
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAP / 2023 
 

a „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány által kiírt Berzeviczy Albert tanulmányi ösztöndíjra történő 
pályázathoz. 
 

I. A pályázó adatai 
 

1. Név:……………………………………………………………………………….. 
 
2. Születési név: ……………………………………………………………………. 

 
3. Születési hely és idő (év/hónap/nap):…………/…………/…………………… 

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

 
5. Személyazonosítási igazolvány száma: ……………………………………… 

 
6. Állandó lakcím: …………………………………………………………………… 

 
7. Értesítési cím: ……………………………………………………………………. 

 
8. Telefon: …………………………………………………………………………… 

 
9. Email: ……………………………………………………………………………… 

 
 

II. Sporttevékenységre vonatkozó adatok: 
 

1. Sportág: …………………………………………………………………………… 
 
2. Szakszövetség: ………………………………………………………………….. 
 
3. Legjobb sportolói eredménye(i) (max. 5): 

 
Verseny: Eredmény: 

Verseny: Eredmény: 

Verseny: Eredmény: 

Verseny: Eredmény: 

Verseny: Eredmény: 



 
 

4. Olimpiai kerettag / paralimpiai kerettag / válogatott kerettag (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
5. Élő állami támogatások megnevezése ( pl. Gerevich ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok) és 

támogatásuk összege: 
 

…………………………………………………(Támogató neve) ………………………………….Ft / 
hó/ év (a megfelelő aláhúzandó) 
…………………………………………………(Támogató neve) ………………………………….Ft / 
hó/ év (a megfelelő aláhúzandó) 

 
 

III. Tanulmányi adatok: 
 

1. Oktatási intézmény neve: ………………………………………………… 
 
2. Oktatási intézmény címe: ………………………………………………… 
 
3. Kar: …………………………………………………………………………. 

 
4. Szak/szakpár: ……………………………………………………………... 

 
 

5. Képzés minősítése:  
(a megfelelő sor aláhúzandó) 

o középfokú (alapítványi szakközépiskola, alapítványi gimnázium, OKJ-s 
képzések) 

o állami felsőfokú intézmény /egyetem, főiskola/ 
o nem állami (magán) fenntartású felsőfokú intézmény /egyetem, főiskola/ 
o egyéb felsőfokú képzés: ……………………………………………………. 

 
6. A képzés formája: nappali / levelező (megfelelő rész aláhúzandó) 

 
7. Befejezett félévek száma (2022-2023 tanév 1. félévet beleszámítva): ………………… 

 
8. Fennmaradó félévek száma: ………… 

 
9. Képzés hivatalos befejezésének időpontja (év/hónap): ……../………. 

 
10. Képzés finanszírozási formája:  

 
a) állami támogatott   b.) tandíjköteles  

                         (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
 
 
 



 
11.  AMENNYIBEN TANDÍJKÖTELES: 

(Csak a tandíjköteles pályázónak kell kitöltenie!) 
 

11/a. 
Féléves tandíj összege:………………………………………………………….….Ft,      
azaz …………………………………...................................................................forint 

 
11/b.  
Ösztöndíjként megpályázott teljes összeg (féléves tandíj összege x fennmaradt félévek száma, 
egészen a képzési idő végéig) …………………………………………….……..Ft,  
azaz ………………………………………………………………………………..…forint  

 
Fontos megjegyzés tandíjköteles pályázóknak: Sikeres pályázat esetén ennél magasabb összeget -
11/b. pontban szereplő teljes támogatás összegére vonatkozólag -nem áll módunkban kifizetni, mivel 
ezen támogatási összeggel kötünk szerződést amennyiben nyertes ösztöndíjasunkká válik! 

 
ÁLLAMI KÉPZÉSBEN résztvevő sportolók részére havi 50.000 Ft, azaz ötvenezer forintot 
folyósítunk a tanév ideje alatti hónapokban (július és augusztus hó kivételével), egészen a 
képzési idő végéig (Halasztáskor és félév ismétléskor nem kerül utalásra a támogatás!) 

 
12. Egyéb élő szponzori / támogatás megnevezése és összege: 

                       ……………………………………………………………………. (támogató neve, támogatás összege) 
        ……………………………………………………………………. (támogató neve, támogatás összege) 
       ……………………………………………………………………. (támogató neve, támogatás összege) 
 
 

IV. Szociális rászorultság igazolása (a pályázat nem kötelező feltétele!) 
 

1. A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: …………………….Ft, 
azaz …………………………………………………………………forint 

 
2. A pályázó házas: igen / nem 

 
3. A pályázó egyedül él: igen / nem 

 
4. A pályázó gyermeket nevel: igen / nem 

 
5. A pályázó gyermekét egyedül neveli: igen /nem 

 
6. A pályázó gyermekeinek száma: ……fő 

 
7. A pályázó önfenntartó: igen / nem 

 
8. A pályázó eltartott: igen / nem 

 
9. A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: ……fő 

 



10. A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 
 

11. A pályázóval egy háztartásban élő tartósan beteg vagy rokkant van: igen / nem 
 

12. A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem 
 

13. A pályázó naponta ingázik lakóhelye és oktatási intézménye között: igen / nem 
 

MEGJEGYZÉS (a pályázó az adatlap által nem, vagy nem teljeskörűen kezelt egyéni körülményire vonatkozó 
további információk pl. egyéb oktatási intézmény keretében folytatott képzés, szociális helyzetre vonatkozó egyéb 
információk, stb.): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 
 
Alulírott a jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázati adatlapon általam feltüntetett, valamint 
a mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 
amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem 
felelnek meg a valóságnak, úgy pályázatom az elbírálási eljárásból kizárásra kerül. 
 
A jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy: 
 

a) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró „BOM a Magyar Sportért” 
Közhasznú Alapítvány nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósítása céljából 
és az ahhoz szükséges mértékben és ideig – kezelje, illetve a pályázati adatlapon megadott sportági 
szakszövetség és oktatási intézmény részére továbbadja; 
 

b) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázat elbírálása céljából a pályázatot kiíró 
„BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében 
megismerjék; 

 
c) a pályázati adatlapon általam megadott sportági szakszövetség a sport tevékenységemről, illetve sportolói 

eredményeimről a pályázatot kiíró „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány részére adatot 
szolgáltasson; 
 

 
d) a pályázati adatlapon általam megadott oktatási intézmény a képzésben való részvételemről, tanulmányi 

előmenetelemről és eredményeimről a pályázatot kiíró „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány 
részére adatot szolgáltasson. 

 



Alulírott kijelentem továbbá, hogy az ösztöndíj feltételrendszerét, illetve az ösztöndíjra vonatkozó szerződés 
tervezetét megismertem és az ösztöndíj elnyerése esetén magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 
 
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az ösztöndíj pályázaton való részvétel 
feltétele. 
 
Kelt: 
 
_________________________________ 
PÁLYÁZÓ NEVE: 
 
A pályázati adatlap egy eredeti aláírt példányát kérjük a pályázati kiírásban meghatározott címre benyújtani, a 
szükséges mellékletekkel! 
 
Mellékletek: 

1. Szakszövetség igazolása (elfogadjuk a szakszövetség saját dokumentumát is) 
2. Oktatási intézmény igazolása (elfogadjuk az intézmény saját dokumentumát is) 


