JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
a Tóth Bendegúz birkózó sportszakmai ösztöndíj elnyerésére
2021/2022. tanévben

A „Tóth Bendegúz birkózó sportszakmai ösztöndíj” (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kozma István
Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány, a Magyar Birkózó Szövetség és a Testnevelési Egyetem
által alapított ösztöndíj, melynek célja a birkózó sportágban a Testnevelési Egyetemen aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt a
tantervi követelményeken túlmutatóan a birkózó sportág számára (sportszakmai fizikai és
elméleti) tevékenységet végeznek.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:
•
•
•

•

be nem töltött 35. életév,
a Testnevelési Egyetem nappali vagy levelező tagozatos képzésében, ezen belül
alapképzésben/mesterképzésben/felsőoktatási szakképzésben/doktori képzésben,
állami ösztöndíjas képzésben igazolt aktív hallgatói jogviszony
valamint
o vagy a birkózás sportágban való (versenyzői, edzői, sportvezetői) aktív
egyesületi tagság,
o vagy a hallgatói jogviszony, illetve az ösztöndíj fennállása alatt olyan
kiemelkedő elméleti tevékenység folytatása (pl.: disszertáció, publikálás, TDK,
kutatásban való teljesítmény), amely bővíti, gyarapítja, fejleszti a magyar
birkózósport utánpótlás nevelésében hasznosítható tudásbázist,
illetve a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem áll
o 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 hatálya alatt,
o a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott jogerős eltiltás vagy
kizárás hatálya alatt.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:

Az ösztöndíj aktív tanulmányi félévekre (2021/2022. tanév I. és II. félév) adható a tanulmányok
megkezdésétől annak befejezéséig, illetve a hallgatói jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb
az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete:

A programba való bekerülés feltétele a jelen dokumentumhoz tartozó kitöltött „Pályázati
adatlap 2021/2022. tanév” és mellékletei határidőn belüli, hiánytalan leadása. A Magyar
Birkózó Szövetség, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány, illetve a Testnevelési
Egyetem Küzdősport Tanszék javaslata alapján az ösztöndíj odaítéléséről a jelentkezési
feltételek, az értékelési szempontok, valamint a javaslatok alapján a Magyar Birkózók
Szövetségének elnöke dönt. Az ösztöndíj folyósításának lebonyolításával összefüggő
feladatokat a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány látja el.

A jelentkezés elbírálásának szempontjai:
•

•

•
•

a Magyar Birkózó Szövetség igazolása a pályázó által megjelölt sporteredményre
vonatkozó valódiságáról, arra vonatkozóan, hogy a jelentkező sportteljesítménye
(fizikai és/vagy elméleti) alapján szolgálja a sportág fejlődését és javaslata az ösztöndíj
odaítélésére
a Testnevelési Egyetem igazolása a pályázó által megjelölt vagy az ösztöndíj alatt vállalt
elméleti tevékenységére vonatkozó eredmények valódiságáról, hasznosságáról, a
Küzdősport Tanszék véleménye arra vonatkozóan, hogy a jelentkező teljesítménye
(fizikai és/vagy elméleti) alapján szolgálja a birkózás, illetve a sportág utánpótlás
nevelésének a fejlődését és javaslata az ösztöndíj odaítélésére
felnőtt, U23 és junior korcsoportban a jelentkezésig elért sporteredmények,
a jelentkezésig elért elméleti eredmények.

Az ösztöndíj mértéke:

A támogatás összege a 2021/2022. tanévre vonatkozóan 300.000 Ft, melyet a Kozma István
Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány biztosít.
Ösztöndíjban a tanulmányi évben egy pályázó részesíthető.
Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj
mellett is folyósítható.

A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok:
•
•
•
•

Pályázati adatlap 2021/2022. tanév (elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, aláírva)
Sportági szakszövetségi igazolás (1. sz. melléklet) (elektronikusan kitöltve,
kinyomtatva, aláírva)
Írásos anyag az elméleti tevékenységről (doktori értekezés, publikációk, TDK, kutatási
eredmények, ösztöndíj ideje alatt vállalt elméleti munka bemutatása) (word és pdf
formátumban aláírva)
Igazolás képzésben való részvételről (2. sz. melléklet) (hallgatói jogviszony igazolás)

Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben:
•
•
•
•

ha a jelentkező nem felel meg a részvételi feltételeknek,
ha nem maga a jogosult nyújtotta be a jelentkezését,
ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés,
ha a jelentkezés olvashatatlanul benyújtott, illetve, ha hamis adatot tartalmaz.

Az érvénytelenség fenti eseteiben nem kerül sor döntéshozatalra az ösztöndíjra való
érdemességről!
Amennyiben a benyújtott pályázat hibát vagy hiányosságot tartalmaz, úgy hiánypótlásra
van lehetőség, melynek határideje a hiánypótlási felhívástól számított 15 nap. Ezt követően
újabb hiánypótlásra nincs lehetőség.
A jelentkezés elbírálása és a döntéshozatal során méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

A hallgatói jogviszony visszamenőleges passziválása esetén az adott félévre átutalt
ösztöndíjra visszafizetési kötelezettség keletkezik.

Az ösztöndíj folyósításának megszüntetése, felfüggesztése, visszafizetése:
A jelentkezési lap aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal a jelentkező arra, hogy
amennyiben a pályázat benyújtását követően sportfegyelmi vagy doppingeljárás indul ellene,
azt a közlésétől számított 8 napon belül bejelenti a KIMBA-nak, és a bejelentést követően az
ösztöndíj folyósítása felfüggesztésre kerül.
Amennyiben a sportfegyelmi vagy doppingfegyelmi eljárás jogerős befejezésével
sportfegyelmi vagy doppingfegyelmi büntetésként eltiltást vagy kizárást szabtak ki a
sportolóval szemben, az addig folyósított ösztöndíj kamattal növelt teljes összegét köteles
visszafizetni.
Ha az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát megszünteti, részére a továbbiakban az ösztöndíj
nem folyósítható.

A jelentkezés módja:

A kitöltött pályázati adatlapot, valamint a csatolandó mellékleteket a megadott határidőig aláírt szkennelt, valamint az írásos anyag tekintetében szerkeszthető formátumban is – az
alábbi e-mail címre szükséges eljuttatni:

e-mail: nemeth.ivan@kozmaakademia.hu
Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány
Németh Iván
1213 Budapest Hollandi út 8.
Jelentkezési határidő: 2022. január 15.
Értesítés a jelentkezés eredményéről:
Az MBSZ elnök döntéshozatalát követően a jelentkezőt írásban értesíti a KIMBA.

