
Fontos információk: 

• Kérjük a kitöltés előtt gondosan tanulmányozza a pályázati kiírást! 

• A pályázat beérkezési határideje után hiánypótlásra nincsen lehetőség! 

• A hiányosan kitöltött űrlap esetén a pályázat nem értékelhető! 

• Aláírás hiányában a pályázat nem értékelhető! 

 

 

 

Pécsi Egyházmegyei ösztöndíj pályázati adatlap 
 

I. A pályázóra vonatkozó általános adatok 

Vezetéknév: ……………………………………………………………………………… 

Keresztnév: ………………………………………………………………………………. 

Születési név: …………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………….. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………. 

Állampolgárság: ………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………………………………… 

E-mail cím: ………………………………………………………………………………. 

Lakcím: ………………………………………………………………………………….. 

Levelezési cím (amennyiben a lakcímmel megegyezik a kitöltés nem kötelező):……….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

II. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok 

Kérjük, csatoljon hallgatói jogviszony igazolást, mely a Tanulmányi Hivatalban igényelhető. 

 

1. A felsőfokú oktatási intézmény adatai 

Az Intézmény és Kar neve: …………………………….…………………………………….. 

Az intézmény címe: ………………………………………………………………………….. 

Szak/szakpár: ………………………………………………………………………………… 

A képzés államilag támogatott: igen /nem  

A képzés térítéses: igen/ nem  

 

2. A hallgatói jogviszony várható időtartama 

A hallgatói jogviszony kezdete: ……………………………………………………………… 

A hallgatói jogviszony várható befejezése: ………………………………………………….. 

 

       

         ……………………………. 

                      aláírás 



III. 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. Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást és az Ösztöndíjas szerződés tervezetét 

megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem és a pályázat elnyerése esetén 

magamra kötelezőnek ismerem el.  

3. Nyilatkozom, hogy a pályázat elnyerése esetén a szakmai külső gyakorlatomat az 

Egyházmegye által fenntartott iskolában/ óvodában töltöm. 

4. Nyilatkozom, hogy a sikeres záróvizsgát követően az év szeptember 1-től min.1 évig 

munkaviszonyt létesítek az Egyházmegye által fenntartott iskolában / óvodában.  

5. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen formanyomtatványban kitöltött és 

elküldött személyes adataimat és dokumentumaimat a Pécsi Egyházmegye Püspöki 

Hivatala és a bíráló bizottság tagja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően az ösztöndíj 

program lebonyolításának céljából megismerjék, és az adatokat a kifizetések 

lebonyolítás érdekében kezeljék. 

IV. A pályázathoz csatolt melléklet felsorolása (Tanulmányi eredményének hiteles igazolása 

(leckekönyv, Hallgatói jogviszony igazolás, Plébánosi ajánlás, vagy nyilatkozat, hogy elfogadja 

a katolikus oktatást, egyéb) 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

 

 

 

Dátum:  

……….………………………   

         pályázó aláírása 

 


