
 
 

A pályázati űrlap kitöltése kötelező!  
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PÁLYÁZATI ŰRLAP 
„BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!”  ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁT 

EFOP-3.9.2-16-2017-00009 

2017/2018. TANÉV II. FÉLÉV 

BKIV-KI-TK-2017/2018-02-0000 
BKIV-FO-TK-2017/2018-02-0000 

Személyes pályázati kód: _________________________________ 
(Pályázatkezelő tölti ki) 

 
 

 

 1. Személyi adatok 

1.1.  
Név 
 

 

1.2. 
Születési név 
 

 

1.3. Állampolgárság 
 

1.4. 
TAJ szám 
 

 

1.5. 
Lakcímkártya szám 
 

 

1.6. 
Oktatási azonosító jel 
 

 

1.7. 
Adóazonosító jel 
 

 

1.8. 
Születési hely, idő 
 

 

1.9. 
Anyja neve 
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1.10. 
Állandó lakcím 
 

Irányítószám: Település: 
 

Közterület, házszám: 
 
 

1.11. 
Oktatási intézmény neve 
 

 

1.12. 
Oktatási intézmény címe 
 

 

1.13. 
Képzési idő hossza 
 

 

1.14. 
Tanulmányok várható 
befejezésének dátuma 

 

1.15. 

Pályázó tanulmányi átlaga 
a pályázat benyújtását 
megelőző félévben 
(2017/2018 I. félév vagy 
utolsó aktív félév)   

 

1.16. 

Választott preferált szakma 
megnevezése: 
(Pályázati felhívás III. sz. 
mellékletében felsorolt 
szakmák egyike) 

 

1.17. 
Telefonszám 
 

 

1.18. 
E-mail cím 
 

 

18. év alatti pályázó esetében szülőre/gondviselőre/gyámra vonatkozó adatok 

1.19. 
Név 
 

 

1.20. 
Születési név 
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1.21. 
Születési hely, idő 
 

 

1.22. 
Lakcím 
 

 

1.23. 
Lakcímkártya szám 
 

 

1.24. 
Adóazonosító 
 

 

1.25. 
Telefonszám 
 

 

1.26. 
E-mail cím 
 

 

 

2. Jogosultság 

 (Kérjük válaszát aláhúzással jelölje.)  

2.1. 
Hátrányos helyzet 

megnevezése 
(Több is megjelölhető!) 

a. család alacsony iskolai 
végzettsége 

b. család alacsony foglalkoztatottsága 
c. család elégtelen lakáskörülményei 
d. család alacsony egy főre jutó 

jövedelme 
e. vidékies térség lakója 

2.2. 

A pályázó egyéb – e 
rendelet szerinti 

tanulmányi ösztöndíjon 
túli – ösztöndíjban 

részesül-e 

igen     nem 
 

2.3. 

Tanuló nappali 
tagozaton tanul az 
alábbi intézmények 
legalább egyikében 

 

a. hazai középiskolai intézményben tanulói 
jogviszony keretében 

b. hazai felsőoktatási intézményben hallgatói 
jogviszony keretében alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben vesz részt 

c. hazai felsőoktatási intézményben hallgatói 
jogviszony keretében mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben vesz részt 

d. hazai felsőoktatási intézményben hallgatói 
jogviszony keretében egységes, osztatlan 
képzésben vesz részt 

e. hazai felsőoktatási intézményben hallgatói 
jogviszony keretében felsőoktatási 
szakképzésben vesz részt 

 

 



 
 

A pályázati űrlap kitöltése kötelező!  
Amennyiben a pályázat kitöltése kézzel történik, kérjük NYOMTATOTT NAGY BETŰKET használjon!  4 
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 3. Önéletrajz 

 

3.1. Terjedelem: Legalább 1000, legfeljebb 2500 – szóközökkel ellátott karakter. 

3.2. Tartalmi 

javaslatok: 

(Használatuk 

nem kötelező) 

 

- Szakmai elképzelés, jövőkép 

- Tudományos diákköri tagság  

- Tudományos és kutatói munkák (elsősorban felsőoktatási 

hallgatók esetében) 

- Közösségi szerepvállalás, önkéntes munka  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

A kitöltött pályázati űrlaphoz csatolt mellékletek száma:___________________ . 

 

(Figyelem! A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletek együttes benyújtásával 

érvényes.) 

 

Kelt: …………………………….., 2018. …………………………………………… 

 

 

…………………………………… 

pályázó aláírása 

 

…………………………………… 

szülő/gondviselő/gyám aláírása 

(18 év alatt kötelező) 
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A pályázó nyilatkozatai 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Bács-Kiskunban itthon 
vagy!” ösztöndíj pályázat 2017/2018. tanév II. félév pályázati kiírását és mellékleteit 
megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
elismerem, különös tekintettel az elhelyezkedési kötelezettségre, illetve a pályázati 
felhívásban foglaltak megszegése esetén életbelépő jogkövetkezményekre. 

A pályázat benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállalok azért, hogy beküldött 

adataim a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatom valótlan adatokon alapul, vagy 

a pályázati felhívásban, illetve az ösztöndíj szerződésben foglalt kötelezettségeimnek 

nem teszek eleget, akkor az ösztöndíj szerződés megkötésére nem vagyok jogosult, 

illetve a korábban folyósított ösztöndíj összegét köteles vagyok visszafizetni. 

 

Hozzájárulok a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma részére a pályázatban megadott adataim kezeléséhez. Az 

adatszolgáltatás önkéntes. Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban 

megjelölt személyes adataimat a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és 

döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik során 

kezeljék, valamint ahhoz, hogy ösztöndíj elnyerése után nevemet és az elnyert 

ösztöndíjam összegét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nyilvánosságra hozza. 

 

 

Kelt: …………………………….., 2018. …………………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

pályázó aláírása 

 

…………………………………… 

szülő/gondviselő/gyám aláírása 

(18 év alatt kötelező) 
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Ellenőrző lap 

Kötelező mellékletek:  

Aláírt pályázati űrlap és nyilatkozat DB 

Aláírt nyilatkozat a hátrányos helyzet fennállásáról (minta elérhető) DB 

Lakcímkártya másolata DB 

Az oktatási intézmény tárgyévre szóló igazolását a tanulói vagy a hallgatói 
jogviszonyról 

DB 

Az oktatási intézmény igazolását a pályázó előző aktív tanév végi vagy 
félévi tanulmányi eredményéről, vagy az elért tanulmányi eredményt igazoló 
dokumentum másolatát 

DB 

Egyéb mellékletek:  

 DB 

 DB 

 DB 

 DB 

 

A pályázati anyag beadása előtt kérjük, ellenőrizze le, hogy minden 

szükséges dokumentumot csatolt-e a pályázathoz. 

 

 

 


