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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Kovács István Alapítvány, a névadó emlékének adózva, szellemi örökségének folytatása és a 
jövő generációk pozitív fejlődésének elősegítése érdekében, a kiemelkedő eredményt elérő 

fiatalok oktatását és sportolási tevékenységét ösztönző célokra támogatást biztosít az alábbiak 
szerint. 

 
KIEMELKEDŐ SPORT-, TANULMÁNYI-, MŰVÉSZETI ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁT VÉGZŐ  

DIÁKOK TÁMOGATÁSA 
 

Az Alapítvány e célkitűzésének keretében kizárólag Érd Megyei Jogú Város középiskolai 
tanintézményeiben tanuló diákokat jutalmazza. Ennek keretében anyagi támogatást, tanulmányutak 
és egyéb (sport, kulturális) táborok finanszírozását vagy a részvételhez szükséges önrészt, illetve az 
ehhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja.  

 
1. A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE 
A kuratórium döntése alapján, egy fő maximum 200.000 Ft támogatásért pályázhat a 2022/2023-as 
tanévre.  
 
2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK 

2.1 Életkor 
A 13. életévét betöltött, középiskolai tanulmányokat folytató diákok.  
 

2.2 Terület  
Az alapítvány kizárólag Érd Megyei Jogú Város középiskolai tanintézményeiben tanuló diákok 
pályázatát fogadja be.  
 

2.3 Az értékelés előfeltétele 
A kuratórium azon diákok pályázati anyagát fogadja be első értékelésre, akik kiemelkedő sport-, 
tanulmányi-, művészeti és közösségi munkát végeznek, és ezt az oktatási intézményük alátámasztja, 
igazolja írásban. 
A kiemelkedő sport - és tanulmányi munka értelmezése:  

- a 2020/2021 és 2021/2022-es tanévben elért, nemzetközi, vagy országos középiskolai sport-, 
tanulmányi és művészeti versenyeken való 1-10. helyezett 
A teljesség igénye nélkül pl. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV), Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciája (TUDOK), Országos Művészeti Tanulmányi Verseny, Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny, Diákolimpia, 
stb. 

- a 2020/2021 és 2021/2022-es tanévben, megyei középiskolai tanulmányi versenyeken való    
1-3. helyezett 

- a fenti kategóriában nem szereplő, átlagon felüli teljesítmény 
 
Az elbírálás tekintetében előnyt jelent a kiemelkedő közösségi munka. (Szociális, környezetvédelmi, a 
tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 
egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.1) 

 
 
 

 
1 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Kormányrendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a 

közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 
2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény). 
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2.4 Benyújtandó dokumentumok 

a) Jelentkezési lap 
b) A 2020/2021 és 2021/2022-es tanévben elért, kiemelkedő sport – tanulmányi és közösségi 

munkát alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata (oklevél, elismerés, iskolai kitűntetés, 
okirat stb.) 

c) Ajánló levél 
d) Támogatási adatlap 
e) Tájékoztató adatkezelésről 

 
3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 
A pályázatokat minden év január 15-ig kell benyújtani a 2.4-es fejezet és az 5. fejezet b) pontban 
megfogalmazottak szerint. 
 
4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE 
A pályázatokat 1 eredeti példányban, zárt borítékban, a Kovács István Alapítvány részére címezve, 
postai ajánlott küldeményként kell eljuttatni a következő címre: 1112 Bp., Tippan utca 1., 401 szám. 
Kérjük a borítékon megjeleníteni: „Támogatásra jelentkezem”. 
 
5.  KIVÁLASZTÁS MENETE (A FENTI KRITÉRIUMOK TELJESÜLÉSEINEK ELLENŐRZÉSE) 
 

a) Előkészítés  
A kuratórium döntésével összhangban, az adott tanévben az Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja 
Érd Megyei Jogú Város középiskoláit a programba bekerülésről, pályázati feltételekről, és az éves 
támogatási keretösszegről.   
 
b) Pályázat 
A pályázó, a pályázati felhívás előírásai szerint, az Alapítvány hivatalos jelentkezési lapját és 
mellékleteit kitöltve jelentkezik a támogatásra, csatolva a szülők és legalább 1 fő pedagógus 
ajánlását is.  
- a pályázati dokumentumok letölthetőek a Kovács István Alapítvány honlapjáról: www.kiajo.hu  
- a pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, a „Kovács István Alapítvány” részére, ajánlott 

küldeményként kell eljuttatni a következő címre: 1112 Bp., Tippan utca 1., 401 szám. 
 

c) Döntés 
A beérkezett pályázatok alapján a kuratórium dönt minden év január 31-ig a támogatott 
pályázatokról, melyről emailben vagy telefonon kapnak értesítést a nyertes pályázók.  
 
d) Átadó ünnepség 

A kuratórium Elnöke és tagjai 2023 februárjában, ünnepélyes keretek között - A COVID-19 

világjárvány korlátozásait és szabályait betartva - adják át a támogatásokat, melyre meghívást 

kapnak a támogatott gyermekek és szüleik, illetve annak az egyesületnek a képviselője, ahol a 

gyermek a sportot űzi. 

  

Budapest, 2022. 

          Kovács Anita 

      A Kuratórium Elnöke  

http://www.kiajo.hu/

