
 

 
  

 

ADATLAP 

 
a kárpátaljai magyarul tanuló, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására című pályázathoz  

(2021/22-es támogatási év) 

 

1. A pályázó szülő (gyám) személyi adatai: 

Családneve: ____________________________________ 

Keresztneve: ____________________________________ 

Személyi száma: _________________________________ 

Állandó lakcíme (ukrán nyelven):  

Irányítószám: ___________, helység: __________________________________, megye: 

____________________________________, utca: ________________________, szám: ______, 

lépcsőház: ______, lakrész: ______. 

Telefonszám: vezetékes: __________________, mobil:  _____________________________________  

Egy elérhető telefonszámot kötelezően kérünk feltüntetni! 

Email cím:  ________________________________________________________________________  

2. A támogatást igénylő tanuló adatai: 

Neve: _____________________________________________________________________________  

Osztály (2020/21):  __________________________________________________________________  

Milyen szak:  _______________________________________________________________________  

Születési hely és idő:  ________________________________________________________________  

E-mail cím:  ________________________________________________________________________  

Tanulmányi eredményei: VII.: _______ VIII.: _______ IX.:__________ X.: ________ 

Iskola hivatalos neve, címe:  ___________________________________________________________  

és telefonszáma:  ____________________________________________________________________  

Osztályfőnök neve ___________________________________________________________________  

és telefonszáma, e-mail címe: ____________________________________________________ 

 

3. A pályázó szülők anyagi körülményei: 

Anya neve:  ________________________________________________________________________  

Az anya jelenlegi munkahelyének megnevezése, foglalkozása:  _______________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Az anya nettó havi jövedelme (UAH):  ___________________________________________________  

Amennyiben az anya elvált/elhunyt, a válás/elhalálozás ideje:  ________________________________  

 

Apa neve:  _________________________________________________________________________  

Az apa jelenlegi munkahelyének megnevezése, foglalkozása:  ________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Az apa nettó havi jövedelme (UAH):  ____________________________________________________  

Amennyiben az apa elvált/elhunyt, a válás/elhalálozás ideje:  _________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Családtagjainak egyéb jövedelme:  ___________ UAH 

Összesen (összeg/hónap):  ___________ UAH 



 

 
  

 

Sorolja fel a szülei által eltartott kiskorú/egyetemista testvérei nevét és születési évét: 

1.  ________________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________________  

4.  ________________________________________________________________________________  

 

Eltartásában lévő családtagjainak száma összesen (összesen hány tagú a család):  _____ 

Családjának egy főre eső havi nettó jövedelme (kötelező kitölteni):  _____ UAH 

 

Egyéb adatok: 

Ha van vállalkozás a családban, mi a tevékenysége?  ________________________________________  

Van-e a családnak autója?  ____________________________________________________________  

Ha igen, írja le, milyen típusú és évjáratú!  ________________________________________________  

Van-e a családnak mezőgazdasági gépe? _________________________________________________  

Ha igen, írja le, hány, milyenek és mennyi az összértékük:  ___________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Egyéb értékes tulajdon:  ______________________________________________________________  

 

A pályázó és/vagy testvére(i) részesül(t)-e már valamilyen ösztöndíjban? Ha igen, 

nevezze meg, hogy ki(k) és milyenben, mikor:  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

Milyen többletköltséget jelent a családnak annak a gyermeknek iskoláztatása, aki számára a 

támogatást igényli? (Egy átlagos hónap iskoláztatási költségeit szükséges feltüntetni)  

Kiadás típusa Összeg (UAH)/ hónap 

Ingázás (napi utazás az iskoláig és haza)  

Utazás (heti vagy ennél ritkább utazás az iskoláig és 

haza) 

 

Közlekedés a városon belül (városi iskolás bérlet)  

Szállásköltség (bentlakás, albérlet)  

Étkeztetési költség (ebéd-előfizetés)  

Tanfelszerelés, munkafüzetek, könyvek  

Költőpénz egyéb mindennapi kiadásokra  

Magánórák (milyen tantárgyból:  

__________________________________________) 
 

Egyéb kiadás (nevezze meg: 

__________________________________________) 
 

Egyéb kiadás (nevezze meg: 

__________________________________________) 

 

 



 

 
  

 

 

A pályázati kérés rövid indoklása: 

 
 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

Nyilatkozat:  

Alulírott, tudomásul vettem a pályázási feltételeket, kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatás 

összegét kizárólag a pályázatban megnevezett gyermekem taníttatására fordítom, és támogatom őt 

abban, hogy tanulmányait legalább érettségiig folytassa. Továbbá vállalom, hogy a támogatókkal 

közvetlen kapcsolatot tartok, és tájékoztatom őket gyermekem tanulmányi eredményéről, iskolai 

előmeneteléről.  

 

 

Nyilatkozat:        A pályázó szülő aláírása 
(helység) _______________________ 

         

(dátum) 2021. _________________     _______________________ 



 

 
  

 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell: 

1. A tanuló iskolai bizonyítványának fénymásolatát az átlagokkal, hetedik osztálytól a 

pályázás időpontjáig.  A fénymásolatot az iskola pecséttel és aláírással kell, hogy 

hitelesítse. 

2. A tanulmányi versenyeken vagy más, különleges teljesítményekért szerzett oklevelek 

(diplomák) fénymásolatait. 

3. Saját kézzel írott bemutatkozó levelet a tanuló részéről, amelynek terjedelme 

legkevesebb egy A4-es oldal, legtöbb két A4-es oldal legyen. A bemutatkozó levelet a 

tanuló egyedül írja meg, és feltétlenül írjon arról is, milyen tervei vannak a jövőre 

nézve! 

4. Az osztályfőnök jellemzését az ösztöndíjra ajánlott tanulóról. A jellemzést kötelezően 

a megadott űrlapon várjuk, amely kérhető a nyilasmisi.karpatalja@gmail.com 

címről, vagy letölthető a  www.nyilasmisi.ro oldalról.  

(Kérjük, az osztályfőnök zárt, az iskola által lepecsételt borítékban adja át a 

jellemzést!).  

5. A tanuló szüleinek jövedelmét igazoló bizonylatokat:  

 munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó 

összeget,  

 utolsó nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélküli segély szelvény, vagy 

ennek megszűnését igazoló okirat stb. – esetnek megfelelően. 

6. A tanuló eltartásban levő testvéreinek iskolai/egyetemi státusát tanúsító igazolást 

(eredeti irat), még nem iskoláskorú esetében születési bizonyítvány fénymásolatát. 

7. Indokolt esetben fénymásolatot az elhunyt szülők halotti bizonyítványáról. 

8. Elvált szülők esetén törvényszéki határozat fénymásolatát, hogy a pályázó, illetve 

testvérei melyik szülő eltartásában vannak.  

9. A pályázatban feltüntetett beteg családtag esetén eredeti orvosi igazolást 

(betegnyugdíjas családtag esetében is). 

10. A család otthona előtt készült családi fényképet. 

 

Figyelem! A hiányos pályázatokat és a pontatlanul kitöltött adatlapokat az ösztöndíjat 

elbíráló bizottság nem veszi figyelembe! 

mailto:nyilasmisi.karpatalja@gmail.com
http://www.nyilasmisi.ro/

