PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem Sportösztöndíj-programban való
részvételre
2021/2022. tanév
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázatot ír ki a 2021. évi felsőoktatási felvételi
eljárásban az Egyetem államilag támogatott, az államtudományi képzési területhez
tartozó, nappali és levelezős munkarendű alapképzésére, olimpiai/paralimpiai
versenyrendszerben sportoló felvételi jelentkezők számára (a továbbiakban:
sportösztöndíj). A katonai és a rendészeti képzésekre – azaz a Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar, valamint a Rendészettudományi Kar által hirdetett képzésekre –
történő jelentkezés esetén a pályázónak meg kell felelnie valamennyi speciális, jogszabály
által előírt alkalmassági feltételnek. Ezen speciális alkalmassági követelményeket a
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató képzésenként tartalmazza. Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés vizsgálatát az Egyetem és a jogszabályban
meghatározott
további
szervezetek
a
Felsőoktatási
Felvételi
Tájékoztatóban
meghatározottak szerinti módon és ütemezésben végzik a felvételi jelentkezés alapján.
A sportösztöndíjat elnyerő sportolók sikeres érettségi vizsga, valamint a jelen pályázati
felhívásban foglalt további feltételek teljesítése esetén felvételt nyernek az általuk
megjelölt szakra.
Az Egyetemre felvételt nyert sportolók a tanulmányaik mellett sportkarrierjüket is
eredményesen folytathatják, részben vagy egészben az NKE színeiben.
A sportösztöndíj-programban azok a jelentkezők részesülhetnek, akik a tanulmányi
követelmények teljesítése mellett – a jelen pályázati felhívásban meghatározottak szerint
– rendszeresen részt vállalnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportéletén túlmenően a
közösségi élet fejlesztésében és az Egyetem kommunikációs feladataiban is.
I. A pályázat szabályozási háttere
A pályázat jogszabályi hátterét a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Felvételi rendelet) 22. § (2)-(3) bekezdései1 képezik.
1

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) Az államtudományi képzési terület nem önköltséges alapképzési
szakjaira jelentkezők közül maximális pontszámmal (500 pont) sportösztöndíjasként kell figyelembe venni azokat,
akik teljesítik a felsőoktatási intézmény által a Tájékoztatóban meghatározott további felvételi, valamint
sportteljesítménnyel kapcsolatos követelményeket. A sportösztöndíjasként figyelembe vett hallgatók létszáma
nem haladhatja meg az államtudományi képzési területre az adott évben felvehető hallgatói létszámkeretet
megállapító kormányhatározatban nem önköltséges finanszírozási formára megadott felvehető hallgatói létszám
5%-át.
(3) A rendészeti ágazat szakembereinek felkészítése érdekében, továbbá a honvédtiszti életpályára történő
felkészítés, valamint a honvédelmi terület civil szakembereinek felkészítése érdekében meghirdetett alapképzési
szakokra jelentkezőknek a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett a közigazgatási, rendészeti, katonai
és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és
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A pályázat további szabályozási hátterét képezi az Egyetem Felvételi Szabályzata, mely az
Egyetem honlapján elérhető:
https://www.uni-nke.hu/felveteli-szabalyzat.
II. A pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázat benyújtására az jogosult, aki az itt felsorolt valamennyi feltételnek
megfelel:
a) a pályázó a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban az Egyetem államilag
támogatott, azaz nem önköltséges, az államtudományi képzési területhez
tartozó nappali és levelezős alapképzésére2 felvételi jelentkezést nyújt be a
Felvételi rendeletben foglaltak szerint,
b) a pályázó a felvételi jelentkezés évében (2021.) nem tölti be a 35. életévét,
c) a pályázó a felvételi jelentkezése alapján a Felvételi rendeletben meghatározott
pontszámítás alapján minimum 280 ponttal rendelkezik,
d) a pályázó kiemelkedő sportteljesítménnyel rendelkezik a felvételi jelentkezés évét
megelőző öt évben, továbbá
e) a pályázó a sportösztöndíj elnyerése esetén az Egyetemmel kötött
ösztöndíjszerződésben vállalja a jelen pályázati felhívásban meghatározott
feltételek teljesítését.
A d) pont alkalmazásban sportteljesítményként kizárólag olimpiai vagy paralimpiai
versenyszámban, Olimpián vagy Paralimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon,
korosztályos világ- és Európa-bajnokságon vagy egyéb nemzetközi, csapatsportág esetén
legalább tizenkét ország részvételével zajló versenyen, valamint a felnőtt alatti első és
második utánpótlás korcsoportban a jelentkezés időpontjáig elért eredmények vehetők
figyelembe.
III. A sportösztöndíjban részesíthető pályázók létszáma
A sportösztöndíjasként figyelembe vett hallgatók létszáma nem haladhatja meg az
államtudományi képzési területre az adott évben felvehető hallgatói létszámkeretet
megállapító kormányhatározatban nem önköltséges finanszírozási formára megadott
felvehető hallgatói létszám 5%-át. Szakonként legfeljebb a szakra a Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztatóban meghatározottak szerint felvehető jelentkezők 10%-a3 nyerheti el az
ösztöndíjat.

elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel
különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének,
jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott különös
felvételi feltételeknek is meg kell felelnie.
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Az érintett alapképzések:
a)
az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar által hirdetett közigazgatás-szervező alapképzési
szak, nemzetközi igazgatási alapképzési szak,
b)
a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar által hirdetett katonai vezetői alapképzési szak, katonai
logisztika alapképzési szak, katonai üzemeltetés alapképzési szak, állami légiközlekedési alapképzési szak,
nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak,
c)
a Rendészettudományi Kar által hirdetett rendészeti igazgatási alapképzési szak, rendészeti alapképzési
szak, bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi alapképzési szak, katasztrófavédelem alapképzési szak .
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti képzések többféle költségviselési formában kerülnek meghirdetésre, a jelen
pályázat benyújtásához a nem önköltséges képzési formára történő jelentkezés szükséges!
3
Tört szám esetén a kerekítés általános szabályi szerint megállapítva.
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IV. A sportösztöndíj-programban való részvétel időtartama, az ösztöndíj
megszűnésének esetei
A sportösztöndíjat elnyert és az Egyetemre felvételt nyert pályázó legfeljebb az első
felsőfokú végzettség – alapfokozat – megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésétől
annak befejezéséig, illetve a hallgatói jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb annak a
tanulmányi félévnek a végéig vehet részt a programban, amelyben 35. életévét betölti.
Amennyiben a sportösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonyát 2 tanulmányi
félévnél tovább szünetelteti, elveszíti ösztöndíját.
Ha a hallgatóval szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
tanulmányai alatt doppingeljárás vagy sportfegyelmi eljárás indul, a sportösztöndíjprogramban való részvételét az eljárás jogerős lezárásáig fel kell függeszteni. Amennyiben
a vétség bizonyosságot nyer, a hallgató elveszíti a sportösztöndíjat.
V. A sportösztöndíjat elnyerő pályázó jogosultságai
Sikeres pályázat esetén a sportösztöndíjas hallgató jogosult:
a) a tanulmányok folytatása kedvezményes, egyéni tanulmányi rend biztosításával
az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglaltak szerint;
b) igény esetén a sportolási előmenetel biztosítása érdekében lehetőség van
kedvezményes térítésű kollégiumi elhelyezés biztosítására, amennyiben a hallgató
az Egyetem vonatkozó szabályzatai szerint benyújtott pályázata alapján jogosulttá
válik kollégiumi elhelyezésre;
c) sportszakmai háttér biztosítása eszközök, létesítmények és sportszakemberek
által
ca) a hallgató számára biztosítja az Egyetem a sporteszközök használatát, pl. az
edzőterem, a Ludovika Aréna eszközeit,
cb) az Egyetem bármely sportlétesítményét használhatja saját felkészülése
céljából, akár saját edzőivel is;
d) az Egyetem által tanévenként meghirdetett pályázat alapján elnyerhető „jó tanuló,
jó sportoló” ösztöndíj elnyerésének lehetősége.
VI. A sportösztöndíjat elnyerő hallgató kötelezettségei
Az Egyetem a sportösztöndíj-programban történő részvétel feltételeit a
pályázatot
elnyert
és
az
Egyetemre
felvételt
nyert
hallgatóval
ösztöndíjszerződésben rögzíti. Az ösztöndíjszerződés megkötése a programban
való részvétel feltétele.
A pályázatot elnyert Hallgató kötelezettségei – a tanulmányi követelmények teljesítése
mellett – az alábbiak:
a) képviseli az Egyetemet az egyetemi bajnokságokon (Universiade, Egyetemi
Világbajnokság, Egyetemi Európa-bajnokság, Európai Egyetemi Játékok, MEFOB),
b) aktív szerepet vállal az Egyetem kommunikációs kampányaiban,
c) protokoll rendezvényeken képviseli az Egyetemet,
d) az egyetemi sportnap „sportnagyköveteként” részt vesz a sportnap programjain,
e) segíti az egyetemi polgárok egészséges életmódra történő ösztönzését, részt vesz
az egyetemi közösségi élet fejlesztésében.
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VII. A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok
A pályázatot a jelen pályázati felhívás mellékletét képező formanyomtatványon kell
benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
a) a pályázó által megjelölt sportágra vonatkozó érvényes versenyengedély;
b) a pályázó által kiválasztott sportverseny-eredményekhez csatolandó hivatalos
igazolás, melyet a szövetség igazol,
c) sportszövetségi ajánlás,
d) aláírt adatvédelmi nyilatkozat
e) igazolás arról, hogy a jelentkező a jelentkezés időpontjában nem áll a
sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet alapján
sportfegyelmi eljárás vagy a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet alapján doppingfegyelmi eljárás, továbbá a
sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott jogerős eltiltás vagy kizárás
hatálya alatt,
f) a pályázati formanyomtatvány részeként nyilatkozat arról, hogy tanulmányainak
ideje alatt aktív szerepet vállal az Egyetem kommunikációs kampányaiban, illetve
az egyetemi bajnokságokon az Egyetem színeiben indul és képviseli az Egyetemet.
VIII. A pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításának esetei
A pályázat további érdemi elbírálás nélküli elutasításra kerül az alábbi esetekben:
a) ha a pályázó nem felel meg a II. fejezet a)-c) és e) pontjaiban meghatározott
részvételi feltételeknek, illetve a pályázatban hivatkozott sportteljesítmény egyike
sem tartozik a II. fejezetben meghatározott kategóriába, vagy a teljesítmények
egyike sem az ott meghatározott idősávban keletkezett;
b) ha a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be;
c) ha a pályázat hibás, hiányos vagy olvashatatlanul benyújtott;
d) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat valótlan vagy hamis adatot
tartalmaz.
A pályázatnak valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. A hibásan vagy hiányosan
kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra! A pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs
lehetőség.
IX. A pályázatok elbírálásnak szempontrendszere, módja és határideje, a döntés
közlése
1. A sportösztöndíj odaítéléséről a rektor által megbízott egyetemi bizottság dönt (a
továbbiakban: bíráló bizottság). A bíráló bizottságban biztosítani kell az oktatásirektorhelyettes, a campus főigazgató, a jelentkező által megjelölt képzés gondozásáért
felelős kar dékánja, az illetékes testnevelési tanszék vagy központ vezetőjének, valamint
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részvételét vagy képviseletét. A bíráló bizottság
titkársági feladatainak ellátásáról a Campus Igazgatóság gondoskodik.
2. Az elbírálás szempontrendszere:
A támogatható pályázatok körét a beérkezett pályázatok száma és eredménye határozza
meg.
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A bíráló bizottság a pályázati kiírás II. pontban foglaltak szerint megvizsgálja a pályázatban
foglalt sporteredményeket, és a legjobb hármat veszi figyelembe a jelen kiírás 1. számú
mellékletét képző pontszámítási táblázat alapján. Ezt követően minden pályázó részt vesz
egy szóbeli elbeszélgetésen, ahol a motivációját, a továbbtanulás és az élsport iránt
tanúsított elhivatottságát vizsgálják. A szóbeli felvételi eredménye maximum 60%-át
teheti ki a felvételi pontoknak.
3. A szóbeli felvételi tervezett időpontja: 2021. május 3-31.
4. Amennyiben a pályázati benyújtásának határidejéig a felvételi jelentkezés feltételét
képező érettségi vizsga eredménye nem áll rendelkezésre, a bíráló bizottság feltételes
döntést hoz, amennyiben a pályázatot egyébként támogatja. Az érettségi vizsga nem
teljesítése vagy a Felvételi rendelet szerint számított minimális 280 pont el nem érése
esetén a bíráló bizottság döntését visszavonja.
5. A bíráló bizottság a jelen felhívásban meghatározottak szerint rangsort állapít meg a
pályázók között. Amennyiben az ösztöndíjat elnyert pályázó:
a) valamilyen okból utóbb kizárásra kerül – így különösen, ha az érettségi vizsgát
utóbb nem teljesíti vagy egyébként az érettségi vizsga alapján nem éri el a
minimum 280 pontot a Felvételi rendelet alapján, vagy utóbb hitelt érdemlően
bebizonyosodik, hogy a pályázó a pályázatban hamis vagy valótlan adatot
szolgáltatott, vagy
b) lemond
az
ösztöndíjprogramban
való
részvételről,
vagy
az
előírt
ösztöndíjszerződést az Egyetem által meghatározott határidőig nem írja alá, és
ezzel a programban nem vesz részt,
a bíráló bizottság dönthet arról, hogy a rangsorban soron következő pályázó nyerje el az
ösztöndíjat.
6. A döntés határideje: 2021. június 10.
7. A sikertelen pályázók részt vesznek a normál felvételi eljárásban, így továbbra is
bekerülhetnek állami finanszírozású képzésre az általuk megjelölt szakra, amennyiben
elérik a meghatározott ponthatárt. Azaz a sportösztöndíj pályázat Egyetem általi
elutasítása nem eredményezi a pályázó a felsőoktatási felvételi eljárásból történő
kizárást.
8. Az írásbeli döntést az Egyetem elektronikus úton közli a pályázóval. A döntés
közlésének határideje: 2021. június 15.
9. A sportösztöndíjat elnyert pályázók – pályázati formanyomtatványon megadott –
felsőoktatási felvételi azonosítóját az Egyetem közli az Oktatási Hivatallal a Felvételi
rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott pontmeghatározás érdekében.
X. A jelentkezés módja és határideje
A kitöltött pályázati űrlapot, valamint a csatolandó mellékleteket 1 eredeti példányban a
megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen az alábbi
címre kell eljuttatni:
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Campus Igazgatóság, Sportiroda
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
„Sportösztöndíj” jeligével
A postára adással egyidejűleg elektronikusan – aláírt, scannelt – is kérjük
beküldeni
a
jelentkezési
dokumentációt az
alábbi
elektronikus
elérhetőségre: sportiroda@uni-nke.hu
Jelentkezési határidő: 2021. április 26.
A pályázati űrlap a https://www.uni-nke.hu/oktatas/felvetelizoknek/palyazati-felhivassportosztondij-programban-valo-reszvetelre oldalon érhető el.
XI. Jogorvoslat
A pályázó a bíráló bizottság döntése ellen az Egyetem Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához
fordulhat jogorvoslati kérelemmel a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek
teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a
hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzatban4 meghatározottak szerint a döntés
közlésétől számított 15 napon belül.
XII. Adatkezelési feltételek
Tájékoztatjuk, hogy a pályázattal kapcsolatos személyes adatait a Campus Igazgatóság,
valamint a bíráló bizottság a pályázattal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a
pályázat elbírálásának lehetővé tétele, a bíráló bizottság minden pályázati anyagot külön
megvizsgál annak megállapítása végett, hogy megfelel-e a kiírásban foglaltaknak. Az
adatszolgáltatás a pályázat sikeres benyújtásához szükséges. Tájékoztatjuk, hogy
személyes adatai megismeréséhez a Campus Igazgatóság, és a pályázatok elbírálására
jogosult bíráló bizottság jogosult. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak a tárolási ideje
a pályázat eredménye függvényében alakul.
Azon pályázók esetén, akik pályázata nem került elfogadásra, a beküldött személyes
adatok a döntésközlését követően a jogorvoslati határidő elteltét követően törlésre
kerülnek.. A nyertes pályázókkal az Egyetem szerződést köt, erre való tekintettel a
személyes adatok tárolásának az ideje a szerződésben meghatározott időtartam lejártától
számítva a nemzeti felősoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt hallgatókra
irányadó adattárolási időtartamig, ami 80 év.
A pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokról bővebb tájékoztatást az alábbi
elérhetőségen érhet el: www.uni-nke.hu/adatvedelem
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérdését, észrevételét az
alábbi elérhetőségre küldheti: adatvedelem@uni-nke.hu
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https://www.uni-nke.hu/hallgatoi-jogok-es-kotelezettsegek
6. oldal, összesen: 7

1. számú melléklet: Pontszámítási táblázat
Felnőtt
Helyezés

EB (4 évente)

VB (2 évente)

EB (2 évente)

VB (évente)

EB (évente)

1.

Olimpiai, VB
(4 évente)
30 pont

12

20

10

10

6

Egyéb nemzetközi,
Magyar Bajnokság
3

2.

24

10

16

8

8

5

2

3.

18

8

12

6

6

4

1

4.

15

7

10

5

5

3

5.

12

6

8

4

4

2

6.

9

5

6

3

3

1

7.

6

4

2

8.

3

2

1

(A négyévente rendezett Olimpia mellett változó, hogy melyik sportágban milyen gyakorisággal rendeznek Világ- és Európa-bajnokságot. Ezt figyelembe véve a
pontszámítási rendszer külön kezeli a négy, kettő és az évente rendezett sporteseményeket.)

Utánpótlás
Helyezés

Ifjúsági Olimpia

Világbajnokság

Európa-bajnokság

1.

12

10

6

2.

10

8

5

3.

8

6

4

IV-VI.

4

3

2

(Az utánpótlás versenyek esetében az Ifjúsági Olimpia és a felnőtt alatti első és második utánpótlás korcsoportban elért eredmények vehetők figyelembe.)

7. oldal, összesen: 7

