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PÁLYÁZATI ADATLAP 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a magyarországi állami felsőoktatási 

intézmény szerbiai kihelyezett alapképzésében résztvevők tanulmányi támogatása céljára a 2016/2017-es tanévben 
meghirdetett ösztöndíjpályázatához 

(Kérjük, az adatlapot géppel vagy nyomtatott betűvel, jól olvashatóan töltse ki!) 

 Iktatási szám: 
I. Személyi adatok: 

1.    Vezetéknév (személyi igazolvány alapján):………………………………… 

 Keresztnév: (személyi igazolvány alapján)…………………………………….….Személyi ig.szám:…………. 

Állampolgárság:  ………………………... 

2. Születési hely, dátum: ……………………………………. Anyja teljes lánykori neve: …...………………………... 

3. Lakcím: ország: …...…………………………………….. helység: ……………………………………………….. 

utca, házszám: …………………………………………………………….. irányítószám: ...………………………… 

e-mail-cím: ………………………………telefonszám (ország előhívó számmal): ……………………………  

mobiltelefon száma (előhívó számmal): ………………………….. 

4. Levelezési cím: ország: …...……………………………... helység: ………………………………………………… 

utca, házszám: …………………………………………………………….. irányítószám: ...………………………… 

5.  Nyelvvizsga (nyelv, szint):............................................................................................................................ ...................... 

6.  Diákszervezeti tagság:  ● igen ● nem 

7.  A publikációs és egyéb tudományos vagy művészeti tevékenységéről kérjük, hogy az erre rendszeresített – a Szabadkai 
CMH Irodától igényelhető, illetve a www.elte.hu/palyazatok-felhivasok vagy a http://www.cmh.org.rs/ honlapról 
letölthető – publikációs mellékleten adjon tájékoztatást. 

 

II. A megpályázott képzéssel kapcsolatos adatok: 

8. Felsőoktatási intézmény (alapképzést nyújtó) neve és címe: ……………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kar: ……………………………………………………… Szak(pár): …………...…………………………….…….. 

Tagozat (nappali/levelező (részidős):……………………………. 

Tudományterület (ld. pályázati pontrendszerben): ………...…………………………………….  

9.  A képzés megkezdésének (iskola)éve: ………………...………………, a jelenlegi évfolyam: …………………… 

(első éves alapképzésben résztvevők nem pályázhatnak) 

10.   Az alapképzésben letett vizsgák 

 kreditpontjainak összege: ……….……, vizsgajegyek átlaga:...........................................  

11.   Milyen egyéb támogatásban részesül a 2016/2017-es tanévben: ...…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.   Megjegyzés: …………………………………………………………………………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Kelt: ………………., 20      . …………… „           ” ……………………………….. 
 a pályázó aláírása 
 
 
 
 
 

http://www.elte.hu/palyazatok-felhivasok
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III. Nyilatkozat (1): 
1. Alulírott a pályázaton való részvételemmel hozzájárulok ahhoz, hogy 
 nevem, állampolgárságom és a pályázatomban megadott felsőoktatási intézmény és szak/szakpár neve a támogatás 

elnyerése esetén a www.elte.hu/palyazatok-felhivasok honlapon nyilvánosságra kerüljön, 
 személyes adataimat (név, lakcím, azonosító okmány – személyi igazolvány – száma, idegenrendészeti státusz, 

tanulmányi és finanszírozási státusz, elérhetőségi cím, illetve elérhetőség) az ösztöndíjazó az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szabadkai CMH Iroda valamint a pályázati kiírásban 
meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók - kizárólag a pályázattal összefüggésben, illetve a 
támogatott jogviszonyom időtartama alatt - kezeljék. 

2. A pályázat beküldésével tudomásul veszem és elfogadom a pályázati kiírásban szereplő feltételek összességét, különös 

tekintettel a támogatás elnyerése esetén a pályázati kiírásban szövegében meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettségeimre. 

3. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy 
 a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt állok; 
 a pályázati adatlapon és a mellékletén az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek; 
 nem rendelkezem Magyarországon állandó lakcímmel. 

 
 
              Kelt: ……………., 20…      .  …………… „           ” ……………………………….. 
 a pályázó aláírása 
 
 
 
Nyilatkozat (2):  
 

A pályázó 
(természetes személy) 
NYILATKOZATA 

 

A pályázó adatai: 

név: …. 
lakcím: … 
adószám (magyarországi adóazonosító jel): … 
 
 
Alulírott, mint pályázó az alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 

Közpénztv.) 14. §-a alapján kijelentem, hogy az általam az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez (a 
továbbiakban: ELTE)………………………..-án ………………………………. tárgyában benyújtott 
pályázathoz kapcsolódóan a Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott – összeférhetetlenséget 
megalapozó – kizáró okok személyemben nem állnak fenn; 
 
2. a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség a pályázathoz kapcsolódóan személyemben 

a) nem áll fenn 
b) az alábbi tekintetben fennáll1: 
…………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………, és a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése alapján kezdeményezem a fenti 

tény közzétételét, 
 

3. érintettségemmel kapcsolatban eleget tettem a Közpénztv. rendelkezéseinek, illetve a támogatás nyújtásával 
összefüggésben a személyemben fennálló korábbi összeférhetetlenséget – amennyiben ilyen volt – 
megszüntettem; 
 
                                                           
1  Amennyiben az érintettség fennáll, a jelen nyilatkozattal egyidejűleg a pályázónak kezdeményeznie kell az érintettség 
közzétételét a https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc űrlapon. 

http://www.elte.hu/palyazatok-felhivasok
https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
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4. megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a) 
pontjában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek; 
VAGY 
vonatkozásomban az Áht. 50. § (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye 
– munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem értelmezhető; 
VAGY 
rám Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. § (1) a) pontjában meghatározott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; 
 
5. tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a megítélt és a szerződés 

alapján kiutalható támogatásból a köztartozás összege visszatartásra és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 79. § (1) bekezdése szerint az 
állami adóhatóságnak befizetésre kerül, e visszatartás azonban nem érinti a támogatási szerződésben 

meghatározott kötelezettségeimet. 
 
6. tudomásul veszem, hogy adószámomat (adóazonosító jelemet) az ELTE és a Magyar Államkincstár 
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének 
megismeréséhez; 
 
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott 

pályázói, kedvezményezetti adataimhoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől 

függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az ELTE az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 
 
8. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 
 
9. támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, illetve 

egyidejűleg nem nyújtottam be; 
VAGY 
támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, illetve egyidejűleg 

az alábbiak szerint nyújtottam be a Balassi Intézet vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetve a jogelőd 

minisztériumok (Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Önkormányzati Minisztérium – sport szakterület), 
valamint más szervezet részére:  
 

Támogató szervezet Dátum Igényelt összeg (Ft) Elnyert összeg (Ft) Elszámolt összeg (Ft) 
     
     
     

 
Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen igényben foglalt tárgyban támogatást nyerek el, az elnyert 
támogatásról 8 napon belül tájékoztatom az ELTE-t. 
 
10. a pályázatban meghatározott cél tekintetében 
adólevonási jog megillet, illetve az adóterhet másra áthárítom; 
VAGY 
adólevonási jog részben megillet, illetve az adóterhet részben másra áthárítom; 
VAGY 
adólevonási jog nem illet meg, és az adóterhet másra nem hárítom át; 
 
11. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a 

jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik; 
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12. amennyiben 

a) a támogatás felhasználására meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül a 

támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a támogatás igénybevételét nekem felróható okból nem 

kezdeményezem; 
b) olyan körülmény merül fel, amely alapján Ávr. 76. § (1) bekezdése alapján nem köthető támogatási 

szerződés; 
c) a támogatás nyújtásának feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonom; 
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a támogatási 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 
e) a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest; 
f) adólevonási jogomban változás következik be; 
g) adataimban, a támogatási szerződés feltételeiben vagy a szerződés teljesítésével összefüggő 
körülményben változás következik be, 
h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 

kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további 

biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik 
 

azt a tudomásomra jutást követően 8 napon belül írásban bejelentem az ELTE-nek; 
 
13. vállalom, hogy az Áht.. 53. § (2) bekezdése szerinti esetekben az ELTE, mint támogató által megállapított 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr-. 84. §-ban és a támogatási 
szerződésben foglaltak szerint visszafizetem; 
 
14. vállalom az ELTE, mint támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátását az ELTE által 

meghatározott határidőig; 
 
15. tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a támogatás nyújtásának 

feltétele. 
 
………………., 20… . ……………. 

 
………………………………. 

pályázó neve 
 


