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Regisztrációs szám: 

VATT/ADY-2019/.……… 
Pályázat kiírói töltik ki! 

 
 

ADATLAP 
a Nemzeti Tehetség Program 

 
„Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően 
tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására” című pályázatához 

(2019/2020. tanév) 
 
 

Kérjük az adatlap hiánytalan kitöltését! 
(Az adatlapot kettő eredeti példányban
1. A pályázó tanuló törzsadatai 

 szükséges a pályázati felhívásban megjelölt postacímre elküldeni.) 

 

A pályázó tanuló neve: 
 

A pályázó anyjának leánykori neve 
(vezetéknév és keresztnév) 

  

 

Állampolgársága:  

Nemzetisége:  

Születési helye:  
Születési ideje:  

Iskolai évfolyam 
(2019/2020-as tanév): 

 

A tanuló kora (hány éves):  
Amennyiben a tanév idején 
bentlakó/kollégista, kérjük azt beírni: 

 

Korábban már részesült Ady Endre- 
ösztöndíjban (igen/nem):   
 

 

A pályázóval azonos háztartásban élő 
testvér is nyújtott be pályázatot 
(igen/nem) 

 

A pályázó tehetségterületének 
meghatározása: 

 

 

A pályázó tanuló képviselőjének (szülő/gyám) adatai: 
Név:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 
A pályázó tanuló állandó lakcíme és elérhetőségei (szerb és magyar nyelven): 

Ország:  Település:  

Megye/körzet:  Utca, házszám:  

Irányítószám: 
 

 Telefonszám és 
e-mail cím: 

 

 
A pályázó tanuló levelezési címe, amennyiben eltér az állandó lakcímtől 
Ország:  Irányítószám: 

 
 

Megye/önkor-
mányzat 

 Település:  

Utca, házszám:  
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Számlavezető pénzintézet adatai, ahova sikeres pályázás esetén az ösztöndíj átutalásra kerül: 
Számlavezető pénzintézet 
hivatalos neve: 

 

Számlatulajdonos neve:  

dinár fogadására alkalmas 
bankszámlaszám  

    - 
                  - 

    

 
Figyelem! Az ösztöndíj kizárólag a pályázó tanuló vagy a pályázó tanuló képviselőjének (szülő/gyám) 
tulajdonában levő szerbiai, dinár fogadására alkalmas bankszámlára utalható. Kérjük ennek megfelelő 
adatokat ismertetni! 
Bankszámla hiányában a pályázó vállalja, hogy pozitív döntés esetén saját vagy a szülő/ gyám nevére 
szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül. 

2. A pályázó tanuló iskolájának törzsadatai 

Az iskola hivatalos neve, ahol a pályázó tanuló a 2018/2019-es tanévben tanulmányait végezte:  
(magyar és szerb nyelven) 

 

Az iskola hivatalos neve, ahol a pályázó tanuló a 2019/2020-as tanévben tanulmányait végzi: 
(magyar és szerb nyelven) 

 

Az iskola címe és elérhetőségei, ahol a pályázó tanuló a 2019/2020-as tanévben tanulmányait végzi: 
 (szerb nyelven): 

Ország:  Utca:  

Megye/körzet:  Házszám:  

Helység:  Telefonszám:  

E-mail cím:  

 
Az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének adatai: 
Név:  

Telefonszám:  

 
Osztályfőnök adatai: 

Név:  

Telefonszám:  

 
3. Kérjük, jelölje meg a pályázó tanulóra vonatkozó kategória betűjelét (több is jelölhető)! 

  3.1. Kimagasló tanulmányi eredmények igazolása 
a.   jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt ért el a 2018/2019-es tanévben, 

tanulmányi átlaga a 2018/2019-es tanév végén: ............................., 
b.   megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 
2018/2019-es tanévben, 
c.   a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja. 
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3.2. A pályázó tanuló szociális helyzetét befolyásoló tényezők 
 

a. nagycsaládban él (a tanuló nem kereső testvéreinek száma, akikkel egy háztartásban él: ……) 
b. árva vagy félárva 
c. a szülő egyedülálló 
d. valamely szülő regisztrált munkanélküli*  

                   *Amennyiben munkanélküli a szülő, csatoljanak bizonylatot a munkaügyi hivatalból! 
e. valamely szülő tartósan súlyos beteg 
f. a szülő fogyatékkal élő 
g. egyéb: ............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 
 (olyan igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmény között él, így a 
pályázó tanuló zavartalan tanulása veszélyeztetve van) 
 

A család egy főre eső reális havi jövedelme*:  

*A család egy főre eső reális havi jövedelmét dokumentummal kell igazolni! 
 

3.3. A pályázó tanuló szociális helyzetét befolyásoló további tényezők 
 

Valamely szülő külföldön dolgozik (igen/nem):  

A családnak saját vállalkozása van (igen/nem):  

 
A pályázó tanuló szociális helyzetéről az iskola igazgatójának vagy az osztályfőnöknek

 

 kell 
nyilatkoznia (1. számú melléklet)! 

Kijelentem,  hogy  az  adatlapon  és  a  pályázatban  általam  megadott  adatok  a  
valóságnak megfelelnek. 
 

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok 
helyszínen történő ellenőrzésére, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó vagy iskolája hamis adatot közölt 
– az ösztöndíj-folyósítás azonnali leállítása mellett –, az intézmény további pályázásból történő kizárását vonhatja 
maga után. 

 

 
 

Kelt: ………………………… , ………. év ……… hó … nap 
 

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

Pályázó tanuló aláírása 
 

........................................................... 
Pályázó törvényes képviselőjének 

(szülő/gyám) aláírása 

 
 

          .....................................................                              ……………………………… 
               Iskolaigazgató aláírása                                                Osztályfőnök aláírása 
                                P. H.                       
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