweis.hu/sportkozpont). 

(4) Az SE Testnevelési és Sportközpont minden tanév szeptember 30. napjáig elektronikus 
formában megküldi a pályázati kiírást és űrlapot az egyes Karok Dékáni Hivatalainak.  

(5) A pályázati űrlapot és a pályázó tanulmányaira és sporttevékenységére vonatkozó rövid 
önéletrajzot adott év november 15-éig lehet benyújtani, személyesen az SE Testnevelési 
és Sportközpontjában, illetve postai úton az SE Testnevelési és Sportközpontjának címére 
való megküldéssel.1 

 

1.2.  A pályázat benyújtásának feltételei 

(1) A kitüntetést az a Semmelweis Egyetem, beiratkozott nappali tagozatos, graduális 
képzésben részvevő hallgatója kaphatja, aki 

a) a pályázási kiírást megelőző két szemeszterben 4.00 vagy ennél magasabb súlyozott 
tanulmányi átlaggal rendelkezik, 

b) tanulmányi elégtelenség miatt nem ismételt évet, 

c) fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, illetve nem állt, és 

d) a pályázati kiírást megelőző két tanulmányi szemeszterben a 2. mellékletben felsorolt 
sportbeli követelmények valamelyikéből dokumentáltan teljesített és 

e) a pályázati kiírást megelőző két tanulmányi szemeszterben a 2. mellékletben felsorolt 
tudományos munkában dokumentáltan teljesített. 

                                                 
1 Módosította a 113/2017. (X. 26.) számú szenátusi határozat. Hatályba lépés napja: 2017. XI. 01.  
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(2) Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében a már elért sporteredményt a hallgató csak egyszer 
jogosult beszámíttatni a pályázat benyújtása során, a jövőben ezen elért eredményre nem 
hivatkozhat. 

2. A KITÜNTETÉS ELJÁRÁSRENDJE  

(1) A pályázatokat az SE Testnevelési és Sportközpontjának igazgatója által vezetett 5 fős 
Bizottság értékeli. 

(2) A Bizottság elnöke az SE Testnevelési Sportközpont igazgatója, a tagok az SE 
Testnevelési és Sportközpontban foglalkoztatott testnevelő tanárok közül kerülnek 
felkérésre, akiknek a megbízatása az adott tanévben meghirdetett pályázat 
meghirdetésétől az eredmény kihirdetésig tart. 

(3) Az értékelés a 2. mellékletben megadott pontrendszer alapján történik az alábbiak szerint: 

a) A női és férfi hallgatók teljesítményét külön-külön értékelik. 

b) Az elérhető összes pont a súlyozott tanulmányi átlagból és a sportteljesítmény 
pontjaiból tevődik össze. 

c) Az elérhető maximális pontszám limitált 900 pontban, mely a 2. mellékletben 
szereplő kategóriákból áll. 

d) A maximális pontszám a súlyozott tanulmányi átlagból, a legmagasabb pontértékű 
tudományos munkából és a legmagasabb pontértékű sporteredményből tevődik 
össze. 

e) Azonos pontszám elérése esetén a magasabb súlyozott tanulmányi átlagot elért 
hallgató kerül előbbre. 

(4) A Bizottság az összegzett pontok alapján sorrendet állít fel az első hat helyezett 
díjazására, külön a nők és külön a férfiak vonatkozásában. 

(5) A felállított sorrendet a Bizottság elnöke véleményezésre megküldi az érintett Karok 
vezetőinek. Azonos pontszámok kialakulása esetén az oktatási rektorhelyettes javaslatot 
tesz a sorrendiségre vonatkozólag. 

(6) Az Egyetem Szenátusa az oktatási rektorhelyettes előterjesztése alapján dönt a „Jó tanuló 
– jó sportoló” kitüntető cím odaítéléséről az arra érdemes hallgatóknak. 

(7) A kitüntetés átadására a Nemzeti Ünnep (március 15.) alkalmából szervezett ünnepélyen 
kerül sor. 

 

3. A KITÜNTETETTEK DÍJAZÁSA  

(1) A kitüntetés plakettel vagy oklevéllel és pénzjutalommal jár. 

(2) Az első három helyezett plakettet és pénzjutalmat kap. 

(3) A negyedik, az ötödik és a hatodik helyezett oklevelet és pénzjutalmat kap. 

(4) A pénzjutalmak a Semmelweis Egyetem központi költségvetéséből kerülnek 
finanszírozásra: 

1. helyezett – 80.000 Ft 

2. helyezett – 70.000 Ft 

3. helyezett – 60.000 Ft 
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4. helyezett – 50.000 Ft 

5. helyezett – 45.000 Ft 

6. helyezett – 40.000 Ft. 

(5) A pénzjutalmak összege kétévenként felülvizsgálatra kerül.  

(6) A felülvizsgálatot az oktatási rektorhelyettes az SE Testnevelési és Sportközpont 
igazgatójának javaslata alapján végzi el. A módosításról a Szenátus dönt. 

(7) A plaketten és az oklevélen  

a) a Semmelweis Egyetem címere, 

b) a „Jó tanuló – jó sportoló” felirat, 

c) a díjazott neve és helyezése, 

d) a kitüntetés éve. 

szerepel. 

(8) Az érmék és az oklevelek készíttetéséről a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és 
Rendezvényszervezési Igazgatósága (KRI) gondoskodik, az ezzel kapcsolatban felmerülő 
költségeket a KRI viseli. Az érmék és oklevelek készíttetéséhez szükséges adatokat (a 
díjazottak neve és helyezésük) az SE Testnevelési és Sportközpont igazgatója 1 hónappal 
a díjak átadása előtt a KRI igazgatója rendelkezésére bocsájtja. A díjak átadására az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából rendezett 
nyilvános Szenátusi ülésen kerül sor, melyet a Semmelweis Egyetem a március 15-ét 
megelőző munkanapon rendez meg. Az ünnepséget a KRI szervezi.  

(9) A díjazottakat az SE Testnevelési és Sportközpont igazgatója értesíti, illetve hívja meg a 
díjátadó ünnepségre.  

 

4.  DÍJAK KIFIZETÉSE
2 

(1) Az SE Testnevelési és Sportközpont igazgatója a díjak átadása előtt legkésőbb 1 
hónappal tájékoztatja a gazdasági főigazgatót a kitüntetettekről – megjelölve a hallgatók 
nevét, karonkénti lebontásban a díjak összegének feltüntetésével – a szenátusi határozat 
megküldésével. 

(2) A gazdasági főigazgató utasítja a karok gazdasági igazgatóit – a pénzjutalom forrását 
megjelölve – a kifizetésre. 

(3) A karok gazdasági igazgatói a kifizetésről legkésőbb adott év március 31. napjáig 
intézkednek. 

  

                                                 
2 Beiktatta a 113/2017. (X. 26.) számú szenátusi határozat. Hatályba lépés napja: 2017. XI. 01. 
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1. melléklet: Pályázati űrlap 

 

Semmelweis Egyetem „Jó tanuló – Jó sportoló” pályázati űrlap 

 

 

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

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

Súlyozott tanulmányi átlag a pályázást megelőző két szemeszterben: 

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

 

 

A kar pecsétes igazolása tanulmányi eredmény dokumentálásához: 

 

ph. 

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

név 

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

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/:  

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Egyesületi és sportági szakszövetség igazolása a fenti sporteredményekhez: 

 

ph ph 

 

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

név 

 

 

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

név 

 

 

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

dátum 

 

…………………………………………… 

dátum 

 

 

Lakcím /vidékieknél az ideiglenes lakcím is/: ............................................................................ 

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

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

A pályázati díjak kifizetése miatt kérjük megadni:  

adószám…………………………………TAJ szám…………………………………………… 

Bankszámlaszám:……………………………………………………………………………….. 

 

Budapest, 20…........................................... 

 

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

aláírás 

 

Beadási határidő: az adott év december 10-én 16.00 óráig vagy postán 24.00 óráig. 

Pályázati lapok igényelhetők az SE Testnevelési és Sportközpontban, illetve a Karok Dékáni 
Hivatalában. 
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2. melléklet: Pontrendszer 

 

Pontrendszer a súlyozott tanulmányi átlag 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 - 4,99 300 

4,61 - 4,80 250 

4,41 - 4,60 200 

4,21 - 4,40 150 

4,00 - 4,20 120 

 

2. A tudományos tevékenység alapján elérhető pontszámok megállapítása 

 

2.1. Országos TDK Konferencia 

 

Díj Pontszám 

1. 150 

2. 100 

3. 50 

 

2.2. Egyetemi TDK Konferencia 

 

Díj Pontszám 

1. 100 

2. 50 

3. 25 
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2.3. Kari TDK Konferencia 

 

Díj Pontszám 

1. 75 

2. 50 

3. 25 

 

2.4. Rektori pályázat 

 

Díj Pontszám 

1. 125 

2. 100 

3. 75 

 

2.5. 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 

 

2.6. Tudományos konferencián tartott előadás poszter 

 

Típusa Pontszám 

Nemzetközi konferencián elsőszerzős 75 

Nemzetközi konferencián társszerzős 50 

Hazai konferencián elsőszerzős idegen nyelven 40 

Hazai konferencián társszerzős idegen nyelven 30 

Hazai konferencián elsőszerzős magyarul 20 

Hazai konferencián társszerzős magyarul 15 
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3. A sportteljesítmény alapján elérhető pontszámok megállapítása 

 

3.1. Versenyhelyezések alapján megállapított pontszámok 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Olimpián egyéni vagy csapatban 1-3. helyezés 

2.Világbajnokságon elért 1. helyezés 
350 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Olimpián egyéniben 4- 6. helyezés 

2.Világbajnokságon egyéni 2-3. helyezés 

3.Európa bajnokságon egyéni 1. helyezés 

300 

 

 

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 

280 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Olimpián egyéniben 9-10. helyezés 

2.Világbajnokságon egyéni 6-7-8. helyezés, vagy 
csapatban 3-4. hely 

3.Európa bajnokságon egyéni 3. helyezés vagy 
csapatban 1. hely (80%-os részvétel) 

4.Universiadén egyéni 1. helyezés 

270 
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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.Európa bajnokságon egyéni 4-5. helyezés vagy 
csapatban 2-3. hely 

4.Universiadén egyéni 2-3. helyezés vagy csapatban 1. 
hely 

260 

 

 

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.Európa bajnokságon 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 

250 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Olimpiára kiküldött és ott indult versenyző  

2.Világbajnokságon egyéni 13-15. helyezés vagy 
csapatban 11-13. hely 

3.Európa bajnokságon egyéni 9-10. 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.NBI-ben 1. helyezés (80%-os részvétel) 

8.Universiadén további helyezések 

9. Főiskolai EB, VB 1-3. hely 

240 
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Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Világbajnokságra kiküldött és ott indult versenyző 

2.Európa bajnokságon 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.NBI-ben 1. helyezés (60 %-os részvétel) vagy 2. hely 
(80 %-os részvétel) 

230 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Európa bajnokságra 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.NBI-ben 1. helyezés (40%-os részvétel), vagy 2. hely 
(60 %-os részvétel), vagy 3. hely (80 %-os részvétel) 

6.Magyar Kupa 1. hely (80 %-os részvétel) 

7.Országos egyéni utánpótlás bajnokság 1. helyezés 

220 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Európa Kupa 8-10. helyezés (80 %-os részvétel) 

2.Országos egyéni bajnokság 4. helyezés 

3.Országos összetett bajnokság 5. helyezés 

4.NBI-ben 2. helyezés (40 %- os részvétel), vagy 3. 
helyezés (60 %-os részvétel), vagy 4. helyezés (80 %-
os részvétel) 

5. Magyar Kupa 1. helyezés (80%-os részvétel) vagy 
2. helyezés (60 %-os részvétel) 

6.Országos egyéni utánpótlás bajnokság 2. helyezés 

210 

 

 



„Jó tanuló-jó sportoló” kitüntető cím adományozási rendjéről 

 13  

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Országos felnőtt válogatott és nemzetközi versenyen, 
mérkőzésen való részvétel 

2.Európa Kupán részt vett versenyző 

3.Országos egyéni bajnokságban 5-6. helyezés 

4.Országos összetett bajnokság /atlétika, torna/ 6. 
helyezés 

5.Magyar Kupa 3. hely (80%-os részvétel), vagy 2. 
hely (60 %-os részvétel), vagy 5-6. hely (80%-os 
részvétel) 

6.NBI-ben 3. hely (40%-os részvétel), vagy 4. hely 
(60%-os részvétel), 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 

200 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Országos egyéni bajnokság 7-8. helyezés 

2.Országos összetett bajnokság /atlétika, torna/ 7. hely 

3.NBI-ben 4. helyezés (40 %-os részvétel), vagy 5-6. 
helyezés (60 %-os részvétel), vagy 7-8. helyezés (80 
%-os részvétel) 

4.Magyar Kupa 

2. helyezés (40%-os részvétel), vagy 

5. helyezés (60 %-os részvétel), vagy 

4. helyezés (80 %-os részvétel) 

5.Országos csapat vagy váltóbajnokság 2. hely 

6.Országos utánpótlás egyéni bajnokság 4. helyezés 

190 
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Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Országos egyéni bajnokság 9-10. helyezés 

2.Országos összetett bajnokság /atlétika, torna/ 8. 
helyezés 

3.NBI-ben 5-6. helyezés (40%-os részvétel), vagy 7-8. 
hely (60 %-os részvétel), vagy 9-10. helyezés (80%-os 
részvétel) 

4.Magyar Kupa 3. helyezés (40%-os részvétel), vagy 
4. helyezés (60%-os részvétel), 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 

180 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Országos egyéni bajnokság 11-12. helyezés 

2.Országos összetett bajnokság /atlétika, torna/ 9. 
helyezés 

3.NBI-ben 7-8. helyezés (40%-os részvétel), vagy 9-
10. helyezés (60 %-os részvétel), vagy 11-12. helyezés 
(80%-os részvétel) 

4.Magyar Kupa 4. helyezés 

(40%-os részvétel) vagy 5. helyezés 

(60%-os részvétel), 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 

170 
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Sportteljesítmény  Pontszám 

1.Országos egyéni bajnokság 

2.Országos összetett bajnokság 10. helyezés /atlétika, 
torna/ 

3.NBI-ben 9-10. helyezés (40%-os részvétel), vagy 
11.-12. hely (60%-os részvétel), vagy 13. helyezéstől 
(80%-os részvétel) 

4.Magyar Kupa 5-6. helyezés (40%-os részvétel), vagy 
7-8. helyezés (60%-os részvétel), 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 

160 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.NB I-ben 11-12. hely (40%-os részvétel), vagy 13. 
helyezéstől (60%-os részvétel) 

2.Magyar Kupa 7-8. helyezés (40%-os részvétel), 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 részvétel), vagy 3-4. helyezés (80%-
os részvétel) 

5.Utánpótlás kerettag 

150 
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Sportteljesítmény  Pontszám 

1.NB I 13. helyezéstől (40%-os részvétel) 

2.NB I/B, NB II, vagy labdarúgásban Bp. I. o.-ban 

1-2.helyezés (40%-os részvétel), vagy 

3-4.helyezés (60%-os részvétel), vagy 

5-6.helyezés (80%-os részvétel) 

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 

140 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1. NB I/B-ben, NB II-ben vagy labdarúgásban Bp. I. 
o.-ban 3-4. helyezés (40%-os részvétel), vagy 5-6. 
helyezés (60%-os részvétel), vagy 7-8. helyezés (80%-
os részvétel) 

2. A Bp. II.o. labdarúgásban 1-2. helyezés (60%-os 
részvétel), vagy 3-4. helyezés (80%-os részvétel) 

3.Főiskolai egyéni bajnokság 3-4. helyezés 

4.Főiskolai csapatbajnokság 1. helyezés (60%-os 
részvétel), vagy 2. helyezés (80%-os részvétel) 

130 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.NB I/B, NB II-ben vagy labdarúgásban Bp. I. o.-ban 
5-6. helyezés (60%-os részvétel), vagy 7-8. helyezés 
(80%-os részvétel) 

2. Bp. II.o. labdarúgásban 1-2.helyezés (40%-os 
részvétel), vagy 3-4. helyezés (60%-os részvétel) vagy 
5-6. helyezés (80%-os részvétel) 

3.Főiskolai egyéni bajnokság 5-6. helyezés 

4.Főiskolai csapatbajnokság 1. helyezés (40%-os 
részvétel), vagy 2. helyezés (60%-os részvétel), vagy 
3. helyezés (80%-os részvétel) 

120 
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Sportteljesítmény  Pontszám 

1.NB I/B, NB II. vagy labdarúgásban Bp. I.o.-ban 7-8. 
helyezés (40%-os részvétel), vagy 9-10. helyezés 
(60%-os részvétel), vagy 11. helyezéstől (80%-os 
részvétel) 

2.Bp. II. o. labdarúgásban 3-4. helyezés (40%-os 
részvétel), vagy 5-6. helyezés (60%-os részvétel), vagy 
7-8.hely (80%-os részvétel) 

3.Főiskolai egyéni bajnokság 7-8. helyezés 

4.Főiskolai csapatbajnokság 2. helyezés (40%-os 
részvétel), vagy 3. helyezés (60%-os részvétel), vagy 
4. helyezés (80%-os részvétel) 

110 

 

 

Sportteljesítmény  Pontszám 

1.NB I/B-ben vagy labdarúgásban Bp. I.o.-ban 9-10. 
helyezés (40%-os részvétel), vagy 11-től helyezés 
(60%-os részvétel)  

2.Bp. II. o. labdarúgásban 5-6. helyezés (40%-os 
részvétel), vagy 7-8. helyezés (60%-os részvétel), vagy 
9. helyezéstől (80%-os részvétel) 

3.Főiskolai csapatbajnokság 3. helyezés (40%-os 
részvétel), vagy 4. helyezés (60%-os részvétel) 

100 

 

 

3.2. Szabadidősport 

 

 Pontszám 

DSE, DSK elnök, Elnökségi tag 20 

Nemzetközi és hazai versenyszervezés 20 

 

 

3.3. Medikus Kupa 

 

Helyezés Pontszám 

1. 50 

2. 20 
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3. sz. melléklet: Ellenőrzési nyomvonalak3 
 

   felelősségi szintek folyamat 
eredményeként 
keletkezett 
dokumentum 

 folyamat lépései előkészítés lépései feladatgazda ellenőrző ellenőrzés 
módja 

jóváhagyó jóváhagyás 
módja 

1. pályázati felhívás 
elkészítése 

dokumentum 
elkészítése 

SE Testnevelési és 
Sportközpont 
Igazgatója 

n.é. egyeztetés SE Testnevelési és 
Sportközpont 
Igazgatója 

aláírás pályázati 
felhívás 

2. pályázatok 
elbírálása 

pályázatok befogadása SE Testnevelési és 
Sportközpont 
igazgatója által 
vezetett 5 fős 
bizottság  

n.é. egyeztetés SE Testnevelési és 
Sportközpont 
Igazgatója 

n.é. n.é. 

3. díjazásra javasolt 
pályázatok 
Szenátus elé 
terjesztése 

döntés a pályázatokról SE Testnevelési és 
Sportközpont 
igazgatója által 
vezetett 5 fős 
bizottság 

SE Testnevelési és 
Sportközpont 
Igazgatója 

egyeztetés Oktatási 
Rektorhelyettes 
(előterjesztő) 

aláírás előterjesztés 

4. KRI értesítése a 
díjazottakról 

a díjak készítéséhez 
szükséges adatok 
összegyűjtése 

SE Testnevelési és 
Sportközpont 
Igazgatója 

n.é. n.é. n.é. n.é. a hivatalos 
értesítés a 
Szenátus 
döntéséről a 
szükséges 
adatokkal 

5. Gazdasági 
főigazgató 
tájékoztatása a 
pénzjutalom 
kifizetéséről 

Szenátusi határozat SE Testnevelési és 
Sportközpont 
Igazgatója 

n.é. egyeztetés SE Testnevelési és 
Sportközpont 
Igazgatója 

aláírás Értesítő a 
kitüntetettekről 
és a 
kifizetéshez 
szükséges 
adatokról 

6. Karok gazdasági 
igazgatóinak a 
tájékoztatása 

Tájékoztató a 
kifizetésről 

Gazdasági 
Főigazgató 

n.é. n.é. Gazdasági 
Főigazgató 

aláírás Értesítő a 
kitüntetettekről 

7. Kifizetés Utasítás a kifizetésről Kari gazdasági 
ügyintéző 

n.é. n.é. Kari gazdasági 
igazgató 

aláírás Dokumentum a 
kifizetésről 

n.é.: nem értelmezhető 
Ellenőrzési módok: beszámoltatás, jóváhagyás, egyeztetési kötelezettség  

                                                 
3 Módosította a 113/2017. (X. 26.) számú szenátusi határozat. Hatályba lépés napja: 2017. XI. 01. 


