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

 

Ösztöndíj pályázati adatlap 
 

I. A pályázóra vonatkozó általános adatok 
1.    A pályázó személyes adatai: 

Vezetéknév: 

Keresztnév: 

Születési név: 

Születési idő: 

Születési hely: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 

Adóazonosító jel: 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): 

Telefonszám: 

E-mail-cím: 

2.    A pályázó lakcíme: 

Ország: 

Irányítószám: 

Megye: 

Helység: 

Utca, házszám: 

3.    A pályázó levelezési címe (amennyiben a lakcímmel megegyezik, a kitöltés nem 

kötelező): 
Ország: 
Irányítószám: 
Megye: 
Helység: 
Utca, házszám: 

 

II. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok 
Igazolom, hogy …………………………………………………(név) intézményünk 

nappali tagozatos hallgatója, vagy esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben 

tanulmányokat folytató tanulója. 

1. A szakképző iskola adatai: 

Az intézmény neve: 

Az intézmény címe: 

Ország: 

Irányítószám: 

Megye: 

Helység: 

Utca, házszám: 

Szakmairány/szakmacsoport megnevezése: 
 



2. A felsőoktatási intézmény adatai: 

Az intézmény neve: 

Az intézmény címe: 

Ország: 

Irányítószám: 

Megye: 

Helység: 

Utca, házszám: 

Kar: 

Szak/szakpár: 

Választott/tervezett specializáció megnevezése: 

A képzés államilag támogatott: igen/nem 
 

3. A hallgatói/tanulói jogviszony várható időtartama: 

A hallgatói/tanulói jogviszony kezdete: 

A hallgatói/tanulói jogviszony várható befejezése: 
 

 

P. H. 
 
 

………………………………………… 

intézményvezető 
 
III. A pályázat motivációs indoklása 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………

……………………...……………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 
 
IV. Nyilatkozat 
1.    A pályázat beadásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 

közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása 

az ösztöndíjprogramból történő kizárást eredményezi. 
2.    Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást és az ösztöndíjszerződés tervezetét megismertem, 

az abban foglaltakat tudomásul vettem, és a pályázat elnyerése esetén magamra kötelezőnek 

ismerem el. 
 
V. Az önkéntes tartalékos ösztöndíjban részesülő személy külön nyilatkozata 

Nyilatkozom, hogy az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az 

ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás alapján önkéntes 



tartalékos ösztöndíjban részesülök, és egyben vállalom, hogy a Mészáros Lázár 

ösztöndíjpályázat elnyerése esetén az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésemet a Mészáros 

Lázár ösztöndíjszerződés megkötéséig megszüntetem. 
Dátum: 

 
……………………………… 

pályázó aláírása 
 

VI. A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása 
1.    hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes) 
2.    államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 
3.    személyi igazolvány és lakcímkártya másolat 

4.    önéletrajz 

5.    egyéb 
 

 

A pályázati felhívás részeként közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, 

az abban részletezett adatkezelésre vonatkozó információk ismeretében hozzájárulásomat adom 

az „Adatkezelési tájékoztató” II. pontban szereplő táblázat 1. alpontjában jelölt adatkezelési 

tevekénységek, ott megjelölt módon történő végzéséhez. 

Dátum: 
 

……………………………… 

pályázó aláírása 
 


