
  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Ady Endre-ösztöndíj  
  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából 

Nemzeti Tehetség Program keretében a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-18 

kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a vajdasági magyar nyelvű oktatásban 

résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. 

I. A pályázat célja 

Cél pénzügyi segítség nyújtása a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, 

kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára, akik a 2018/2019-es 

tanévben 6-12. évfolyamon tanulnak, annak érdekében, hogy a támogatás révén 

zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat. 

Az Ady Endre-ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek 

kell megfelelniük: 

1) kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik. 

Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike: 

 jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2017/2018-as tanévben, 

 megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy Kárpát-medencei 1-4., vagy nemzetközi 

versenyen 1-8. helyezést ért el vagy a TUDOK Kárpát-medencei döntőjébe jutott a 

2017/2018-as tanévben, 

 a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást 

tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki; 

és 

2) szociálisan hátrányos helyzetű. 

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike: 

 nagycsaládban él; árva, félárva; a szülő egyedülálló; nevelő- vagy lakóotthonban él,  

 a pályázó tanuló tartós beteg vagy fogyatékossággal élő, 

 valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,  

 olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb 

anyagi körülmény között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van. 



 

A beérkezett ösztöndíj-pályázatok az alábbi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, 

valamint nyilatkozatok alapján lesznek elbírálva: 

1. Pályázati adatlap 

2. Iskolalátogatási igazolás a 2018/2019-es tanévben, melynek az iskolai évfolyam feltüntetése 

mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.  

3. A 2017/2018-as tanév év végi bizonyítványának fénymásolata, melyet az iskola képviselőjének 

pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.  

4. A 2017/2018-as tanévben szerzett megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny 

eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum. 

5. Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen 

bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb 

igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma). 

6. A 2017/2018-as iskolai évben elért további eredmények, aktivitások. Erről a kiállított oklevelek 

másolatai szolgálnak bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak az első három 

helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával 

vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával – ez esetben fel 

kell tüntetni az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó letöltés dátumát. 

7. Nyilatkozat a szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője 

vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat valamint igazolás a 

család egy főre eső reális havi jövedelméről.  

8. Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat. 

9. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő személyazonossági 

igazolványának fénymásolata. 

Beküldendő dokumentumok listája: 

 Adatlap – 3 eredeti példányban  

 Iskolalátogatási igazolás a 2018/2019-es tanévben – 3 eredeti példányban 

 2017/2018-as tanév év végi bizonyítványa – 3 másolati példányban, az iskola igazgatója 

által aláírva és lepecsételve 

 Oklevelek a 2017/2018-as tanévben (amennyiben van) – 3 másolati példányban 

 Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 3 eredeti példányban 

 Nyilatkozat szociális helyzetről (1. sz. melléklet) valamint igazolás a család egy főre eső 

reális havi jövedelméről – 3 eredeti példányban  

A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot zárt borítékban szükséges átadni. 



 

 Szándéknyilatkozat (2. sz. melléklet) – 3 eredeti példányban 

 a pályázó tanuló és a hivatalos képviselő személyazonossági igazolványának fénymásolata. 

(14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni) - 3 

másolati példányban 

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:  

- nem felel meg a pályázati kiírásnak,  

- a pályázat során valótlan adatot közöl,  

- határidőn túl kerül benyújtásra,  

- az adatlap kitöltése hiányos,  

- mellékletek hiányoznak, 

- bizonylatok nincsenek hitelesítve (pecsét, aláírással). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5. 

* postabélyegző dátuma  

A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül. 

 

A pályázat benyújtásának módja és helye  

A pályázatot postai úton három eredeti példányban (zárt borítékban), példányonként 

összefűzve a pályázat kiíróinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni. 

 

Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, Sonje Marinkovića 26., 24000 Szabadka, 

tel.: 024/524-678 

e-mail: vatt@talentum.org.rs, honlap: www.tanar.org.rs 

 

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: 

 Ady Endre-ösztöndíj 

A pályázat eredményeiről való tájékoztatás e-mailen keresztül történik; várható időpontja:  

2018. december.  

A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők 

a www.tanar.org.rs honlapról. 

 

 

Szabadka, 2018. október 5. 


