
               Melléklet a pályázathoz 

Iktatószám:   

 Beérkezett:   

    

 Kérjük, az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni! 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj pályázathoz 

 I. A pályázó középiskola adatai 

  
 Az intézmény neve: 

 Az intézmény székhelye: 

 OM azonosítója: 

 Az intézmény képviselője: 

 Telefonszám/Fax/E-mail elérhetősége: 
  

 II. A pályázó tanuló és törvényes képviselőjének adatai 

  

 A tanuló adatai 

 A tanuló neve: 

 Születési helye, ideje (év/hó/nap): 

 Anyja leánykori neve: 

 Állandó lakcíme: 

 Levelezési címe (amennyiben nem egyezik meg az állandó lakcímmel): 

 Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri: 

 Bankszámlavezető pénzintézet neve: 

 Bankszámla tulajdonos neve: 
  

 A törvényes képviseletet gyakorló személy(ek) adatai 

 A törvényes képviselő neve: 

 Állandó lakcíme: 

 A törvényes képviselő neve: 

 Állandó lakcíme: 
  

 III. A tanuló nyilatkozata  

 nemzetiségi oktatással, kultúrával, identitás-őrzéssel kapcsolatos érdeklődési köréről, továbbtanulási 
szándékairól  

 (például: nemzetiségi pedagógusképzésre kíván-e jelentkezni, szakkörben, tanfolyamon, 
tehetséggondozásban történő részvétel) 

  

 IV. A KÖZÉPISKOLA AJÁNLÁSA 

 1. A tanuló tanulmányi átlaga: 

 [a tanuló 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti féléves és befejezett tanév végi bizonyítványa alapján 



számítandó: elégtelen osztályzat nem szerepelhet; magatartás és szorgalom osztályzat nem vehető 
figyelembe] 

 2. A tanuló szociális helyzete alapján indokolt-e az ösztöndíj megállapítása: 

 A középiskola a szociális indokoltság kérdésében a rendelkezésére álló adatok alapján foglal állást és 
állapít meg sorrendet a pályázó tanulók között, a következő szempontokra is tekintettel: részesül-e 
kollégiumi elhelyezésben, ezen belül szociális helyzetére tekintettel ingyenes-e az elhelyezés, részesül-e más 
szociális ellátásban, 

 3. A tanuló III. pontban foglalt nyilatkozatának záradéka: 

  

 V. A tanuló nyilatkozata 

 Nyilatkozom arról, nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. melléklete szerinti bolgár, 
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nemzetiséghez 
tartozom.  

 (A megfelelő rész aláhúzandó) 

  

 VI. A tanuló nyilatkozata 

 Nyilatkozom arról, hogy más forrásból tanulmányi ösztöndíjban nem részesülök, egyben tudomásul 
veszem, hogy csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhetek ösztöndíjban. 

 Tudomásul veszem, hogy ösztöndíjban részesítésem esetén nevem – az emberi erőforrások minisztere 
nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjasaként – a Kormány honlapján közzétételre kerül. 

  
 - A nemzetiségi hovatartozás megjelölésére a pályázó a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 11. § (2) bekezdése alapján nem kötelezhető, de amennyiben a pályázó nem tünteti fel 
nemzetiségi hovatartozását, pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem tudja elfogadni. 

 - A kitöltött adatlapon található információkat a pályázat kiírója az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtaknak megfelelően szigorúan bizalmasan 
kezeli, az adatokat - a VI. pontban foglaltak kivételével - kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja fel, 
az adatokat nem továbbítja, mások számára nem teszi hozzáférhetővé. 

  

 Dátum: ............... 2014. .............. hó .... nap 
  
    

 ..............................................  .................................................................................... 

 Tanuló aláírása  Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén  
a törvényes képviselő aláírása 

    
    

 P. H.   

    
    
  .......................................................................... 
   A középiskola képviselőjének aláírása 
    
   

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  Telefonszám: +36 (1) 795 1200 

 Kérjük, hogy a borítékra írják rá:  Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 

 


