
 
 

    Regisztrációs szám: ............................................. 

 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2013/2014. tanév 

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 szám: 

TAJ szám: 

Hallgatói azonosító: 

Bankszámlaszám: 

 

Telefon: 

E-mail cím: 

 

2.A pályázó lakcíme: 

Ország: 

Irányítószám: 

Megye: 

Helység: 

Utca, házszám: 

 

3.A pályázó levelezési címe: 

Ország: 

Irányítószám: 

Megye: 

Helység: 

Utca, házszám: 

 

 

II. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok: 

 

1.A középfokú oktatási intézmény adatai: 

Az intézmény neve: 

Az intézmény címe: 

Ország: 

Irányítószám: 

Megye: 
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Helység: 

Utca, házszám: 

 

2.A felsőfokú oktatási intézmény adatai: 

Az intézmény neve: 

Az intézmény címe: 

Ország: 

Irányítószám: 

Megye: 

Helység: 

Utca, házszám: 

 

Kar: 

Szak/szakpár: 

 

A képzés államilag támogatott: igen /nem 

A képzés térítéses: igen/ nem 

 

3.A felvételi eljárás során elért pontszám: 

 

4.A hallgatói jogviszony várható időtartama: 
 

A hallgatói jogviszony kezdete: 

A hallgatói jogviszony várható befejezése: 

 

 

III.  A pályázó munkavállalási szándéknyilatkozata 

 

1.A diploma megszerzése után közvetlenül, a tanult szakon történő pedagógus jogviszony 

létesítése céljából megpályázandó intézmény típusa: 

 általános iskola  

 gimnázium 

 szakközépiskola  

 szakiskola 

 alapfokú művészeti iskola 

 egyéb: ………… 

(több válasz is megjelölhető!) 

 

2. A diploma megszerzése után közvetlenül, a tanult szakon történő pedagógus jogviszony 

létesítése céljából megpályázandó intézmény földrajzi elhelyezkedése (magyarországi megye 

vagy Magyarországgal szomszédos ország) a prioritás sorrendjében: 

 

a. …………………………………….. 

 

b. …………………………………….. 

 

c. …………………………………….. 

   

d. …………………………………….. 

 

e. …………………………………….. 
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IV.  A pályázó szociális helyzete 

 

1.A szülők érintettsége igazoltan tartós munkanélküliség tekintetében: 

 

Édesapa: igen/nem 

Ha igen, a tartósan munkanélküli státuszban töltött hónapok száma : …….hónap 

 

Édesanya: igen/nem 

Ha igen, a tartósan munkanélküli státuszban töltött hónapok száma: …….hónap, 

 

2.Megváltozott munkaképességű szülők érintettsége: 

 

Édesapa: igen/ nem 

Ha igen, a munkaképesség csökkenésének mértéke:….% 

 

Édesanya: igen/ nem  

Ha igen, a munkaképesség csökkenésének mértéke:….% 

 

     3.A szülők által eltartott 18 éven aluli gyermekek száma:……… fő 

 

4. A pályázó: 

Félárva / árva / gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg  

 

 

V. A pályázat motivációs indoklása 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

VI. Nyilatkozat 

 

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

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

ösztöndíj programból történő kizárást eredményezi. 

 

2.Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázati eljárásban résztvevők, a bíráló testület tagjai 

pályázati anyagomat teljes egészében megismerhessék. 

 

3.Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást és működési szabályzatot, valamint az Ösztöndíjas 

szerződés tervezetét megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem és a pályázat elnyerése 

esetén magamra kötelezőnek ismerem el. 

 

Dátum:        

        ……………………… 

               Pályázó aláírása 


