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A Veszprémi Szakképzési Centrum 

Sport és Tanulás Program 

Pályázati kiírás 

A Veszprémi Szakképzési Centrum a Pannon Egyetem „Sport és Tanulás Program” pályázat 

célkitűzéseivel összhangban pályázatot hirdet a „Sport és Tanulás Program”-ban való 

részvételre (későbbiekben STP). 

I. A Sport és Tanulás Program pályázat célja: 

✓ Az ismert, sikeres sportolók növelik a VSZC hírnevét, vonzerejét, ezért az intézmény 

érdeke a számára is hírnevet, elismerést hozó sportoló befogadása. 

✓ a szakképzésben továbbtanuló kiváló utánpótlás sportolóknak egyéni tanulás-

támogatást (tanrendet), mentorálást nyújtson,  

✓ a kiemelkedő eredményekkel bíró sportolót megtartsa a sportban, 

✓ a tudásukat hasznosítani képes kiváló emberek elhelyezkedését segítse elő Veszprém 

megyében, 

✓ segítse, illetve támogassa a programban részt vevő tanulók bekerülését a Pannon 

Egyetemre,  

✓ az STP - be való felvételhez szükséges feltételeket a VSZC, a tapasztalatok és 

eredmények alapján félévente írja ki,  

✓ a felvételi jelentkezések alapján regisztráljuk és figyelemmel kísérjük a VSZC-be 

beiratkozott versenysportolót, 

✓ felmérjük a versenysportoló oktatásával kapcsolatos különös igényeket tanulói és 

oktatói oldalról egyaránt, koordináljuk a szükséges feltételek biztosítását. 

✓ elbíráljuk és gondozzuk a versenysportoló segítségnyújtására, és kedvezményekre 

irányuló kérelmeit, illetve a szabályzatok előírásai alapján alternatív megoldási 

lehetőségeket javaslunk, 

✓  elősegítjük a versenysportoló tanuló iskolai életbe való (szabadidős, kulturális, sport 

programok, stb.) bekapcsolódását, 

✓ az STP segíti a sportoló továbbtanulását a Pannon Egyetem irányába, 

✓ a VSZC folyamatosan konzultál a Pannon Egyetem felvételi rendszerének 

aktualizálásáról, és keressük a lehetőségeket a felvételi eljárást elősegítő programokon 

való részvételhez, 
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✓  a VSZC vállalja, hogy Veszprém megyében folyamatos kapcsolatot tart a gazdasági 

szereplőkkel az STP- ben résztvevő tanulók foglalkoztatása ügyében. 

II. Programba jelentkezés feltétele: 

(1) A sportoló Veszprémi Szakképzési Centrum intézményében tanulói jogviszonnyal 

rendelkezik, 

(2) a tanuló sportegyesület aktív tagja, versenyeken eredményesen részt vesz. 

III. Jelentkezési határidő: minden év február 15, illetve szeptember 15. 

IV. A pályázat beadásához szükséges dokumentumok: 

(1) Online jelentkezési kérdőív pontos kitöltése.  

Kérdőív elérhetősége: https://cutt.ly/kjALeC0  

(2) Sportegyesületi hivatalos igazolás. A kiírásban szereplő formanyomtatvány pontos 

kitöltése a megelőző EGY ÉV sporteredményeiről. Az igazolást egyesületi vezető által 

aláírt pdf. formátumban kérjük a palyazat@veszpremszc.hu e-mail címre megküldeni. 

V. A pályázatok elbírálásának módja: 

(1) A VSZC által létrehozott STP Bizottság dönt a programba kerülő tanulók névsoráról 

és támogatásukról. A Programba bekerült tanulókkal és egyesületekkel a VSZC 

megállapodást köt. 

(2) A Bizottság részletes feladatait az STP Szabályzat tartalmazza. 

(3) Minden aktuális félév kezdetekor lehetővé teszi az online jelentkezéseket a programba 

való felvételhez, illetve az ösztöndíjhoz való jogosultsághoz. 

(3) A Bizottság évente kétszer, (a benyújtott kérelmek alapján) dönt a programba felvett, 

illetve a programban bennmaradó tanulók tagságáról, illetve az ösztöndíjban részesülő 

tanulókról.   

(4) A döntés alapja az 1. számú melléklet szerinti pontrendszer. 

(5) A bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. 

VI. A bizottsági döntés ideje, a pályázók értesítésének határideje és módja 

(1) A pályázati beadási határidőt követő 5 munkanapon belül 

(6) A VSZC döntését követően gondoskodik az eredmények nyilvánossá tételéről a média 

segítségével, valamint saját és az iskolai honlapokon közzé teszi a támogatottak 

listáját.  

https://cutt.ly/kjALeC0
mailto:palyazat@veszpremszc.hu
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(7) A támogatást elnyert pályázók esetén az értesítéssel együtt megküldi a 

megállapodáshoz szükséges feltételeket (kiegészítő dokumentumok listáját, 

beküldésük módját). 

VII.  Sport és Tanulás Program – SPORTÖSZTÖNDÍJ alprogram 

(1) Az STP-be felvett tanulók körében (félévente kb. 30-40 tanuló) az eredményesség 

alapján az első 15-20 sportolót támogatjuk sportösztöndíjjal. A díjazottakat 

sporteredmények alapján 3 kategóriába soroljuk. 

(2)  Sportösztöndíjat csak a „Sport és Tanulás Program”-ba felvett (megállapodást 

aláírt),  tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók kaphatnak. 

(3) A VSZC által kiírt Sportösztöndíjra pályázhatnak a Program aktuális félévében tanulói 

jogviszonnyal rendelkező, versenysport szempontból aktív tanulók.  

(4) a tanuló egyesülete és a VSZC között aláírt együttműködési megállapodás megléte 

(5) A Sportösztöndíj Pályázat elbírálása előre rögzített és a pályázók számára 

megismertetett alábbi szempontrendszer szerint történik.  

(6) A pályázatokat a „Sport és Tanulás Program” Bizottsága rangsorolja.  A 

keretösszegét a VSZC határozza meg. 

(7) A sorrendet az alábbi pontrendszer alapján állapítjuk meg. A pályázatban a Programba 

való jelentkezést megelőző egy év sporteredményei számítanak bele (ez alól kivétel az 

Olimpia, VB, EB) 

(8)  A sorrendet nem csak a sportteljesítmény, hanem a tanulmányi eredmény is 

befolyásolja 

(9) Az ösztöndíjat elnyert tanulóval a VSZC ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj a 

vonatkozó jogszabályok értelmében adó- és járulékmentesen kerül kifizetésre az 

Ösztöndíjas részére. 

Támogatás összege kategóriánként: 

I. 20.000 Ft / hó (5-7 fő) 

II. 15.000 Ft / hó (5-7 fő) 

III. 10.000 Ft / hó (5-7 fő) 

A sportösztöndíj támogatás minden félévben 5 hónap időtartamra szól! 
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1. Melléklet: Pontrendszer 

/1 Sporteredmény szerinti pontrendszer: 

A. Olimpia                          

Pontszám 

1. Olimpiai aranyérem                    20 

2. Olimpiai érem (ezüst-bronz)                15 

3. Olimpiai pontszerző (4-6 helyezés)             10 

4. Olimpikon (értékelhető helyezés)              5 

5. Olimpiai kerettag                      3 

B. Világbajnokság, Európa- Bajnokság, Világkupa, Ifjúsági Olimpia 

Korosztályos VB, korosztályos EB, korosztályos Világkupa  

Pontszám 

1. Aranyérem                        12 

2. Ezüst-, bronz-, megosztott bronzérem            10 

3. Pontszerző                        8 

4. Értékelt helyezés                     4 

5. Kerettag                         2 

C. Nemzetközi verseny (Válogatottként), EYOF,  

Korosztályos válogatott versenyek 

Pontszám 

1. Aranyérem                        8 

2. Ezüst-, Bronzérem                    6 

3. Pontszerző                        4 

4. Értékelt helyezés                     3 

5. Kerettag                         2 

D. Magyar nemzeti bajnokság 

Pontszám 

1. profi, NBI. 1-3 helyezett                  10 

2. amatőr, NBI./B NBII. 1-3 helyezett             8 

3. profi, NBI. 4-6 helyezett                  6 

4. amatőr, NBI./B NBII. 4-6 helyezett             4 

5. profi, NBI. résztvevő                   3 

6. amatőr, NBI./B NBII. résztvevő               2 
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E. Országos Diákolimpia  

Pontszám 

egyéni   csapat 

1. Diákolimpiai bajnok                     12   8 

2. II. helyezés                        10   6 

3. III. helyezés                        8    4 

4. IV-VI. helyezés                       6    3 

5. Helyezett eredmény                     4    2 

A csapat és egyéni sportágak eredményeinek összehasonlíthatósága érdekében az „A-E” 

kategóriákban felsorolt eredmények közül csak a legjobbat számítjuk be. Ennek ellenére 

minden eredményt jelenítsen meg, mivel azonos pontszám esetén az említett kategóriákban 

jelzett eredmények dönthetnek. 

I/2 Tanulmányi eredmény szerinti pontrendszer 

A. Elmúlt félév tanulmányi átlaga    Pontszám 

1. 4, 51 felett           10 

2. 4,1- 4,5            8 

3. 3,5- 4,0             5 


