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PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 
 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a 

„Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” 
cím elnyerésére. 

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” 

címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2015/2016. tanévben 

eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.  

 

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek:  

− Magyar Olimpiai Bizottság 

− Magyar Paralimpiai Bizottság 

− Nemzeti Versenysport Szövetség 

− Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség  

(Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség) 

− Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 

 

 

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 
 

A pályázat célja:  

− az ifjúság ösztönzése 

o az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra, 

o a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, 

o fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra; 

 a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés 

célkitűzéseinek segítése; 

 az egészséges életmód népszerűsítése; 

 a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása; 

 a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése. 

 

 

 

II. A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA 
 

A díjazottak a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címet elismerő miniszteri 

oklevelet kapnak a 2015/2016. tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és 

kimagasló sportteljesítményükért.  
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III. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI 
 

A cím elnyerésére három kategóriában nyújtható be pályázat. 

I. kategória:  köznevelési intézmény 5−8. évfolyamos tanulója  

II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

9−13. évfolyamos tanulója  

III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali 

tagozatos) hallgatója 
 

 

 

IV. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 

 

4.1. PÁLYÁZÓK KÖRE 

 

A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek 

mindegyikének megfelel: 

1. A 2015/2016. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 5-13. évfolyamos tanulója vagy felsőoktatási 

intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója. 

2. A 2015/2016. tanévben (2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között) a 4.2 

pontban hivatkozott sportágak valamelyikének a 4.3. pontban felsorolt hazai országos 

bajnokságán vagy/és nemzetközi versenyén 1−6. helyezést ért el.  

3. A kettő tizedesjegy értékre történő kerekítéssel – I. és II. kategóriában a magatartás és 

szorgalom jegyek kivételével − számított tanulmányi átlaga elérte az alábbi eredményt:  

I. kategória:  a 2015/2016. tanév végén legalább 4,80 

II.   kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,70 

III. kategória: a 2015/2016. tanév I. és II. félév átlaga* legalább 4,00 

*A keresztféléves képzésben részt vevő első/utolsó évfolyamos hallgató esetében 

egy félév átlaga számítandó. 

 
4.2. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT SPORTÁGAK KÖRE 

 

A pályázat elbírálásánál csak az alábbi szövetségek által képviselt sportágak vehetőek 

figyelembe:  

− a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) által regisztrált olimpiai sportági 

szakszövetségek, 

− a Nemzeti Versenysport Szövetség által regisztrált nem olimpiai sportági 

szakszövetségek, 

− a Magyar Paralimpiai Bizottság és a köztestületébe tartozó fogyatékosok országos 

sportszövetségei.  

A szövetségek listája a 2. mellékletben található. 
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4.3. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT VERSENYEREDMÉNYEK 

ÉS A HITELESÍTŐ SZERVEZETEK 
 

Maximum három sportág versenyeredménye adható meg. Sportáganként  
− az I. kategória esetében egy hazai országos bajnokság és/vagy egy 

olimpiai/paralimpiai sportág (2. melléklet szerint) nemzetközi eredménye, 

− a II. és III. kategória esetében egy hazai országos bajnokság és/vagy egy nemzetközi 

verseny eredménye.  

Egy sportágon belül szerzett több versenyeredmény esetén a legmagasabb pontszámot 

jelentő eredményt (ld. 8.1. pont) kell feltüntetni.  
 

A hasonló mozgásformával rendelkező sportágak eredményeinek beszámítása − a beérkezett 

pályázati dokumentáció vizsgálata és értékelése alapján − az Értékelő Bizottság (az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által felkért szakértőkből álló testület) kizárólagos hatásköre.  
 

A pályázat elbírálásánál csak az alábbi táblázatban szereplő országos szintű és nemzetközi 

versenyek eredményei értékelhetőek. Az egyes versenyek eredményeit a verseny neve 

mellett megjelölt szervezeteknek kell igazolnia 3. mellékletben található Sporteredmény- 

hitelesítő adatlapon. Sportáganként egy hitelesítő adatlap kitöltése szükséges. 
 

Egy sportági szövetség egy tanulónak/hallgatónak csak egy hazai és egy nemzetközi 

versenyen elért eredménye után adhat ki igazolást! Sportáganként a legmagasabb 

pontszámot (ld. 8.1. pont) jelentő eredményt kell feltüntetni.  
 

Csak a formanyomtatványon benyújtott, az arra jogosult szervezet, illetve aláírásra 

jogosult személy által hitelesített, megfelelő bélyegzővel ellátott, hiánytalanul, pontosan 

kitöltött igazolás érvényes! Hiánypótlásra nincs lehetőség!  
 

NEMZETKÖZI VERSENYEK HITELESÍTŐ SZERVEZET 

Olimpia Magyar Olimpiai Bizottság 

Ifjúsági Olimpia (YOG) Magyar Olimpiai Bizottság 

Sakkolimpia Magyar Sakkszövetség 

Paralimpia Magyar Paralimpiai Bizottság 

Világbajnokság 
országos sportági szakszövetség, 

fogyatékosok országos sportszövetsége 

Európa-bajnokság 
országos sportági szakszövetség, 

fogyatékosok országos sportszövetsége 

Speciális Világjátékok 

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, 

Magyar Speciális Olimpia Szövetség, 

Magyar Szervátültetettek Szövetsége 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Magyar Olimpiai Bizottság 

Universiade Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 

Európa Játékok Magyar Olimpiai Bizottság 

SportAccord Világjátékok Nemzeti Versenysport Szövetség 

Egyetemi Világbajnokság Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 

Gymnasiade Magyar Diáksport Szövetség 

Iskolai Világbajnokság (ISF) Magyar Diáksport Szövetség 

Európai Egyetemi Játékok Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 

Európai Egyetemek Bajnoksága Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 

Világkupa országos sportági szakszövetség 
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HAZAI VERSENYEK HITELESÍTŐ SZERVEZET 

Felnőtt Országos Bajnokság 
országos sportági szakszövetség, 

fogyatékosok országos sportszövetsége 

Korosztályos Országos Bajnokság 
országos sportági szakszövetség, 

fogyatékosok országos sportszövetsége 

Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos 

Bajnokság (MEFOB) 
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 

Diákolimpia
®
  Magyar Diáksport Szövetség 

FODISZ Diákolimpia 
Fogyatékosok Országos Diák és 

Szabadidősport Szövetsége 

 

 

 

V. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 
 

A Pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató az alábbi weboldalakon érhető el:  

− a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között: 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-

allamtitkarsag, 

− a pályázat kiírásában közreműködő sportszakmai szervezetek honlapjain, 

− a pályázati portálon (regisztrációt követően): http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/. 

 

A pályázati dokumentáció részei: 

− a pályázati portálon online kitöltött Pályázati adatlap, 

− az 5.2. és 5.3 pontban felsorolt, az előírásoknak megfelelően kitöltött, beszkennelt és a 

pályázati portálon feltöltött kötelező, illetve további mellékletek. (Az eredeti 

példányok a pályázat eredményhirdetéséig megőrizendőek!) 

 

 
5.1. PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A Pályázati adatlapot a pályázat hivatalos online felületén elektronikusan kell kitölteni a 

feltöltött mellékletek adataival megegyezően. A Pályázati adatlap mintája az  

1. mellékletben, a Kitöltési útmutató a 6. mellékletben található. 

 

Csak az útmutatásnak megfelelően, pontosan, hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlap 

érvényes! Hiánypótlásra nincs lehetőség!  

 

 
5.2. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI 

 

1. Tanulmányi eredményt igazoló, hitelesített, átlaggal ellátott dokumentum 

a) Köznevelési intézmény tanulója (I−II. kategória) esetén a Bizonyítvány 

2015/2016. tanév tanulmányi eredményét igazoló oldalai a tanév végi  

− magatartás és szorgalom jegyek kivételével, kettő tizedesjegy értékre 

történő kerekítéssel számított − tanulmányi átlagának megjelölésével.  

b) Felsőoktatási intézmény hallgatója (III. kategória) esetén a leckekönyv vagy 

a tanulmányi rendszerből nyomtatott, a 2015/2016. tanév I. és II. félév 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag
http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/
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tanulmányi eredményét igazoló oldalai a két félév kettő tizedesjegy értékre 

történő kerekítéssel számított tanulmányi átlagának feltüntetésével. A 

keresztféléves képzésben részt vevő első/utolsó évfolyamos hallgató esetében, 

egy félév eredményét igazoló dokumentum szükséges az adott félév átlagának 

megjelölésével. 

Csak az intézményvezető/dékán által hitelesített, tanulmányi átlaggal 

megjelölt dokumentum érvényes!  Hiánypótlásra nincs lehetőség!  

 

2. Sporteredmény-hitelesítő adatlap(ok)  

Sportáganként egy hitelesítő adatlap csatolása szükséges. Csak a 4.3. pontban 

leírtaknak megfelelően kitöltött igazolás érvényes! Hiánypótlásra nincs 

lehetőség!  
 

3. Adatkezelési nyilatkozat  

A 4. mellékletben található Adatkezelési nyilatkozaton a Pályázó − és 

amennyiben a 16. életévét még nem töltötte be, a Törvényes képviselője − 

aláírásával hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez, a pályázat 

eredményének közzétételéhez, kép- és hangfelvétel készítéséhez, azoknak a 

pályázat kiírója által történő felhasználásához. A nyilatkozat aláírás(ok) nélkül 

nem érvényes! Hiánypótlásra nincs lehetőség!  

 

Az elektronikusan felöltött dokumentumok eredeti példányát a pályázat 

eredményhirdetéséig meg kell őrizni, mert a pályázat kiírója bekérheti ellenőrzésre! 

 

 

 
5.3. TOVÁBBI MELLÉKLETEK 

 

Tanulmányi versenyeredmények, hallgatói eredmények (tanulmányokhoz kapcsolódó 

kimagasló teljesítmények) igazoló dokumentumai: 

 

a) Köznevelési intézmény tanulói (I−II. kategória) esetén a tanulmányi verseny 

eredményét igazoló dokumentum, amennyiben a Pályázó rendelkezik a 8.3. 

pontban megnevezett tanulmányiverseny-eredménnyel, és azt szerepeltette a 

Pályázati adatlapon.  

 

b) Felsőoktatási intézmény hallgatói (III. kategória) esetén a köztársasági 

ösztöndíj adományozását, valamint az Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián (OTDK) elért minősített helyezést igazoló dokumentum, 

amennyiben a Pályázó rendelkezik a 8.4. pontban megnevezett eredménnyel, és 

azt szerepeltette a Pályázati adatlapon. 

 

Igazoló dokumentum hiányában az Értékelő Bizottság az eredményeket figyelmen kívül 

hagyja. 

 

Az elektronikusan felöltött dokumentumok eredeti példányát a pályázat 

eredményhirdetésig meg kell őrizni, mert a pályázat kiírója bekérheti ellenőrzésre! 
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VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
  
 

6.1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28. 8 óra 
 

 

6.2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

 

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázat hivatalos weboldalán, a 

http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ portálon. A személyes pályázati felület regisztrációt 

követőn nyílik meg a belépési kód megadásával. 

A regisztráció a Pályázó nevének (személyazonosító igazolványban/születési anyakönyvi 

kivonatban szereplő hivatalos név) és a Kapcsolattartó (ld. Pályázati adatlap III. pont) e-mail 

címének megadásával történik. Fontos, hogy a regisztráció során megadott adatok 

megegyezzenek a Pályázati adatlap azonos adataival, ezért regisztráció előtt a Kitöltési 

útmutató (ld. 6. melléklet) Regisztrációra vonatkozó 2. pontjának elolvasása feltétlenül 

szükséges! 

Sikeres regisztrációt követően egy rendszerüzenet, majd a Kapcsolattartó e-mail címére egy 

visszaigazoló levél érkezik, amelyekben megtalálható a belépéshez szükséges nyolcjegyű 

belépési kód. A kódot, illetve azt tartalmazó e-mailt gondosan meg kell őrizni, mert a 

továbbiakban csak ezzel a személyes kóddal lehet belépni a felületre!  

A személyes pályázati felületen lehet a pályázati adatlapot kitölteni és a kizárólag 

JPG/JPEG/PDF formátumban digitalizált, dokumentumonként legfeljebb 2 MB méretű 

mellékleteket feltölteni.  

A pályázati felület adatai a kilépés előtt mentéssel rögzíthetőek, ezáltal a Pályázati adatlap 

kitöltése, valamint a mellékletek feltöltése újbóli belépést követően folytatható. 
 

A pályázat benyújtása előtt érdemes ellenőrizni a benyújtandó pályázat valamennyi 

elemét, mert a benyújtott pályázat módosítására, valamint hiánypótlásra nincs lehetőség!  

 

 

VII. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
 

A pályázat érvénytelen és automatikusan elutasításra kerül, amennyiben 

− a Pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek (ld. 4.1. pont), 

− a Pályázati adatlapon megjelölt adatok nem a valóságnak megfelelőek, a kitöltés 

pontatlan, nem értelmezhető, 

− nincs értékelhető versenyeredmény (pl. a sportág, a versenytípus, a versenyeredmény 

nem felel meg a feltételeknek), 

− valamely kötelező melléklet hiányzik; nem a formanyomtatványon került benyújtásra; 

kitöltése hiányos, pontatlan, nem értelmezhető; aláírás, hitelesítés hiányzik vagy nem 

megfelelő,  

− papíralapon kerül benyújtásra.  

Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/
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VIII. A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE 
 

A pályázatokat az Értékelő Bizottság (ld. 4.2. pont) egységes szempontsor alapján értékeli. 

A pályázat díjazottjairól − az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján − az 

oktatásért felelős miniszter hoz döntést. 

8.1. SPORTEREDMÉNYEK PONTOZÁSA 

 

                                   Helyezés 

  Verseny 
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  

NEMZETKÖZI VERSENYEK             

Olimpia 5000 4000 3500 3000 2500 2000 

Ifjúsági Olimpia (YOG) 5000 4000 3500 3000 2500 2000 

Sakkolimpia 5000 4000 3500 3000 2500 2000 

Paralimpia 5000 4000 3500 3000 2500 2000 

Világbajnokság 4000 3200 2800 2400 2000 1600 

Európa-bajnokság 3000 2400 2100 1800 1500 1200 

Speciális Világjátékok 3000 2400 2100 1800 1500 1200 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 

(EYOF) 
3000 2400 2100 1800 1500 1200 

Universiade 3000 2400 2100 1800 1500 1200 

Európa Játékok 2500 2000 1750 1500 1250 1000 

SportAccord Világjátékok 2500 2000 1750 1500 1250 1000 

Egyetemi Világbajnokság 2500 2000 1750 1500 1250 1000 

Gymnasiade 2000 1600 1400 1200 1000 800 

Iskolai Világbajnokság (ISF) 2000 1600 1400 1200 1000 800 

Európai Egyetemi Játékok 2000 1600 1400 1200 1000 800 

Európai Egyetemek Bajnoksága 2000 1600 1400 1200 1000 800 

Világkupa* 800 640 560 480 400 320 

HAZAI VERSENYEK        

Felnőtt Országos Bajnokság 800 640 560 480 400 320 

Korosztályos Országos Bajnokság 700 560 490 420 350 280 

Magyar Egyetemi - Főiskolai 

Országos Bajnokság (MEFOB) 
600 480 420 360 300 240 

Diákolimpia® 600 480 420 360 300 240 

FODISZ Diákolimpia 600 480 420 360 300 240 

 

*Megjegyzés:  

 A Világkupa eredményeket csak abban az esetben vesszük figyelembe, ha a 

versenyszámból a pályázati időszakban nem rendeztek (felnőtt vagy korosztályos) 

világbajnokságot (VB).  

 A tánccsoport, karate, rögbi, aerobic és a görkorcsolya sportágak nemzetközi 

eredményei a Világkupa kategóriában kerülnek értékelésre.  
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8.2. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK PONTOZÁSA 

I. kategória  III. kategória 

 Átlag Pont 

 
Átlag Pont 

5 3000 

 
5 3000 

4,90-4,99 2500 

 
4,90-4,99 2800 

4,80-4,89 2000 

 
4,80-4,89 2600 

  
 

4,70-4,79 2400 

II. kategória  

4,60-4,69 2200 

 
4,50-4,59 2000 

Átlag Pont 

 
4,40-4,49 1900 

5 3000 

 

4,30-4,39 1800 

4,90-4,99 2500 

 
4,20-4,29 1700 

4,80-4,89 2000 

 

4,10-4,19 1600 

4,70-4,79 1500 

 
4,00-4,09 1500 

 

 
8.3. TANULMÁNYIVERSENY-EREDMÉNYEK PONTOZÁSA 

 

Az I−II. kategóriában pályázók a 2015/2016. tanévben megrendezett alábbi (5. mellékletben 

részletezett) tanulmányi versenyeken elért eredményei után többletpont jár. Maximum három 

tanulmányi verseny eredménye értékelhető többletponttal.  
 

1. A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 3. 

mellékletében felsorolt tanulmányi versenyek  

a) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott 

tanulmányi versenyek 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 

  1−10. helyezés: 1500 pont 

11−20. helyezés: 700 pont 

21−30. helyezés: 300 pont 
 

b) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott 

tanulmányi versenyek 

 Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és 

a 8. évfolyamos tanulók számára 

1−3. helyezés: 200 pont 
 

 Művészeti tanulmányi versenyek az alapfokú művészeti iskolák 

tanulói részére 

1−3. helyezés: 300 pont 

4−6. helyezés: 200 pont 
 

 Művészeti tanulmányi versenyek a művészeti szakközépiskolák és 

szakiskolák részére 

1−3. helyezés: 300 pont 

4−6. helyezés: 200 pont 
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c) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi 

versenyek 

 Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi 

versenyei 

1−3. helyezés: 200 pont 

 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei 

1−3. helyezés: 200 pont 

 

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott tanulmányi versenyek 

 Nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi versenyek 

(Nemzeti Tehetség Program pályázatai) 

  1−3. helyezés: 500 pont 

  4−10. helyezés: 300 pont 

11−15. helyezés: 200 pont 
 

 Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny 

1−3. helyezés: 500 pont 
 

 Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyei 

Nagydíj: 500 pont 

Első díj: 300 pont 

 

3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi 

versenyek 

 Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye 

(SZÉTV) 

  1−10. helyezés: 1500 pont 

11−20. helyezés: 700 pont 

21−30. helyezés: 300 pont  
 

A tanulmányi verseny eredményét igazoló dokumentum hiányában a 

tanulmányiverseny-eredményt az Értékelő Bizottság nem értékeli! 

 

 
8.4. HALLGATÓK EREDMÉNYEINEK PONTOZÁSA 

 

A III. kategóriában pályázó hallgatók tanulmányaihoz, szakmai és tudományos 

tevékenységéhez kapcsolódó kiemelkedő eredményei (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdése valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 13. §-a alapján) után többletpont jár. 
 

1. Az oktatásért felelős miniszter által a 2015/2016. tanévre adományozott 

köztársasági ösztöndíj 

1500 pont 
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2. Az eredményes tudományos diákköri tevékenység, ezen belül a 2015. évi XXXIII. 

Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) elért minősített I., II. 

vagy III. helyezés 

1500 pont 

A hallgatói eredményességet igazoló dokumentum hiányában az eredményt az Értékelő 

Bizottság nem értékeli! 
 

 

 

IX. ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

A Pályázók a pályázat eredményéről a pályázati felületen értesülhetnek a döntést követő hét 

munkanapon belül. A díjazottak listája − oktatási intézményeik megjelölésével − közzétételre 

kerül a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető híreinél:  

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag 
 

 

 

X. DÍJÁTADÁS 
 

A „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” cím díjátadó ünnepsége a 2016/2017. 

tanév végén kerül megrendezésre, amelyre a legmagasabb pontszámot elért díjazottak kapnak 

meghívást. A többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet. 
 

 

 

XI. FELLEBBEZÉS 
 

Az Értékelő Bizottság eljárásával és a miniszteri döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, 

azonban a pályázó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 102/D. § (1) bekezdése szerint kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a 

döntés meghozatalára vonatkozó eljárás jogszabálysértő. 
 

 

 

XII. MELLÉKLETEK 
 

1. melléklet Pályázati adatlap mintája 

2. melléklet Szövetségek listája  

3. melléklet Sporteredmény-hitelesítő adatlap 

4. melléklet Adatkezelési nyilatkozat 

5. melléklet Tanulmányi versenyek 

6. melléklet Kitöltési útmutató 
 

 

 

XIII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 

A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36 (1) 795 4135 telefonszámon. 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag
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PÁLYÁZATI ADATLAP MINTÁJA
1
 

 

 

                                                           
1
 A különféle böngészők a megjelenítésben apró eltéréseket mutathatnak.  
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A fentiektől eltérő cím megjelölése esetén: 

 

 
  I. vagy II. kategóriában: 

 
  I. vagy II. kategóriában a VAN opció megjelölése esetén: 

 
  III. kategóriában: 

 
  III. kategóriában a VAN opció megjelölése esetén: 
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   2. melléklet 
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SZÖVETSÉGEK LISTÁJA 
 

Olimpiai sportágak sportszövetségei Nem olimpiai sportágak sportszövetségei 

Magyar Asztalitenisz Szövetség Dámajátékosok Magyarországi Szövetsége  

Magyar Atlétikai Szövetség Magyar Amerikai Football Szövetség 

Magyar Birkózó Szövetség Magyar Biliárd Szövetség 

Magyar Bob és Szánkó Szövetség Magyar Bowling és Teke Szövetség 

Magyar Curling Szövetség Magyar Bridzs Szövetség 

Magyar Evezős Szövetség Magyar Búvár Szakszövetség 

Magyar Golf Szövetség Magyar Darts Szövetség 

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Magyar Élet és Vízimentő Szakszövetség 

Magyar Íjász Szövetség Magyar Erőemelő Szövetség 

Magyar Jégkorong Szövetség Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 

Magyar Judo Szövetség Magyar Floorball Szövetség 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség 

Magyar Kerékpáros Szövetség Magyar Golyósportok Szövetsége 

Magyar Kézilabda Szövetség Magyar Gószövetség 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség 

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Kick-box Szövetség 

Magyar Lovas Szövetség Magyar Korfball Szövetség 

Magyar Műugró Szakszövetség Magyar Tradicionális Kung Fu és Wushu Szakszövetség 

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Magyar Kutyasport Szövetség 

Magyar Ökölvívó Szakszövetség Magyar Lábtenisz Szövetség 

Magyar Öttusa Szövetség Magyar Lábtoll-labda Szövetség 

Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség 

Magyar Rögbi Szövetség Magyar Modellező Szövetség 

Magyar Röplabda Szövetség Magyar Motoros Vízisport Szövetség 

Magyar Sí Szövetség Magyar Motorsport Szövetség 

Magyar Snowboard Szövetség Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség 

Magyar Sportlövők Szövetsége Magyar Nanbudo Szövetség 

Magyar Súlyemelő Szövetség Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 

Magyar Szinkronúszó Szövetség Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség 

Magyar Szörf Szövetség Magyar Országos Horgász Szövetség 

Magyar Taekwondo Szövetség /WTF/ Magyar Pétanque Szövetség 

Magyar Tenisz Szövetség Magyar Rádióamatőr Szövetség 

Magyar Tollaslabda Szövetség Magyar Repülő Szövetség 

Magyar Torna Szövetség Magyar Sakkszövetség 

Magyar Triatlon Szövetség Magyar Sárkányhajó Szövetség 

Magyar Úszó Szövetség Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség 

Magyar Vitorlás Szövetség Magyar Sumó Szövetség 

Magyar Vívó Szövetség Magyar Szkander Szövetség 

Magyar Vízilabda Szövetség Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 

Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség* Magyar TáncSport Szakszövetség 

Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség* Magyar Testépítő és Fittness Szövetség 

Magyar Karate Szakszövetség* Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség  

Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség* Magyar Vizisí és Wakeboard Szövetség 

 
Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség** 

  Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség** 

* 2016. augusztus 3-tól olimpiai sportág sportszövetsége Magyar Karate Szakszövetség** 

**2016. augusztus 2-ig nem olimpiai sportág sportszövetsége Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség** 

 

Fogyatékosok országos sportszövetségei 

Magyar Paralimpiai Bizottság 

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 

Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

Magyar Szervátültetettek Szövetsége 

Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 

Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége 

Csak országos szervezet igazolása érvényes! 
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SPORTEREDMÉNY-HITELESÍTŐ ADATLAP
1,2

  

A PÁLYÁZÓ (TANULÓ/HALLGATÓ) NEVE
3
 

 

 

SPORTÁG megnevezése
4
:  

 

HAZAI VERSENYEREDMÉNY 

Verseny megnevezése
5
:  

Helyszíne
6
:  Ideje

7
:  

Versenyszám
8
:  Helyezés

9
:  

 

NEMZETKÖZI VERSENYEREDMÉNY
10

 

Verseny megnevezése
11

:  

Helyszíne
12

:  Ideje
13

:  

Versenyszám
14

:  Helyezés
15

:  

 

Kelt: ,  év  hó  nap 

 

 

P.H. 

 

hitelesítő szervezet aláírása és bélyegzője 
 

                                                           
1
Sportáganként egy hitelesítő adatlap kitöltése szükséges. 

2
Kizárólag a 2015/2016. tanévben (2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31. között) elért versenyeredmények 

adhatóak meg. 
3
A Pályázó hivatalos (személyazonosító igazolványban/születési anyakönyvi kivonatban szereplő) neve a 

Pályázati adatlap I. pontjával megegyezően. 
4
Pontos megnevezés. 

5
A versenykiírás szerinti pontos megnevezés. 

6
Többfordulós versenyek esetén (pl. kupák, bajnoki versenyrendszerek) az utolsó versenyesemény helyszíne. 

7
Többfordulós versenyek esetén (pl. kupák, bajnoki versenyrendszerek) az utolsó versenyesemény napja. 

8
A versenykiírás szerinti pontos megnevezés. 

9
I−VI. közötti helyezés. 

10
I. kategória (a 2015/2016. tanévben köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulója) esetében csak olimpiai 

sportág nemzetközi versenyeredménye adható meg. 
11

A versenykiírás szerinti pontos megnevezés. 
12

Többfordulós versenyek esetén (pl. kupák, bajnoki versenyrendszerek) az utolsó versenyesemény helyszíne. 
13

Többfordulós versenyek esetén (pl. kupák, bajnoki versenyrendszerek) az utolsó versenyesemény napja. 
14

A versenykiírás szerinti pontos megnevezés.  
15

 I−VI. közötti helyezés. 
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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott,  Pályázó 

jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy 

 személyes adataimat − ezen belül tanulmányi- és sporteredményeimet − az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma mint a pályázat kiírója (a továbbiakban: Minisztérium) a 

Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2016 pályázat eljárása, bírálata folyamán és 

a díjátadó ünnepség lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje, az 

Értékelő Bizottságnak − kizárólag a pályázatok értékelése céljából − átadja, továbbá 

pályázatomat a lebonyolítást követően az Irattári szabályzatában meghatározott ideig 

(10 év) irattárában megőrizze; 

 a cím elnyerése esetén személyes adataim közül a nevemet, az oktatási intézményem 

nevét és címét, valamint a pályázaton elért eredményemet a Minisztérium a 

kormányzati portálon (www.kormany.hu) közzétegye. 

Tudomásul veszem, és hozzájárulok ahhoz, hogy rólam a díjátadó ünnepségen kép- és 

hangfelvétel készülhet, amelyet a Minisztérium a pályázattal kapcsolatos kommunikációs 

tevékenységéhez felhasználhat. Ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphetek fel 

a pályázat kiírója felé. 

Kelt: ,  év  hó  nap 

 

 

Pályázó aláírása 

 

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 6. § (3) bekezdésére figyelemmel, amennyiben a Pályázó a 16. életévét még nem 

töltötte be, nyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy 

utólagos jóváhagyása szükséges. 

 
Alulírott 

Név:  

Lakcím:  

mint a Pályázó Törvényes képviselője kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat 

tudomásul veszem, ahhoz hozzájárulok. 

Kelt: ,  év  hó  nap 

 

 

Törvényes képviselő aláírása 

 

http://www.kormany.hu/


5. melléklet 

TANULMÁNYI VERSENYEK  
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1.    A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI 
rendelet 3. mellékletében felsorolt tanulmányi versenyek 

1. a)  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott  

tanulmányi versenyek 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

Angol nyelv I. kategória 

Angol nyelv II. kategória 

Biológia I. kategória 

Biológia II. kategória 

Dráma 

Filozófia 

Fizika I. kategória 

Fizika II. kategória 

Földrajz 

Francia nyelv I. kategória 

Francia nyelv II. kategória 

Horvát nyelv és irodalom 

Informatika I. kategória 

Informatika II. kategória 

Kémia I. kategória 

Kémia II. kategória 

Latin nyelv 

Magyar irodalom 

Magyar nyelv 

Matematika I. kategória 

Matematika II. kategória 

Matematika III. kategória 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Művészettörténet 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

Német nyelv I. kategória 

Német nyelv II. kategória 

Olasz nyelv I. kategória 

Olasz nyelv II. kategória 

Orosz nyelv  

Rajz és vizuális kultúra 

Román nyelv és irodalom 

Spanyol nyelv I. kategória 

Spanyol nyelv II. kategória 

Szerb nyelv és irodalom 

Szlovák nyelv és irodalom 

Szlovén nemzetiségi nyelv  

Történelem 
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1. b)   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott 

tanulmányi versenyek 

 Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos 

tanulók számára 

Nemzetiségi roma/cigány népismeret 

Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom 

Nemzetiségi horvát népismeret 

Görög nemzetiségi nyelv és irodalom 

Nemzetiségi görög népismeret 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

Nemzetiségi német népismeret 

Román nemzetiségi nyelv és irodalom 

Nemzetiségi román népismeret 

Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom 

Nemzetiségi szerb népismeret 

Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom 

Nemzetiségi szlovák népismeret 

Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom 

Nemzetiségi szlovén népismeret 

 Művészeti tanulmányi versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére 

XIII. Országos Klarinétverseny 

XIII. Országos Oboa- és Fagottverseny 

XIV. Országos Zongoraverseny 

XII. Országos Kürtverseny 

IX. Országos Czidra László Furulyaverseny 

XI. Országos Orgonaverseny 

XIII. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny 

X. Országos „Bartók Béla” Hegedű-duó Verseny 

V. Országos Fotó és Filmverseny 

VI. Országos Grafikai Verseny 

V. Országos Kerámia és Szobrászat Verseny 

VI. Országos Néptáncverseny (Csoportos) 

 Művészeti tanulmányi versenyek a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére 

XII. Országos Kürtverseny 

XII. Országos Harsona- és Tubaverseny 

IX. Országos Énekkari Verseny 

X. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére 

XII. Országos Orgonaverseny 

XIV. Országos Richter János Klarinétverseny és VI. Országos Szaxofonverseny 

VIII. Országos Gitárverseny 

III. Országos Jazz-zenei Verseny 

XII. Országos Trombitaverseny 

XII. Országos Ütőhangszeres Verseny 
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VII. Országos Néptáncverseny (szólótánc) 

XXV. Országos Rajzverseny 

I. Országos Festészeti Verseny 

XIX. Országos Mintázás Verseny 

1. c)  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott 

tanulmányi versenyek 

 Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei 

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára 

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára 

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny 

 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei 

Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye 

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak 

XLI. országos komplex tanulmányi versenye 

XXXII. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók 

nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 

 

2.   További, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott 

tanulmányi versenyek  
 Nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi versenyek – a Nemzeti Tehetség 

Program nyertes pályázatai (verseny szervezője) 

Savaria országos történelem tanulmányi verseny (Nyugat-magyarországi Egyetem 

Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ) 

7-8.évfolyamos tanulók országos történelem versenye (Nyugat-magyarországi Egyetem 

Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ) 

Varga Tamás Matematikaverseny (Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány) 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny (Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány) 

Eötvös József országos középiskolai szónokverseny (Magyar Nyelvtudományi Társaság) 

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny (Ókortudományi Társaság) 

35. Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny (Leőweyért 

Alapítvány) 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Országos Döntő 3-8. osztályosoknak (Összedolgozási 

Képesség Fejlesztéséért Alapítvány) 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny Országos Döntő 3-8. osztályosoknak 

(Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány) 

VII. Robotprogramozó Országos Csapatverseny (Színvonalas Oktatásért Nevelésért 

Alapítvány) 

III. Földtől az asztalig agrár- és élelmiszertudományi projektverseny (FM Közép-

magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző 

Iskola és Kollégium) 

Országos német nyelvi verseny 7 - 8. osztályosoknak (Szolnoki II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola) 

V. Országos Szépíró Verseny SNI-s és BTM-es tanulók részére (Tehetségműhely 

Közhasznú Alapítvány) 
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Örökségünk ’48 történelem és állampolgári vetélkedő (Szakmai Középiskolásokért 

Kulturális Egyesület) 

Középiskolások III. zenei versenye (Nyíregyházi Főiskola) 

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Tanulmányi Verseny (Gyöngyhalászat 

Tehetséggondozó Alapítvány) 

ZENÉS "színház az egész világ" 2016. Országos Művészeti Tehetségkutató Verseny 

("Musical-re hangolva" Egyesület) 

XXVII. Hevesy György Országos Kémia Verseny (Magyar Természettudományi Társulat) 

XXIV. Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny (Magyar Természettudományi Társulat) 

Országos szakiskolai közismereti tanulmányi versenyek (OSZKTV) (Suliszerviz 

Pedagógiai Intézet) 

Vállald érzelmeidet! verseny (Szvetnik Joachim Általános Iskola) 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (Magyar Nyelvtudományi 

Társaság) 

Országos középiskolai illemtani csapatverseny (Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskolája 081203) 

VI. Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny (Szekszárdi Garay János Gimnázium) 

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem) 

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny (Eötvös Loránd Fizikai Társulat) 

XXVII. Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Országos Szakmai Vetélkedő (FM 

Kelet-Magyarországi Agrár Szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium) 

III. Országos Vadak Ura Bajnokság (Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium, röviden: Szent Mór Iskolaközpont ) 

12. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny (Szekszárdi I. Béla 

Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola) 

2015/2016. tanévi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny (Bolyai János Matematikai 

Társulat) 

Kozma László XIV. Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny (Informatika-

Számítástechnika Tanárok Egyesülete) 

Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny (Informatika-Számítástechnika 

Tanárok Egyesülete) 

XXI. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (2016) (TIT Kossuth Klub 

Egyesület) 

Szellemi Sportok Nemzeti Diákverseny Sorozat (Budai XI Sportegyesület) 

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny (Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő 

Közhasznú Alapítvány) 

Curie Kémia Emlékverseny (Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány) 

Curie Matematika Emlékverseny (Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú 

Alapítvány) 

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny (Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium) 

Országos Angol Nyelvi Verseny 9. és 10. osztályos tanulóknak (Barcsi Általános Iskola, 

Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola) 

Magyarország az én hazám - komplex honismereti vetélkedő (Szakmai Középiskolásokért 

Kulturális Egyesület) 



21 

Tudásolimpia (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) 

IV. Jászsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny (Viganó Alapfokú Művészeti Iskola) 

Országos angol nyelvi verseny általános iskolásoknak (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola) 

Implom József Középiskolai Helyesírási verseny - 2016 (Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium 

és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium) 

XXIII. Országos Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny (Eötvös József 

Gimnázium és Kollégium) 

IV. KockaKobak Országos Matematikaverseny (Tehetséges Kobakokért Alapítvány) 

XI. Apáczai Matematikaverseny (Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, 

Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola) 

Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny (Budapest Fasori Református 

Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája) 

V. Mezőtúri Zeneszerzői Pályázat (Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola) 

XXIII. Less Nándor országos földrajzverseny (Földrajzverseny Alapítvány) 

Katolikus Iskolák XV. Dugonics András matematika versenye (Katolikus Pedagógiai 

Szervezési és Továbbképzési Intézet) 

A katolikus iskolák XXIV. Károly Ireneusz fizika versenye (Katolikus Pedagógiai 

Szervezési és Továbbképzési Intézet) 

Katolikus iskolák XII. Takács Sándor történelem versenye (Katolikus Pedagógiai 

Szervezési és Továbbképzési Intézet) 

A Földgömb középiskolai földrajzverseny (A Földgömb az Expedíciós Kutatásért 

Alapítvány) 

"Itthon otthon vagy" országos földrajzverseny 2016 (Eötvös József Gimnázium és 

Kollégium) 

„A fejfedő és viselője” országos kép- és tárgyalkotó verseny (Szín-Vonal Alapfokú 

Művészeti Iskola) 

TIT Kalmár László Matematika Verseny (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) 

X. Országos Művészeti Iskolás Társastáncverseny (Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola) 

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny (Csitáry Emil Művészeti Műhely 

AMI) 

XIV. Sistrum Zenei Versenyek (Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola) 

XVIII. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny (Kerek Világ) 

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny (Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság) 

LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny (Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság) 

Kalandozó történelmi vetélkedő: Legendás lovagok – Lovagi legendák (Kisnánai Szent 

Imre Általános Iskola ) 

XV. Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Verseny (Technikatanárok Országos 

Egyesülete) 

36. Öveges József Emlékverseny (Eötvös József Gimnázium és Kollégium) 

VIII. Országos Dráma Tanulmányi Verseny (Theatrum Scholae Alapítvány) 

III. Mezőtúri Művészeti Iskolás Társastáncverseny (Mezőtúri Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola) 
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Hungeocontest - Angol nyelvű, földrajzi tanulmányi verseny (Modern Geográfus 

Alapítvány) 

Tarján Imre Emlékverseny (Verseghy Ferenc Gimnázium) 

XVII. Országos Technikaverseny (Technikatanárok Országos Egyesülete) 

"Harmonikával a világ körül" országos harmonikaverseny (Budapest XIII. Kerületi 

Fischer Annie Zenei AMI) 

Sugár Rezső Zeneszerzőverseny (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla 

Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakközépiskola) 

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny (Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium és Kollégium) 

V. Mezőtúri Növendék Koreográfusi Verseny (Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola) 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. (Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola) 

Soproni Országos Szóló Néptáncverseny (Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola) 

48. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Magyar Kémikusok Egyesülete) 

XVI. Balogh János Kárpát-medencei Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny 

(Kőbányai Bem József Általános Iskola) 

23. Arany János Irodalmi Verseny (Eötvös József Gimnázium és Kollégium) 

XII. Egri csillagok országos tehetségkutató rajzverseny (Eventus Üzleti, Művészeti 

Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium) 

XIX. Országos Szilárd Leó fizikaverseny (Energetikai Szakközépiskola és Kollégium) 

IX. Dürer Verseny (Albrecht Dürer Pro Mathematica) 

7. Országos „Kulin György”Csillagászati Verseny (Bajai Obszervatórium Alapítvány) 

Kárpát-medencei történelmi verseny (Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola) 

XX. Regösök Húrján Országos Vers- és Prózamondó Verseny Általános Iskolásoknak 

(Magyar Versmondók Egyesülete) 

Szent-Györgyi Albert Tanulmányi Verseny 2015 az SZTE-n (Szegedi Tudományegyetem) 

A 4 korszak viadala (Tikkun Olám Magyarország Közhasznú Alapítvány) 

"Pro patria et libertate" - II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny (Budapest 

II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium) 

II. Rákóczi Ferenc Anyanyelvi és Műveltségi Csapatverseny (Budapest II. Kerületi II. 

Rákóczi Ferenc Gimnázium) 

Eszterházy kamaraéneklési verseny (Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, 

Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet) 

Kossuth Széchenyi Szónoklatverseny (Kossuth Szövetség) 

Medve Szabadtéri Matematikaverseny (A Matematika Összeköt Egyesület) 

Értékeink a Kárpát-medencében IV. Suttyomba Népművészeti Verseny (Suttyomba a 

Viharsarok Népi Kultúrörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány) 

Fodor József Országos Biológiai Verseny Középsikolásoknak 2016 (Somogyi Műszaki és 

Természettudományi Szakemberek Közhasznú Egyesülete) 

"Boldog békeidők"- Magyarország története a XIX. század végén (Debreceni Benedek 

Elek Általános Iskola) 
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Országos Görögkatolikus Hit- és Erkölcstan Verseny Az Irgalmasság Évében 

(Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház) 

7. Szivárvány Országos Képzőművészeti Verseny: Magyar táj, magyar ecsettel 

(Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola) 

Sundome Kupa 2016 (Sun-Dome Sportegyesület) 

Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Emlékverseny (Szegedi Szakképzési Centrum 

Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája) 

Zempléni Regionális Hangszeres Versenyek (Széptan Alapfokú Művészeti Iskola) 

I. "Nyitnikék" Országos Fuvolaverseny (Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola) 

PARAFRÁZIS 2016 Országos Festészeti Verseny (Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló 

Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet) 

4 korszak talányai - komplex matematika verseny (Abacusan Stúdió Oktatásszervező 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) 

Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő (Pannonhalmi Főapátság 

Közhasznú Alapítvány) 

 Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny 

25. Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny 

 Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyei 

Tudományos Diákkörök XVI. Országos Konferenciája 

 

3.    Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatáskörébe tartozó 

szakmai tanulmányi versenyek 
 Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (SZÉTV) 

Egészségügyi alapismeretek 

Szociális alapismeretek 

Oktatási alapismeretek 

Gépészeti alapismeretek 

Elektronikai alapismeretek 

Informatikai alapismeretek 

Vegyipari alapismeretek 

Építészeti és építési alapismeretek 

Könnyűipari alapismeretek 

Faipari alapismeretek 

Közlekedési alapismeretek (Közlekedés-üzemvitel) 

Közlekedési alapismeretek (Közlekedés-technika) 

Környezetvédelmi alapismeretek 

Közgazdasági alapismeretek a) Üzleti gazdaságtan 

Közgazdasági alapismeretek b) Elméleti gazdaságtan 

Ügyviteli alapismeretek 

Kereskedelmi és marketing alapismeretek 

Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek 

Mezőgazdasági alapismeretek 

Élelmiszer-ipari alapismeretek 

 



6. melléklet 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
 

1.  KEZDŐLAP 
 

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázat hivatalos weboldalán, a 

http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ portálon. A kezdőlapon olvasható a Pályázati felhívás. A 

személyes pályázati felület regisztrációt követőn nyílik meg a belépési kód megadásával. 

 
 

2. REGISZTRÁCIÓ 
 

A regisztráció a Pályázó nevének és a Kapcsolattartó e-mail címének megadásával, majd a 

REGISZTRÁCIÓ gombra történő kattintással történik. A rögzített adatok a Pályázati adatlapon 

automatikusan megjelennek, a későbbiekben nem módosíthatóak! 

Pályázó neve: személyazonosító igazolványban/születési anyakönyvi kivonatban szereplő 

hivatalos név (ld. Pályázati adatlap I. pont). Kitöltésnél ügyeljen arra, hogy a vezeték- és 

keresztnevet/keresztneveket nagy kezdőbetűvel, egymástól egy szóközzel elválasztva írja. 

Kapcsolattartó e-mail címe: a telefonos és elektronikus úton történő kapcsolattartásra 

megjelölt személy e-mail címe, a Pályázati adatlap III. pontjában megadott címmel 

megegyezően. Kérjük, hogy rendszeresen ellenőrzött postafiók-címet adjon meg! 

Sikeres regisztrációt követően egy rendszerüzenet jelenik meg, amely tartalmazza a személyes 

belépési kódját. Kérjük, hogy a kódot gondosan őrizze meg, mert ezzel tud belépni a 

pályázat hivatalos weboldalára. A regisztrációról a Kapcsolattartó e-mail címére is küldünk 

értesítést, amelynek feladója: Értesítés Magyarország jó tanulója − jó sportolója < jotanulo-

josportolo.ertesites@emmi.gov.hu>. Személyes belépési kódját az e-mail is tartalmazza.  

Amennyiben a regisztrációját követő 24 órán belül nem érkezik visszaigazoló e-mail − és a 

Spam mappáját is leellenőrizte −, kérjük, jelezze problémáját a regisztráció során rögzített név 

és e-mail cím megadásával a jotanulo-josportolo.segitseg@emmi.gov.hu e-mail címen.   

 

3. BELÉPÉS  
 

Első alkalommal a regisztrációt megerősítő rendszerüzenet alján található BELÉPÉS gombra 

kattintva lehet belépni a személyes oldalra. Belépés előtt jegyezze fel a személyes kódját! 

A továbbiakban a pályázati felület kezdőlapján lehet belépni a személyes kód megadásával, 

majd a BELÉPÉS gombra történő kattintással. 

Amennyiben nem jegyezte fel a belépési kódot, és a visszaigazoló e-mailt sem találja, jelezze 

problémáját a regisztráció során rögzített név és e-mail cím megadásával a jotanulo-

josportolo.segitseg@emmi.gov.hu e-mail címen.  

http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/
mailto:jotanulo-josportolo.ertesites@emmi.gov.hu
mailto:jotanulo-josportolo.ertesites@emmi.gov.hu
mailto:jotanulo-josportolo.segitseg@emmi.gov.hu
mailto:jotanulo-josportolo.segitseg@emmi.gov.hu
mailto:jotanulo-josportolo.segitseg@emmi.gov.hu
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4. FŐOLDAL – A SZEMÉLYES PÁLYÁZATI FELÜLET 

 
A főoldalra való visszajutás és a programból való kilépés folyamatosan elérhető az oldal 

tetején található menüsor bal szélén. 
 

 

I. Pályázati dokumentáció 

A Pályázati útmutató V. fejezetében ismertetett dokumentumai a dokumentumokat jelölő 

linkre való kattintással letölthetőek, saját gépre menthetőek. 

 

II. Pályázati adatlap kitöltése 

A Pályázat adatlap a KITÖLTÉS gombra kattintva nyílik meg.  

Az adatlap kitöltésének módjai: 

-  az üres cellákba való beírás: 

-  a megfelelő válasz előtt található jelölőmezők 

megjelölése:   és    

- a Kérem, válasszon! szöveggel kitöltött mezők jobb szélén található nyilak 

lenyitásával történő választás útján: 

A cellák között a TAB billentyűvel lehet mozogni. 

Az egeret egy adott cella fölé helyezve megjelenik az arra vonatkozó, kitöltést segítő 

útmutatás. 

A Pályázati adatlap az ŰRLAP MENTÉSE gombra kattintva kilépés előtt rögzíthető, ezáltal az 

adatlap kitöltése, valamint a mellékletek feltöltése újbóli belépést követően folytatható. 

A mentés megtörténtéről egy rendszerüzenet tájékoztat: „Köszönjük, az adatokat rögzítettük." 

A hiányos vagy formailag hibás Pályázati adatlap mentését követően a következő 

rendszerüzenet érkezik: „Köszönjük, az adatokat rögzítettük, az adatlap mentése megtörtént. 

A megjelölt mezők kitöltése hiányos vagy nem megfelelő. Kérjük, hogy a főoldalra lépés előtt, 

de legkésőbb a pályázat benyújtását megelőzően pótolja vagy javítsa az adatokat.” A piros 

kerettel megjelölt mezők azonnal javíthatóak, vagy vissza lehet lépni a főoldalra, és a javítás 

később is elvégezhető. 

Kérjük, hogy a kitöltés folyamán kísérje figyelemmel az útmutatásokat, mert csak a 

hiánytalanul, az útmutatásnak megfelelően, a feltöltött mellékletek adataival 

megegyezően kitöltött Pályázati adatlap érvényes. Hiánypótlásra nincs lehetőség!  

 

I. A PÁLYÁZÓ (TANULÓ/HALLGATÓ) ADATAI 

 

Név: a regisztráció során megadott név automatikusan megjelenik. Amennyiben nem a 

személyazonosító igazolványban/születési anyakönyvi kivonatban szereplő hivatalos névvel 

történt a regisztráció, kérjük, hogy regisztráljon újra a megfelelő adatokkal.  

Születési hely: A Pályázó születési helyének megadása a cellába való beírással.  
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Születési idő: A Pályázó születési idejének megadása a cellába való beírással 2000.01.01 

formátumban. 

Pályázati kategória: A megfelelő kategória kiválasztása a nyíl lenyitásával történő választás 

útján, a Pályázati útmutató III. pontja szerint. A tanuló/hallgató a 2015/2016. tanévben: 

 

I. kategória:  köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulója  

II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

                        9-13. évfolyamos tanulója  

III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali 

                       tagozatos) hallgatója 

 

A pályázati kategória kiválasztása nélkül a II. és V. pontok mezőit nem lehet kitölteni!  

 

Lakcím: a Pályázó bejelentett állandó lakcíme.  

Telefonszám: a Pályázó telefonszáma. A mező kitöltése nem kötelező! Kettő telefonszám 

adható meg a következő formátumban: körzetszám/előhívószám és hívószám egy szóköz 

beillesztésével, pl. 1 1234567, 11 123456, 20 1234567. Egy cellába csak egy telefonszám 

írható.  

E-mail cím: a Pályázó e-mail címe. Egy cellába csak egy e-mail cím írható. A mező kitöltése 

nem kötelező! 

 

 

II. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI 

 

Az adatok csak a Pályázati kategória (Pályázati adatlap I. pont) kiválasztását követően 

rögzíthetőek. 

 

Intézmény jellege: a pályázati kategória kiválasztását követően automatikusan megjelenik.   

 

Köznevelési intézmény esetén:  

Név: az intézmény hivatalos neve. 

Település, irányítószám, utca, házszám: az intézmény pontos címe. Nem postafiók!  

Telefonszám: legalább egy telefonszám megadása kötelező a következő formátumban: 

körzetszám/előhívószám és hívószám egy szóköz beillesztésével, pl. 1 1234567, 11 123456, 

20 1234567. Egy cellába csak egy telefonszám írható. 

E-mail cím: legalább egy e-mail cím megadása kötelező. Egy cellába csak egy e-mail cím 

írható. 

  

Felsőoktatási intézmény esetén:  

Név: a nyílra kattintva kiválasztható a listából. 

Település: automatikusan megjelenik a kiválasztott intézményhez tartozó címadat.  

Irányítószám: automatikusan megjelenik a kiválasztott intézményhez tartozó címadat. 

Utca, házszám: automatikusan megjelenik a kiválasztott intézményhez tartozó címadat. 

Telefonszám: kettő telefonszám adható meg a következő formátumban: 

körzetszám/előhívószám és hívószám egy szóköz beillesztésével, pl. 1 1234567, 11 123456, 

20 1234567. Egy cellába csak egy telefonszám írható.  

E-mail cím: egy cellába csak egy e-mail cím írható. 

 

 

III. KAPCSOLATTARTÓ ADATAI 

 

Név: a telefonos és elektronikus úton történő kapcsolattartásra megjelölt személy neve. 
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Kapcsolat jellege: a Pályázó és a Kapcsolattartó közötti viszony megnevezése. A nyílra 

kattintva kiválasztható a legördülő listából (pályázó/szülő/pedagógus/egyéb). 

Egyéb: az adatmező csak abban az esetben válik szerkeszthetővé, amennyiben a kapcsolat 

jellegénél az Egyéb került kiválasztásra. A lenyíló listában nem szereplő kapcsolat jellegének 

megnevezése, pl. gyám, testvér, rokon.  

Telefonszám: legalább egy telefonszám megadása kötelező a következő formátumban: 

körzetszám/előhívószám és hívószám egy szóköz beillesztésével, pl. 1 1234567, 11 123456, 

20 1234567. Egy cellába csak egy telefonszám írható. 

E-mail cím: a regisztrációkor megadott e-mail cím automatikusan kitöltésre kerül, amely 

utólag nem módosítható! Ezen túl még egy e-mail cím megadható. 

 

 

IV. ÉRTESÍTÉSI CÍM 

 

A levélpostai küldemények kézbesítési címe a jelölőmezők egyikének megjelölésével adható 

meg.   

A fentiektől eltérő cím: amennyiben az I. és II. pontban megadottaktól eltérő címet jelöl 

meg, töltse ki a név- és címadatokat. Az adatmezők csak abban az esetben jelennek meg, 

amennyiben ezt az értesítési címet választotta ki. A név mezőnél a megjelölt címen elérhető 

személy nevét kérjük megadni. 

 

 

V. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK 

 

Az adatok csak a Pályázati kategória (Pályázati adatlap I. pont) kiválasztását követően 

rögzíthetőek. 

 

Tanulmányi átlag: a Pályázati útmutató 4.1 pontjának 3. feltétele szerint, a magatartás és 

szorgalom jegyek kivételével, kettő tizedesjegy értékre történő kerekítéssel kell 

kiszámítani. A lenyíló menüből azt az értékpárt kell kiválasztani, amelynek értékei közé esik a 

hitelesített dokumentummal megegyező tanulmányi átlag. 

 

Köznevelési intézmény tanulója (I−II. kategória) esetén: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által elismert 2015/2016. évi tanulmányi verseny:  
a Pályázati útmutató 8.3. pontjában megnevezett eredmények figyelembevételével a VAN 

vagy NINCS lehetőségek egyikét kell kiválasztani a jelölőmező megjelölésével.  

A VAN opció megjelölése esetén megjelennek a Tanulmányi versenyre vonatkozó adatmezők, 

amelyeket a csatolt, eredményt igazoló dokumentummal megegyezően kell kitölteni. 

Maximum három tanulmányi verseny eredménye értékelhető többletponttal. 

1. Tanulmányi verseny 

Verseny típusa: a nyílra kattintva kiválasztható a listából (ld. Pályázati útmutató 8.3. pont és 

5. melléklet). 

Verseny megnevezése: a nyílra kattintva kiválasztható a listából (ld. 5. melléklet). 

Helyezés: a nyílra kattintva kiválasztható a listából. 

További tanulmányiverseny-eredményt a +TANULMÁNYI VERSENY HOZZÁADÁSA gombra 

kattintással lehet megadni. Téves hozzáadás esetén törölje a hozzáadott tanulmányi versenyt a 

2. TANULMÉNYI VERSENY/3. TANULMÁNYI VERSENY TÖRLÉSE gombbal.  
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Felsőoktatási intézmény hallgatója (III. kategória) esetén: 

 

Hallgatói eredmény: a Pályázati útmutató 8.4. pontjában megnevezett eredmények 

figyelembevételével a VAN vagy NINCS lehetőségek egyikét kell kiválasztani a jelölőmező 

megjelölésével. A VAN opció választása esetén megjelennek a hallgatói eredmények, amelyek 

közül a pályázó által elért valamennyi eredményt meg kell jelölni. 

 

VI. SPORTEREDMÉNYEK 
Az adatmezőket a Sporteredmény-hitelesítő adatlap adataival megegyezően kell 

kitölteni.  Amennyiben a Pályázó több sportágban rendelkezik értékelhető sporteredménnyel, 

azokat a +SPORTÁG HOZZÁADÁSA gombra kattintással lehet megadni. Téves hozzáadás esetén 

törölje a hozzáadott sportágat a 2. SPORTÁG/3. SPORTÁG TÖRLÉSE gombbal. Sportáganként 

egy hazai és/vagy egy nemzetközi versenyeredmény (I. kategória esetében csak olimpiai 

sportág nemzetközi versenyeredménye) adható meg.  

Sportegyesület adatai: pontos név és címadatok. 

Kapcsolattartó: a Sportegyesület részéről szükség esetén felkereshető személy neve. 

Telefonszám: legalább egy telefonszám megadása kötelező a következő formátumban: 

körzetszám/előhívószám és hívószám egy szóköz beillesztésével, pl. 1 1234567, 11 123456, 

20 1234567. Egy cellába csak egy telefonszám írható. 

E-mail cím: legalább egy e-mail cím megadása kötelező. Egy cellába csak egy e-mail cím 

írható. 

Verseny típusa: a nyílra kattintva kiválasztható a listából (ld. Pályázati útmutató 4.3. pont.)  

I. kategória esetében csak olimpiai sportág nemzetközi versenyeredménye adható meg! 

Hitelesítésre jogosult szervezet neve: a verseny típusának kiválasztását követően 

automatikusan megjelenik (ld. Pályázati útmutató 4.3. pont). Kérjük, ellenőrizze a 

Sporteredmény-hitelesítő adatlapját, mert csak a megjelenített szervezet által aláírt és 

lebélyegzett adatlapon igazolt versenyeredmények értékelhetőek! 

Verseny megnevezése: Sporteredmény-hitelesítő adatlap adataival megegyezően, a 

versenykiírás szerinti pontos megnevezés. 

Helyszíne: Sporteredmény-hitelesítő adatlap adataival megegyezően, többfordulós versenyek 

esetén az utolsó versenyesemény helyszíne. 

Ideje: Sporteredmény-hitelesítő adatlap adataival megegyezően, kizárólag a 2015. 

szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között elért versenyeredmények adhatóak meg 

2016.01.01 formátumban. Többfordulós versenyek esetén az utolsó versenyesemény napja.  

Versenyszám: Sporteredmény-hitelesítő adatlap adataival megegyezően, a versenykiírás 

szerinti pontos megnevezés. 

Helyezés: a nyílra kattintva kiválasztható a listából a Sporteredmény-hitelesítő adatlap 

adataival megegyezően. 

 

 

III. A pályázat mellékleteinek feltöltése 

Az előírásoknak megfelelően kitöltött, beszkennelt mellékleteket csak JPG/JPEG vagy PDF 

fájlformátumban lehet feltölteni, amelyek mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot. 

A többoldalas dokumentumokat egy PDF fájlba kérjük digitalizálni. Az eredeti példányok 

a pályázat eredményhirdetéséig megőrizendőek! 

A feltöltendő mellékleteket érdemes a számítógépen egy külön mappába elmenteni, és a 

melléklet megnevezése alapján elnevezni. Feltöltés előtt kérjük, alaposan ellenőrizze, 

hogy: 
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- az egyes dokumentumok a Pályázati útmutató 5.2. és 5.3 pontjában megfogalmazott 

feltételeknek megfelelően lettek kitöltve, aláírva, hitelesítve;  

- a beszkennelt dokumentum hiánytalan, több oldalas fájl esetén minden szükséges 

oldalt tartalmaz, és valamennyi oldal jól olvasható;  

- a fájl elnevezése a tartalomnak megfelelő.  

A mellékletek között csak azok jelennek meg, amelyeket a Pályázati adatlap kitöltött adatai 

alapján csatolni kell a pályázathoz. A megjelenő mellékletek feltöltése kötelező, ezek 

hiányában a pályázat nem nyújtható be. 

A Melléklet megnevezése mellett látható a feltöltési Állapot: Még nincs feltöltve/Feltöltve. 

A feltöltés módja: az egyes mellékletek neve után található TALLÓZÁS/FÁJL KIVÁLASZTÁSA 

gombra kattintva keresheti meg a fájlt a számítógépen, majd a FELTÖLTÉS gombra kattintással 

megtörténik a feltöltés. Sikeres feltöltést követően egy rendszerüzenet jelenik meg a feltöltött 

fájl nevének megjelölésével. A főoldalra visszalépve a feltöltött melléklet FELTÖLTVE 

állapotúra változik. A feltöltött fájlok módosítása újbóli feltöltéssel lehetséges. 

Mellékletek: 

- Tanulmányi eredmény igazolása: kötelező melléklet, 1 db dokumentum a Pályázati 

útmutató 5.2. pontja szerint. A többoldalas dokumentumot egy db PDF fájlként kérjük 

csatolni. 

- Sporteredmény-hitelesítő adatlap – 1. sportág: kötelező melléklet,1 db dokumentum 

a Pályázati útmutató 5.2. pontja szerint. A többoldalas dokumentumot – ha két 

különböző szervezet igazolja az adott sportág hazai, illetve nemzetközi eredményét − 

egy db PDF fájlként kérjük csatolni. 

- Sporteredmény-hitelesítő adatlap – 2. sportág: nem kötelező melléklet, csatolandó, 

amennyiben a Pályázati adatlap VI. pontjában 2. sportág versenyeredményeit is 

rögzítette. 1 db dokumentum a Pályázati útmutató 5.2. pontja szerint. A többoldalas 

dokumentumot – ha két különböző szervezet igazolja az adott sportág hazai, illetve 

nemzetközi eredményét − egy db PDF fájlként kérjük csatolni. 

- Sporteredmény-hitelesítő adatlap – 3. sportág: nem kötelező melléklet, csatolandó, 

amennyiben a Pályázati adatlap VI. pontjában 3. sportág versenyeredményeit is 

rögzítette. 1 db dokumentum a Pályázati útmutató 5.2. pontja szerint. A többoldalas 

dokumentumot – ha két különböző szervezet igazolja az adott sportág hazai, illetve 

nemzetközi eredményét − egy db PDF fájlként kérjük csatolni. 

- Tanulmányiverseny-eredmény igazolása: nem kötelező melléklet, csatolandó, 

amennyiben a Pályázati adatlap V. pontjában tanulóiverseny-eredmény adatait 

rögzítette. 1 db dokumentum a Pályázati útmutató 5.2. pontja szerint. A többoldalas 

dokumentumot – egy db PDF fájlként kérjük csatolni. 

- Tanulmányiverseny-eredmény igazolása 2.: nem kötelező melléklet, csatolandó, 

amennyiben a Pályázati adatlap V. pontjában 2. tanulóiverseny-eredmény adatait 

rögzítette. 1 db dokumentum a Pályázati útmutató 5.2. pontja szerint. A többoldalas 

dokumentumot egy db PDF fájlként kérjük csatolni. 

- Tanulmányiverseny-eredmény igazolása 3.: nem kötelező melléklet, csatolandó, 

amennyiben a Pályázati adatlap V. pontjában 3. tanulóiverseny-eredmény adatait 

rögzítette. 1 db dokumentum a Pályázati útmutató 5.2. pontja szerint. A többoldalas 

dokumentumot – egy db PDF fájlként kérjük csatolni. 
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- Hallgatói eredmény igazolása – köztársasági ösztöndíj: nem kötelező melléklet, 

csatolandó, amennyiben a Pályázati adatlap V. pontjában köztársasági ösztöndíj 

eredményt jelölt meg. 1 db dokumentum a Pályázati útmutató 5.2. pontja szerint. A 

többoldalas dokumentumot egy db PDF fájlként kérjük csatolni. 

- Hallgatói eredmény igazolása – OTDK: nem kötelező melléklet, csatolandó, 

amennyiben a Pályázati adatlap V. pontjában OTDK eredményt jelölt meg. 1 db 

dokumentum a Pályázati útmutató 5.2. pontja szerint. A többoldalas dokumentumot 

egy db PDF fájlként kérjük csatolni. 

- Adatkezelési nyilatkozat: kötelező melléklet, 1 db dokumentum a Pályázati útmutató 

5.2. pontja szerint.  
 

IV. A pályázat benyújtása 

A pályázat benyújtása előtt érdemes ellenőrizni a pályázat valamennyi elemét, mert a 

benyújtott pályázat módosítására és hiánypótlásra nincs lehetőség!  

A pályázat a PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA (ellenőrzéssel) gombra kattintva nyújtható be.  

A pályázat benyújtása csak akkor sikeres, ha a Pályázati adatlap minden kötelező mezője 

ki van töltve, valamint a kötelező mellékletek, továbbá a pályázati adatlapon megjelölt adatok 

alapján a további mellékletek is feltöltésre kerültek. Amennyiben hiányosságok/hibák miatt a 

pályázat nem nyújtható be, arról egy rendszerüzenet tájékoztat, és jelzi a hiba okát: Pályázati 

adatlap hiányos/nem megfelelő kitöltése vagy/és Hiányzó melléklet. A hibák javítását 

követően a pályázat ismét benyújtható.  

A pályázat sikeres benyújtását követően egy rendszerüzenet jelenik meg. Az üzenetben 

olvasható a pályázat azonosítószáma, amelyet a regisztrációs kódhoz hasonlóan meg kell 

őrizni. A benyújtott Pályázati adatlap kinyomtatható és fájlba menthető.  

A sikeres benyújtásról a Kapcsolattartó e-mail címére egy visszaigazoló levelet küldünk, 

amely tartalmazza a pályázat azonosítószámát. Amennyiben a benyújtást követő 24 órán belül 

nem érkezik visszaigazoló e-mail – és a Spam mappáját is ellenőrizte −, kérjük, jelezze a 

problémát a jotanulo-josportolo.segitseg@emmi.gov.hu e-mail címen a Pályázó nevének és e-

mail címének, valamint a pályázat azonosítószámának megjelölésével. 

 

A benyújtási határidőt követően a rendszer lezár, nem engedi újabb pályázat 

benyújtását! Kérjük, ne hagyja az utolsó napokra a pályázat benyújtását!  

 

V. A pályázat eredménye 

A pályázat eredménye a döntést követő hét munkanapon belül megtekinthető belépést 

követően a személyes pályázati oldalon.  
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