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1. § 
 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4. rész Térítési és juttatási szabályzat (a 

továbbiakban: TJSZ) III. könyv 4. rész a következő 17/G.§-al egészül ki: 

 

„17/G.§ [Szívós István sportolói ösztöndíj] 

(1) A Szívós István sportolói ösztöndíj (a továbbiakban: sportolói ösztöndíj) célja a 

Semmelweis Egyetem sportéletének fejlesztése érdekében, elsősorban a versenysportban 

aktívan résztvevő hallgatók támogatása, ösztönzése, a tanulás és magas szintű sportolás 

eredményeinek elérése és ezek összehangolásának biztosítása.  

(2) A sportolói ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki: 

a) a pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Semmelweis 

Egyetemen, 

b) a pályázat benyújtásakor és a megítélt sportolói ösztöndíj esetében a folyósítás ideje alatt a 

Semmelweis Egyetem Sport Klub valamely szakosztályának igazolt játékosa,  

c) a Semmelweis Egyetem Sport Klub tagjaként az egyesület versenysport tevékenységében 

aktívan részt vesz, 

d) a Semmelweis Egyetem Sport Klub szakosztályi edzésein az edző által meghatározott 

részvételi feltételeket teljesíti és példamutatással végzi az edzésmunkát, 

e) edzői vagy szakosztályvezetői ajánlással rendelkezik. 

(3) A sportolói ösztöndíj pályázat útján ítélhető meg. A pályázatot a rektor írja ki, amelyben 

meghatározza a bíráló bizottság összetételét, azzal, hogy a bíráló bizottság elnöke az általános 

rektorhelyettes, egy tagot a hallgatói önkormányzat sport bizottsága javasol a rektor részére, 

és tagjainak száma legfeljebb 5 fő. A pályázati kiírás elektronikusan az Egyetem honlapján és 

a Testnevelési és Sportközpont honlapján jelenik meg. A pályázat egy tanévben legfeljebb 

két alkalommal hirdethető meg, öt-öt hónapos időtartamra. A rektor egyedi esetekben jelen 

bekezdéstől eltérő feltételt is meghatározhat. 

(4) A pályázati kiírás tartalmazza: 

a) a pályázat benyújtásának határidejét, valamint a benyújtásának módját, 

b) a pályázatra rendelkezésre álló keretösszeget, 

c) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges dokumentumokat, amelyek benyújtandóak, 

d) a bíráló bizottság összetételét, döntésének szempontjait, határidejét, 
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e) az elnyerhető támogatás összegét és a támogatásban részesíthető személyek keretszámát, 

azzal, hogy az egyhavi támogatás mértéke 50.000 Ft, 100.000 Ft vagy 150.000 Ft lehet, 

f) a pályázat lebonyolításának rendjét, amelynek során előnyben kell részesíteni az 

elektronikus lebonyolítást, 

g) a rektor döntése alapján az ünnepélyes keretek között történő átadás helyét, idejét, módját, 

i) a pályázat benyújtása során a lebonyolítással kapcsolatos kérdések megválaszolásában 

közreműködő személyt/szervezetet. 

(5) A pályázati kiírás során a 150.000 Ft-al járó ösztöndíj megítélésének feltételeként kell 

meghatározni  

a) valamely, a sportági szakszövetség által kiírt első vagy másodosztályú versenysorozatban 

igazolt szereplést, vagy 

b) egyetemi bajnokságon - 1-3. helyezést, vagy a bíráló bizottság szakmai megítélése szerinti 

kiemelt versenyszámban további helyezést elérő – eredménnyel záruló részvételt. 

(6) Amennyiben a sportolói ösztöndíjban részesülő hallgató a sportolói ösztöndíj folyósítása 

alatt meghatározott feltételt nem teljesíti, a bíráló bizottság az általa meghatározott időszakra 

a hallgatót a pályázási lehetőségből kizárja/ hallgató pályázatát elutasítja. 

(7) A sportolói ösztöndíjban részesülők nevét és a megítélt ösztöndíj mértékét a pályázati 

kiírásban meghatározott módon az Egyetem közzéteszi. 

(8) A bíráló bizottság döntésével szemben nincs helye további jogorvoslatnak. 

(9) A pályázat lebonyolításának adminisztratív feladataiban a Testnevelési és Sportközpont és 

a Hallgatói Önkormányzat működik közre. 

(10) A bíráló bizottság a pályázat elbírálásától számított 3 napon belül a pályázat 

eredményéről értesíti az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságot, amely gondoskodik a 

bíráló bizottság döntése szerinti ütemezésben és összegben a hallgató részére történő 

kifizetésről, azzal, hogy havonta legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig a sportolói ösztöndíjat ki 

kell fizetni a hallgató részére. Amennyiben a pályázat lebonyolítása alapján jelen bekezdéstől 

eltérő kifizetésre van szükség, az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság a döntés 

megérkezésétől számított 15 napon belül kifizeti a sportolói ösztöndíjat a hallgató részére.” 

 

 


