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Melléklet 1 

 

Felvételi többletpontok beszámítása a felvételi során 2016. február 

 

A MEFS javaslatait is figyelembe véve az Országgyűlés 2012 végén elfogadta a felsőoktatási felvételi 

eljárásról szóló Kormányrendeletet, így a korábbinál nagyobb értékük lesz a sporteredményeknek a 

felvételi során. A jövőben többletpontra jogosítja a felvételizőket az Universiadékon és hivatalos 

Egyetemi Világbajnokságon elért érmes helyezés is. 
 

A Kormányrendelet 21§ (1) a-e, 21§ (4) és 22§ (1) értelmében a következő szabályozások lépnek 

életbe a 2013-as felvételi eljárástól kezdődően: 

Az Olimpiákon, Paralimpiákon, Siketlimpiákon és Sakkolimpiákon elért 1-6. helyezés 500 

pontot ér a jelentkezőnek – amennyiben megfelel a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és 

eléri a felvételhez szükséges minimális pontszámot. Ez utóbbi felsőfokú szakképzések esetén 

érettségi többletpontokkal együtt 200 pont, alap- és osztatlan képzés esetén az emelt szintű 

érettségiért kapható pluszpontokkal együtt 240 pont. 
 

Az országgyűlés elfogadta a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség azon javaslatát, hogy 

az Universiadékon, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által elismert olimpiai 

sportágban Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) szervezte egyetemi világbajnokságon 

elért legalább harmadik hely is további pontokkal gazdagítsa a jelentkezőket. Így az ilyen 

helyezéssel rendelkező sportolók 15 többletpontra számíthatnak. 
 

A pluszpontok megkapásának feltétele, hogy azt az eredménytől függően a nemzeti vagy 

nemzetközi sportszövetségtől (pl. NOB, Nemzetközi Paralimpiai Bizottság) kapott hivatalos 

igazolással kell bizonyítani. 
 

Az 2012. december 29-ei döntés értelmében a fent felsorolt jogcímeken adható pontokra akkor 

jogosult a jelentkező, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző nyolc évben érte el. 
 

Felvételi többletpontok 

  

Régi  Új 

helyezés pont helyezés pont 

Olimpia, Sakkolimpia, Paralimpia, Siketlimpia  1-3 hely 500 1-6 hely 500 

Olimpia, Sakkolimpia, Paralimpia, Siketlimpia      részvétel 50 

Olimpiai sportágak VB, EB 1-3 hely 16 1-3 hely 30 

Olimpiai sportágak korosztályos VB, EB, Universiade, 

EVB, Ifjúsági Olimpia     1-3 hely 20 

Olimpiai sportágak szövetségi OB 1-3 hely 8 1-3 hely 15 

MDSZ Diákolimpia 1-3 hely 8 1-3 hely 10 
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Melléklet 2 

 

Intézményi szintű élsportolói Mentor Program (lehetőségek) 
 

 

Általánosságban véve minden felsőoktatási intézményben valamilyen szinten megvalósul az 

élsportolók mentorálása a pozitív kezdeményezésektől a kiforrott, professzionális 

mentorrendszerekig. A versenysport és a sikeres tanulás (és diplomaszerzés) fontosságát, egységét és 

összehangolását szem előtt tartó intézmények kiemelt mentorprogramjai várják azon hallgatók 

jelentkezését, akik valamely sportágban kiemelkedő sporteredménnyel rendelkeznek. 

 

A felsőoktatási mentorálás célja: 

Élsportolók esetében a mentorálás célja leginkább az élsportoló hallgatók lemorzsolódásának 

elkerülése, támogatást, segítséget nyújtva számukra tanulmányaik sikeres lezárásához. 

 

A felsőoktatásnak összetett feladatot kell ellátnia/megoldania, hiszen a klasszikus tárgyi 

ismeretátadás csak egy, a hallgatók felkészülését szolgáló komponensek közül. A 

kompetenciafejlesztésben fontos a hozott értékek kezelése is.  

 

Élsportolók esetében a hozott háttér elsődlegesen a többirányú kötelezettségeiknek és elvárásoknak 

való megfelelésből adódó idő- és figyelemmegosztás kényszere, a többi hallgatóhoz képest a 

tanulmányaikra fordítható lényegesen kevesebb rendelkezésre álló idő, valamint a rendszeres 

edzőtáborokból, versenyekből adódó távolmaradás a felsőoktatási intézménytől, melyek együttesen 

jelentősen nehezítik őket tanulmányaik előrehaladásában. 

 

Mindezekből következik, hogy esetükben az elsődleges cél az egytem/főiskola elvégzése, a felsőfokú 

képesítés/diploma megszerzése. Ennek megvalósításában az esetükben komoly kihívást, nehézséget, 

olykor áldozathozatalt jelent idejük és energiáik megfelelő csoportosítása.   

 

 

Mentori/tutori támogatás 

 

Intézményi mentor: személyes kísérő, segítő, támogató, tanácsadó, pártfogó, mediátor, tehát egyfajta 

kapuőr szerepet tölt be az élsportoló életében. Olyan tapasztalt személy, aki segítséget nyújt a 

tapasztalatlanabb személynek. Személye bizalmat ébreszt, és modellértékű. 

 

Intézményi tutor: a tanulmányi ismeretek és készségek gyarapítását segíti, eredményközpontú 

tevékenységekkel, időnként felzárkóztatási céllal. A hallgatók a képzés során a tutoroktól folyamatos 

segítséget kapnak a tananyag feldolgozásával kapcsolatos kérdéseik, problémáik megoldásához. 

A mentorálás az élsportoló mentorált hallgatók számától függően történhet tradicionális, illetve 

csoport-mentorálás keretében egyaránt. Emellett nem szabad megfeledkezni a kortárs mentorálás 

szerepéről sem. 

 

A hallgatók tájékoztatása végett – s ez nemcsak az élsportolók esetén fontos – az intézményi honlapon 

megjelenő információknak, tájékoztatóknak, szabályzatoknak és azok jó elérhetőségének, továbbá a 

Coospace és Neptun rendszeren történő információszolgáltatásnak kiemelt jelentősége van. 
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Mit nyújthat egy mentorprogram? 

 

A metorprogramba bekerülő sportolók kérvényezhetik az egyéni vagy kedvezményes tanrend 

szerinti képzés biztosítását, valamint a rugalmas vizsgarendet, melynek előnyös elbírálása a 

kari szabályozás figyelembe vételével történik. Igény esetén a sportolási előmenetel 

biztosítása érdekében lehetőség van előnyös kollégiumi elhelyezés biztosítására.  

 

A mentoráltak tanulmányi munkáját egy-egy kijelölt mentor és egy-egy tutor segíti, valamint 

a mentorprogramban résztvevő sportolók részére egészségügyi tanácsadást és egyéb szakmai 

segítséget is biztosít - lehetőségeihez mérten -  az intézmény. 

Bár élsportoló hallgatók esetében a mentori feladatok elsődlegesen a tanulmányok reális időn belül 

történő sikeres lezárásának segítésében, támogatásában jelentkezik, azonban azért az esetükben sem 

szabad megfeledkezni a mentornak hallgatói tehetséggondozásban és karrierépítésben való 

szerepéről. Ebben a szakmai kompetenciafejlesztésen túl a személyes kompetenciák fejlesztésének is 

hangsúlyt kell kapnia. A mentori iránymutatás, orientálás a megfelelő önértékelés, önismeret és 

énhatékonyság kialakulásában szerepet játszik, ami pedig pozitívan hat a karriertervezésre és a 

munkaerő-piaci elvárásokhoz való gyors és rugalmas alkalmazkodásra. 

Miben tud segíteni az élsportolói mentorrendszer? 

A hátterükből fakadóan az élsportoló hallgatók egyik fő problémája, hogy nem eléggé informáltak 

sem az intézmény kapcsán, sem a lehetőségeik terén. A mentor egyik fő feladata megismertetni: 

• az intézmény kultúráját,  

• az intézményvezetés, a kiszolgáló és támogató szervezetek és munkatársak személyét, 

• a szervezeti folyamatokat és felelősöket, 

• a különféle hallgatói írásos tájékoztatók, szabályzatok elérhetőségét, fellelési helyét, 

• a képzési sajátosságokat, 

• az intézmény informatikai rendszerei funkcióinak és használatának kezelését, 

• az intézmény szakmai vagy egyéb programjait, 

• hallgatói juttatások, ösztöndíjak, versenyek, pályázatok, és egyéb lehetőségeket. 

Részben időbeosztásukból fakadóan, illetve a tanulásra rendelkezésre álló egyébként is kevesebb 

idejük megfelelő beosztásának nehézségei okán az élsportoló hallgatóknak tanulási sikerességi és 

hatékonysági problémáik lehetnek, így – főleg tanulmányaik kezdetén – tanulás-módszertani 

segítségre szorulnak. A tanulássegítő támogatást nyújthatja a mentortanár, vagy a tutor is, aki 

mutathat technikákat időgazdálkodásra, kreativitásfejlesztésre, célkitűzésekre, stb. 
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Melléklet 3 

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 

keretében megvalósuló ösztöndíjprogram információk 
2015/2016. tanév 1. félév  (kivonat) 

 

 

Alapvető cél 

 

A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelettel 

létrehozta az állami sportösztöndíjat, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben 

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon 

hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy 

olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet 

szerezzenek. 

 

Az ösztöndíjprogramban résztvevő sportolók anyagi támogatásban részesülnek, amely lehetővé teszi 

számukra, hogy már az aktív sportolói éveikben felsőfokú végzettséget szerezzenek, azaz a 

versenysportban és a felsőoktatásban egyidejűleg vehessenek eredményesen részt. 

 

 

Rendelkezésre álló forrás 

 

A jelentkezés meghirdetésekor az ösztöndíjprogramra rendelkezésre álló keretösszeget Magyarország 

központi költségvetése biztosítja. 

 

 

Jogosultak köre, az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei 

 

Jelen ösztöndíjprogramban való részvételre azok a természetes személyek jelentkezhetnek, akik az 

alábbi összes kritériumnak megfelelnek: 

 

• be nem töltött 35. életév, 

• magyarországi  felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony, 

• olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportág sportolójaként aktív egyesületi tagság, 

• olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben 

való tagság, 

• a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban, felnőtt 

korcsoportban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény. 

 

A jelentkezés benyújtásának feltételei 

 

1. A jelentkezés benyújtásának időpontjában a jelentkező megfelel az ösztöndíjprogramban való 

részvétel feltételeinek. 

2. A jelentkező nyilatkozik arról, hogy személyes adatait az ösztöndíjprogramban való részvételhez 

szükséges mértékben rendelkezésre bocsátja. 

3. A jelentkezés benyújtásával a jelentkező nyilatkozik a felsőoktatás keretében történő felsőfokú 

végzettség és szakképzettség megszerzésének szándékáról. 
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4. A jelentkező nem rendelkezik felsőoktatási felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. 

5. A jelentkező nyilatkozik arról, hogy vállalja a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének 

és annak kamatainak visszafizetését. 

6. A jelentkező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az ösztöndíjprogramban meghatározott 

feltételek tekintetében változás áll be, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 

Államtitkárságát haladéktalanul értesítenie kell. 

7. A jelentkező tudomásul veszi, hogy az ösztöndíjprogramban való feltételek meglétét az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága folyamatosan ellenőrzi. 

 

Az ösztöndíjprogramban való részvétel maximális időtartama 

Az ösztöndíjprogramban való részvételre legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak 

vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – megszerzésére irányuló tanulmányok 

befejezéséig, de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig van 

lehetőség. 

 

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete 

A jelentkezési felhíváshoz tartozó kitöltött jelentkezési lap alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, 

illetve az illetékes szakszövetség, továbbá a miniszter Tanácsadó Testülete tesz javaslatot az 

ösztöndíjas személyére. 

 

A döntéshozatal menete 

A jelentkezési feltételeknek megfelelő kiválasztási eljárást a Tanácsadó Testület bonyolítja le a 

Magyar Olimpiai Bizottság és a szakszövetségek közreműködésével. Az ösztöndíjat a jelentkezési 

feltételek és az értékelési szempontok alapján, a Magyar Olimpiai Bizottság, a szakszövetségek, 

valamint a Tanácsadó Testülete javaslata alapján a miniszter ítéli oda. 

 

A jelentkezés elbírálásának szempontjai 

Az érvényes jelentkezés elbírálása során az alábbi szempontok figyelembevételével történik a 

döntéshozatal. 

 

Olimpiai/paralimpiai sportágban és versenyszámban: 

- a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező felnőtt korcsoportra 

vonatkozó nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen, melyik kategóriában 

(Olimpia/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság), 

- az illetékes szakszövetség javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező felnőtt korcsoportra 

vonatkozó nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen melyik kategóriában 

(Olimpia/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság), 

- kizárólag olimpiai/paralimpiai versenyszámban, felnőtt korcsoportban Európa-bajnokságon, 

Világbajnokságon, a jelentkezésig elért sporteredmények, 

- kizárólag olimpiai/paralimpiai versenyszámban, a felnőtt alatti első utánpótlás korcsoportban a 

jelentkezésig elért sporteredmények (a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban, Európa-

bajnokságon, Világbajnokságon elért eredmény kizárólag a III/b. kategóriába történő besoroláshoz 

vehető figyelembe), 

- a Tanácsadó Testület javaslata arra vonatkozóan, hogy kiket tart érdemesnek az 

ösztöndíjprogramban való részvételre. 

 

A jelentkezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A jelentkezések elbírálása és a döntéshozatal során méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. 
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A döntés ellen nincs jogorvoslatra lehetőség. 

Az ösztöndíjak mértéke 

Az ösztöndíj összegének alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértéke határozza meg, ami a 

2015/2016. tanévben havi 34.000.-Ft. 

Az ösztöndíjprogramban támogatott sportolók három kategóriában kerülnek besorolásra:  

 

I. Kategória: Olimpia/Paralimpia 

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:    204.000.-Ft/hó 

(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa.) 

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:      170.000.-Ft/hó 

(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.) 

 

II. Kategória: Világbajnokság 

a.) felnőtt korcsoportban már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 170.000.-Ft/hó 

(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.) 

b.) felnőtt korcsoportra vonatkozóan éremesélyes ösztöndíjas esetén: 136.000.-Ft/hó 

(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.) 

 

III. Kategória: Európa-bajnokság 

a.) felnőtt korcsoportban már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 136.000.-Ft/hó 

(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.) 

b.) felnőtt korcsoportra vonatkozóan éremesélyes ösztöndíjas esetén: 102.000.-Ft/hó 

(A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa.) 

 

Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj 

mellett is folyósítható. 

 

Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több ösztöndíj-kategóriának való egyidejű megfelelés 

esetén a jelentkezőt a magasabb összegű ösztöndíj-kategóriába kell besorolni. 

 

Egy ösztöndíj-kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén az ösztöndíj összege nem 

módosul. 

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek 

• kitöltött adatvédelmi nyilatkozat 

• a felsőoktatási felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony 

igazolás) 

 

Érvénytelenség 

A jelentkezés érvénytelensége esetén a jelentkezési feltételeknek megfelelő kiválasztási eljárást a 

Tanácsadó Testület nem folytatja le a Magyar Olimpiai Bizottság és a szakszövetségek 

közreműködésével.  

 

Az érvénytelenség esetei: 

• a jelentkező nem felel meg a részvételi feltételeknek, 

• nem maga a jogosult nyújtotta be a jelentkezését, 

• a jelentkezési határidő elmulasztása, 

• a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott, illetve hamis adatot tartalmaz, 

• az adatvédelmi nyilatkozat hiánya. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség! 
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A jelentkezés módja 

Jelentkezési lap kitöltésével kell a részvételi szándékot jelezni. 

A sporttevékenységre vonatkozó feltételek meglétét az illetékes szakszövetség igazolja. Az igazolás 

beszerzése nem a jelentkező feladata. 

Az olvashatóan kitöltött jelentkezési lapot, valamint a csatolandó mellékleteket 2 példányban a 

megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságára kell eljuttatni.  

 

Értesítés a jelentkezés eredményéről 

A miniszter döntéshozatalát követően a jelentkezőt írásban értesíti az Államtitkárság. (A 

döntéshozatal időpontja nem azonos a jelentkezés beérkezésének napjával.) 

 

Az ösztöndíj folyósítás menete 

Az ösztöndíjprogramban résztvevő felsőoktatási intézményekkel az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma szerződést köt. Az ösztöndíjak folyósításáról ezen intézmények gondoskodnak. 

Az ösztöndíj félévente összevontan kerül folyósításra. 

 

Az ösztöndíj folyósításának megszüntetése 

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei közül bármelyik megszűnése az 

ösztöndíjprogramból való azonnali kizárást és ezzel az ösztöndíj folyósításának megszüntetését vonja 

maga után. 

A hallgatói jogviszony visszamenőleges passziválása esetén az adott félévre átutalt ösztöndíjra 

visszafizetési kötelezettség keletkezik. 

 

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogram 2015/2016. tanév 2. 

félévi pályázati kiírása jelenleg még nem áll rendelkezésünkre. Amint megkapjuk a pályázati 

feltételeket tartalmazó információkat, haladéktalanul eljuttatjuk mind a társ sportszövetségek, mind 

az intézmények és sportirodáik részére. 


