
 

Sztehlo Gábor 

Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány 

1014 Budapest Táncsics Mihály u. 28. 

honlap: www.sztehloalapitvany.hu 

 

Tanulj és nyerj! 

Egyszeri tanulmányiösztöndíj-pályázat gyermekotthonokban, intézetekben, 

nevelőcsaládoknál, állami gondozásban, családon kívül élő, nevelkedő 

diákoknak a 2016/2017-os tanévre. 
 

Javítsd az átlagod és élvezd a nyereményt! 

Pályázz és tanulj, 2017 szeptemberében megkapod kiérdemelt jutalmad! 
Részletek és jelentkezési lap: 

www.sztehloalapitvany.hu/tanulj2017.html 

A pályázat kiírója: 

Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő 

Alapítvány 

H-1014 Budapest Táncsics Mihály u. 28. 

Adószám: 19663595 

E-mail: palyazat@sztehloalapitvany.hu  
A nyolc-nyolc legjobb általános- illetve középiskolás diákot díjazzuk, azok közül, akik az év végi 

bizonyítványukban tanulmányi átlagukat az alábbiak szerint javítják a félévihez képest. 

 Javíts és nyerj! kategóriában az év végi osztályzatainak átlaga az alábbi táblázat szerint 

meghaladja az előző félév végi (2017. januári) osztályzatai átlagát, minden tantárgy jegyének 

figyelembevételével (beleértve a magatartás és szorgalom érdemjegyét is, ahol van). 

Az előző félév végi 

(2017. januári) 

osztályzatok átlaga 

Sikeres pályázati eredményhez az szükséges, hogy az év végi 

osztályzatok átlaga az alábbiak szerint haladja meg az előző 

félév végi (2017. januári) osztályzatok átlagát 

2,5 alatt elvárt javítás 0,35 (és az átlag 2,00 feletti) 

2,50-től 2,99-ig elvárt javítás 0,30 

3,00-tól 3,49-ig elvárt javítás 0,25 

3,50-től 3,99-ig elvárt javítás 0,19 

4,00-tól 4,49-ig elvárt javítás 0,11 

4,49 felett  elvárt javítás nincs 

 A sikeres pályázatokon belül a helyezési sorrendet az elvárt érték és az elért érték százalékos 

aránya adja, 4,49 feletti félévi eredmény esetén az elvárt érték helyett a számítási alapérték 

0,07. 
 Maradj a legjobbak között! kategóriában az év végi osztályzatainak átlaga a 4,49-et 

meghaladja 

A díjazásnál a pályázó számára kedvezőbb kategóriát vesszük figyelembe. 
Díjazás 

Javíts és nyerj! kategóriában: 
I. díj: 15.000 Ft + 5.000 Ft értékű könyvutalvány  

II. díj: 10.000 Ft + 5.000 Ft értékű könyvutalvány  

III. díj: 7.500 Ft + 5.000 Ft értékű könyvutalvány  

További nyeremények: 5.000 Ft + 5.000 Ft értékű 

könyvutalvány. 

A könyvutalványok felhasználhatók a Libri 

Könyvesboltokban. 

 

 

Maradj a legjobbak között! kategóriában 

Minden díj: 10.000 Ft. 
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