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ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 
2012/2013. tanév 

 

ÚT A TUDOMÁNYHOZ ALPROGRAM 

INTÉZMÉNYI ŰRLAP  

(kitöltése kutatási programonként szükséges!) 

 

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY TÖRZSADATAI 

Intézmény teljes neve:  

Intézmény hivatalos 
rövidítése: 

 

Fenntartó típusa: 

 Helyi önkormányzati költségvetési szerv  
(ideértve a helyi kisebbségi és az országos kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szervet) 
 Központi költségvetési szerv 
 Egyéb 

Fenntartó megnevezése, címe:  

Intézmény adószáma:  - - 

Intézmény statisztikai száma:  -  -  -  

Intézmény OM azonosítója:  

A köznevelési intézmény székhelye 

Megye:  

Település:  

Irányítószám:  

Utca:  

Házszám:  

Amennyiben a pályázatban megjelölt kutatási programot tagintézmény kívánja megvalósítani, 
a tagintézmény/telephely adatai 

Megye:  

Település:  

Irányítószám:  

Utca:  

Házszám:  

A köznevelési intézmény levelezési címe (ha nem azonos a székhellyel) 

Település:  

Irányítószám:  
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Utca:  

Házszám:  

A köznevelési intézmény egyéb elérhetőségei 

Telefon (központi szám): 06-       / 

Telefax (központi fax): 06-       / 

Webhely:  

Központi e-mail cím: @ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ ADATAI 

Név:  

Beosztás:  

Telefonszám/Mobil telefon: 06-       / 

E-mail cím (iskolai): @ 

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATTARTÓ ADATAI 

Név:  

Beosztás:  

Telefonszám/Mobil telefon: 06-       / 

E-mail cím: @ 

 

INTÉZMÉNY SZÁMLASZÁMA 

A számlavezető bank neve:  

Intézmény számlaszáma:  -  -   

 

INTÉZMÉNY FUNKCIÓI 

 gimnázium 
 szakközépiskola 
 szakiskola 
 diákotthon, kollégium 
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A KUTATÁSI PROGRAM ADATAI 
 

Kutatási program címe:  

A kutatást vezető mentor családi és utóneve(i):  

A kutatási program tudományági besorolása: 
 természettudományok 
 műszaki tudományok  
 matematika 

A kutatási program megvalósításához vett igénybe 
más állami vagy egyéb támogatást? 

igen / nem 
Amennyiben igen, nevezze meg típusát és összegét: 
…………………………; ………………. Ft 

A kutatásba bevont tanulók családi és utóneve(i) 
(minimum 2, legfeljebb 5 tanuló) és évfolyama  
(a 2012/2013-as tanévben legalább 10. évfolyam!): 
 

1. (név)                                                                      
évfolyam: 10.     11.      12.      13. 
2.   (név)                                                                                                                                          
évfolyam: 10.     11.      12.      13. 
3.   (név)                                                                                                                                          
évfolyam: 10.     11.      12.      13. 
4.  (név)                                                                                                                                      
évfolyam: 10.     11.      12.      13. 
5.  (név)                                                                                                                                      
évfolyam: 10.     11.      12.      13. 
 

MUNKATERV: A kutatási program tartalma  
(két A4-es oldal terjedelemben)  

– hipotézis, kérdés; cél, konkrét tevékenységek, 
újszerűség, elvárt eredmények, kutatási módszerek 
pontos megfogalmazása, ismertetése (tudományos 
kutatás elméleti és gyakorlati alapjaiba történő 
bevezetés); 

 – várható pedagógiai eredmények, hol és miként 
hasznosítható a projekt eredménye; 

- a projekt várható társadalmi-gazdasági 
hasznosulásának összegzése; 

– milyen eszközöket, berendezéseket igényelnek és 
azokra miért van szükség a projekt során, hogyan 
kapcsolódnak a projekthez, annak megvalósításához, 
stb. 

 

(két A4-es oldal terjedelem) 

SZAKMAI INDOKLÁS: Indokolja, hogy miért van 
szükség az Önök kutatási projektjére!  
(maximum egy A4-es oldal terjedelemben) 

Amennyiben az intézmény egynél több kutatási 
programra kíván pályázatot benyújtani, kérjük itt 
mutassa be az egyes kutatási témák feldolgozásának 
lehatárolását is. 

 

(maximum egy A4-es oldal terjedelem) 

Készítse el a kutatás ütemezését a  
2012. október 1. és 2013. június 30. közötti 
időszakra. 

(Hónap, tevékenység, részt vevő diákok neve, várt 
eredmény) 
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Mi alapján választották ki a kutatási programban 
részt vevő tanulókat? 

 

Milyen egyéni fejlődési célokat kívánnak elérni a 
tanulókkal? 

(Tanulónként kérjük megadni) 

Mi lesz a tanuló  feladata a projektben? (Tanulónként kérjük megadni) 

Milyen eredményeket ért el eddig a tanuló az adott 
tématerületen? 

(Tanulónként kérjük megadni) 

Van a projektnek sikeres előzménye az iskolán belül 
vagy azon kívül (pl. hazai vagy nemzetközi 
versenyen elért helyezés, publikáció, stb.)? Ha igen, 
kérjük ismertesse. Mutassa be, milyen szerepe volt a 
mostani projektet vezető tanárnak és/vagy a 
bevonni kívánt tanulóknak az előzményekben! 

 

Kívánnak-e valamilyen hazai vagy nemzetközi 
versenyen indulni a projekt eredményeivel? Ha igen, 
kérjük, csatolják az erről szóló igazolás másolatát az 
intézményvezető által hitelesítetten! 

 

Igen/nem 

Milyen hazai és idegen nyelvű szakirodalmat 
használnak fel a projekt során? (Az idegen nyelvű 
szakirodalom feldolgozása, a szakszavak elsajátítása 
a tanulók nyelvismeretének fejlődését segíti elő.) 
Amennyiben kizárólag hazai irodalmat használnak, 
indokolja meg, miért! 

Kérjük nevezzék meg konkrétan az egyes 
irodalmakat. 

 

A kutatási eredmények a gazdasági életben, a 
környezet- és természetvédelemben, illetve az 
oktatásban alkalmazhatóak-e?  

Ha igen, kérjük mutassa be. 

 

 alkalmazhatók-e? Ha igen, kérjük mutassa be. 

 

A kutatási tevékenység hogyan segíti elő, hogy a 
részt vevő tanulók a természet-, a műszaki 
tudományok és a matematika területén folytassák 
tanulmányaikat a felsőoktatásban? 

 

Kérjük röviden mutassa be, hogy a 

- kutatásban való részvétel hogyan és milyen 
mértékben segíti elő a természettudományok, a 
műszaki tudományok és a matematika iránt kiemelt 
érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozását;  

- kutatási tevékenység hogyan segíti elő, hogy a részt 
vevő tanulók természettudományos és/vagy 
műszaki kompetenciái fejlődjenek, illetve műszaki 
kompetenciáinak gyakorlatorientált fejlesztése 
megvalósuljon. 
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Kérjük nevezze meg a kutatási program 
megvalósításában a köznevelési intézménnyel 
együttműködő, kutatással foglalkozó 
természettudományos szervezetet, kutatóintézetet 
vagy felsőoktatási intézményt, országos szakmai 
intézetet.. 

Kérjük ne feledje pályázatához csatolni az 
együttműködési megállapodás mindkét fél által aláírt 
egy eredeti példányát! 

 

 

 
 
Kelt: …………………………………………...., 
 
 
 
 
 

2012. év ……………….………hó……………..nap 

Aláírás 
(székhely intézményvezető) P.H. 
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1. INTÉZMÉNYI NYILATKOZAT 1 

Alulírott ………………………………., mint a pályázó (székhely) intézmény – a pályázat aláírására is jogosult – 
hivatalos képviselője az alábbiakról nyilatkozom: 

1. Kijelentem, hogy a benyújtott pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok – legjobb 
tudásom és ismereteim szerint – teljeskörűek, valódiak, hitelesek. 

2.  Igazolom, hogy a tanulók mindegyike az általam vezetett intézmény beiratkozott tanulója. Tudomásul 
veszem, hogy a lebonyolító szerv a pályázat időtartama során és után jogosult bekérni a fenti állításokat 
igazoló dokumentumokat. 

3. A kutatócsoport(ok) támogatásának a pénzügyi lebonyolításban, az ösztöndíjszerződések megkötésében, 
az ösztöndíjak folyósításában, valamint a kötelező beszámolók elkészítésében az általam képviselt 
intézmény részt vesz.  

4. Az általam képviselt intézmény jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt nem áll, illetve ellene 
jogerős végzéssel elrendelt csőd-, illetve felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 

5. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az 
általam képviselt szervezet adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, valamint a lebonyolító szerv felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, 
illetőleg a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 

6. Az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben 
szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek,  
VAGY 
Az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, 
1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye – 
munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem értelmezhető. 
VAGY2 
Az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott, 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben szabályozott rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki. 
 

7. Nyilatkozom továbbá arról, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 50. § (1) b) és c) pontja szerint 
vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre bocsátom. 

 
8. Az általam képviselt szervezetnek nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló  

2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozása, ideértve az államháztartás 
alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is.  

9. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása 
esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása 
felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül, kivéve ha az Ávr. 79. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 
támogatás köztartozás esetén is folyósítható. 

10. A támogatás elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásának a lebonyolító szerv, valamint egyéb, jogszabályban meghatározott szervek által történő 
ellenőrzéséhez az általam képviselt szervezet hozzájárul. 

11. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a 
támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program, megvalósítási helye valamint a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettsége 
nyilvánosságra hozhatók. 

                                                 
1 A nyilatkozat a (székhely) intézményvezető aláírása és az intézmény hivatalos bélyegzője nélkül érvénytelen, a pályázat 
formai hibásnak minősül. 
2 A megfelelő rendelkezés aláhúzandó vagy a nem megfelelő részek törlendőek. 
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12. A pályázatban foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet 

adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja. 
VAGY  

adólevonási jog részben megilleti, illetve az adóterhet részben másra áthárítja. 
VAGY3 

adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át. 

13. Az általam képviselt szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett 
monitoring rendszerben nyilvántartott pályázói, kedvezményezetti adataihoz - azok konstrukciós 
forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, 
valamint a Emberi Erőforrások Minisztériuma, a lebonyolító szerv, az Állami Számvevőszék, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az állami adóhatóság és a csekély 
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. 

14. Az általam képviselt szervezet támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását 
megelőző 1 évben, illetve egyidejűleg nem nyújtott be. 

VAGY 4 
Az általam képviselt szervezet támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását 
megelőző 1 évben, illetve egyidejűleg az alábbiak szerint nyújtott be:  

 
Forrás és dátum Igényelt összeg (Ft) Elnyert összeg (Ft) Elszámolt összeg (Ft) 

    

 
15. A támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás terhére a százezer 

forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló 
szerződés az Ávr. 73. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kizárólag írásban kerül megkötésre. 
 

16. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy  
a) a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – a költségvetésből 

nyújtott támogatás terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és 
összegszerűségéről a kedvezményezett azok kifizetése előtt – ellenszolgáltatás teljesítését követően 
esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött, 
valamint 

b) az a) pontban foglaltak megtartásáról az Ávr. 80. § (4) bekezdése alapján a beszámolás keretében 
nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelynek hiányában a beszámoló nem fogadható el. 

17. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy 

a) folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a kedvezményezettet – az Áht. 52. § (4) bekezdése 
szerinti normatív és egyéb hozzájárulás esetén akár a nem állami intézmény fenntartóját, akár az általa 
fenntartott intézményt – terhelő, az Áht. 50. § (3) bekezdése szerinti köztartozás összegét a Magyar 
Államkincstár az Áht. 52. § (3) és (4) bekezdése alapján – az Ávr. 79. § (2) bekezdése szerinti, a 
minisztérium által a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet 5. § 
(15) bekezdése alapján adott nyilatkozatra figyelemmel - visszatartja és az állami adóhatóság részére 
átutalja; 

b) az a) pont szerinti visszatartás a kedvezményezettnek a költségvetési támogatás érdekében vállalt 
kötelezettségeit – az Ávr. 79. § (4) bekezdése alapján – nem csökkenti, a visszatartott összeg a 
költségvetési támogatással történő elszámolás során a költségterv alapján felmerült költségként a 
34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet (17) bekezdésben foglalt kivétellel – el nem számolható. 

18. Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban és jogszabályban előírt biztosítékokat legkésőbb az Ávr. 77. § (4) 
 bekezdése szerinti időpontig rendelkezésre bocsátom. 

19. Amennyiben 
a) a támogatás felhasználására meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül a 
támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy az általam képviselt szervezet a támogatás 

                                                 
3 A megfelelő rendelkezés aláhúzandó vagy a nem megfelelő rendelkezés törlendő. Az EMMI fejezeti irányítása alá tartozó 
központi költségvetési szerv pályázó esetén a nyilatkozat megtétele nem szükséges, az törölhető. 
4 A megfelelő rendelkezés aláhúzandó vagy a nem megfelelő rendelkezés törlendő; értelemszerűen kitöltendő. 
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igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi; 
b) olyan körülmény merül fel, amely alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. § (1) bekezdése alapján nem köthető 
támogatási szerződés; 
c) az általam képviselt szervezet a támogatás nyújtásának feltételeként jogszabály által előírt 
nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 
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) az általam képviselt szervezet adólevonási jogában változás következik be; 
g) az általam képviselt szervezet adataiban, a támogatási szerződés feltételeiben vagy a szerződés 
teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be, 

azt az általam képviselt szervezet a tudomására jutást követően 8 napon belül írásban bejelenti a lebonyolító 
szervnek. 

20. Az általam képviselt szervezet vállalja, hogy az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti esetekben a lebonyolító 
szerv által megállapított, jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr-ben és 
a támogatási szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. 

21. Az általam képviselt szervezet vállalja a lebonyolító szerv, mint támogató által előírt biztosítékok 
rendelkezésre bocsátását a lebonyolító szerv által meghatározott határidőig. 

22. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

 

Kelt: ……………………………………..., 

 

 

 

2012. év ……………….…hó………nap 

Aláírás 
(székhely intézményvezető) P.H. 
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2. INTÉZMÉNYI NYILATKOZAT 5 

Alulírott ………………………………., mint a pályázó (székhely) intézmény – a pályázat aláírására is jogosult – 
hivatalos képviselője a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(a továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-a alapján jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy 

1. a 2012. év ………………….. hó …… napján az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 
keretében benyújtott pályázathoz kapcsolódóan a Közpénztv. 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – 
összeférhetetlenséget megalapozó – kizáró okok az általam képviselt jogi személy tekintetében nem állnak 
fenn; 

2. a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség a fenti pályázathoz kapcsolódóan az általam képviselt 
jogi személy tekintetében 

a) nem áll fenn 

b) az alábbi tekintetben fennáll: …………………………………………………………, és a Közpénztv. 8. § (1) 
bekezdése alapján kezdeményezem a fenti tény közzétételét;6 

3. az általam képviselt jogi személy érintettségével kapcsolatban eleget tett a Közpénztv. rendelkezéseinek, 
illetve a támogatás nyújtásával összefüggésben az általam képviselt jogi személy a tekintetében fennálló 
korábbi összeférhetetlenséget – amennyiben ilyen volt – megszüntette. 

 
 
 
Kelt: ………………………………….…, 
 
 
 
 

  
 
2012. év…………..………hó …….nap 

Aláírás 
(székhely intézményvezető) P.H. 

 
  

                                                 
5 A nyilatkozat a (székhely) intézményvezető aláírása és az intézmény hivatalos bélyegzője nélkül érvénytelen, a pályázat 
formai hibásnak minősül. 
6 A megfelelő pont bekarikázandó; a szöveg a b) pont esetében értelemszerűen kitöltendő. 
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KUTATÁSVEZETŐ TANÁR (MENTOR) NYILATKOZATA  

 

Alulírott, ……………………………………….(név), mint az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló  

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott Út a tudományhoz alprogramban a  

2012/2013. tanévben kutatásvezető tanárként (mentorként) pályázó személy kijelentem, hogy a pályázatban 

ismertetett kutatási programot, a felsorolt tanulókkal, a 2012/2013. tanévben megvalósítom. 

Alulírott tudomásul veszem, hogy az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 

5. § (1) bekezdése alapján az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjaiban mentori 

tevékenységet nem láthatok el. 

 

A 2012/2013. tanévben az Út a tudományhoz alprogramban történő részvételt az Útravaló 

Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram pályázati kiírása, valamint jelen pályázat feltételei 

szerint vállalom.  

 

 

Kelt:…………………………………..…, 2012. év………………hó ……nap 

 

 
Aláírás 

(kutatásvezető tanár) 
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MENTORI ŰRLAP 
Út a tudományhoz alprogram 

2012/2013. tanév 
 

MENTORI TÖRZSADATOK 

Név előtag (a megfelelőt kérjük kiválasztani): Dr., Id., Ifj., 

Mentor családi és utóneve(i):  

Születési hely: (település) 

Születési idő (éé/hh/nn):  

Anyja születési családi és utóneve(i):  

Mentor állampolgársága:  

Mentor adóazonosító jele:  

Mentor oktatási azonosítója:  

A mentor állandó lakcíme 

Település:  

Irányítószám:  

Utca:  

Házszám:  

A mentor egyéb elérhetőségei 

Telefon/Mobil telefon: 06-       / 

E-mail cím: @ 

A pályázatot benyújtó köznevelési intézmény 
Önt pedagógus munkakörben alkalmazza? 

igen / nem 

Végzettség megnevezése (diplomán szereplő): (pl. fizika-kémia szakos középiskolai tanár) 

Milyen szaktárgyakat tanít és hány órában? 

Tantárgy:       óra/hét 

Tantárgy:       óra/hét 

Eddigi szakmai eredményei röviden (pl. 
szakkörök vezetése, versenyre felkészítés, 
eredmények; publikációk) 

 

 

MUNKÁLTATÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ADATAI 

Intézmény neve:  

Intézmény OM azonosítója:  
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Kelt: ……………………………………..., 
 
 
 
 

2012. év ……………………hó …  …..nap 

 Aláírás 
(kutatásvezető tanár) 
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MENTORI NYILATKOZAT 

Alulírott ……………………………………………………………, mint az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz 
alprogramja keretében a 2012/2013. tanévben mentorként pályázatot benyújtó személy kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz,  

1. hogy a lebonyolító szerv a Rendeletben meghatározott személyes adataimat1 a Rendeletben meghatározott 
célból, módon és ideig kezelje2; 

2. hogy a lebonyolító szerv az ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése céljából az ehhez szükséges személyes adataimat az 
ehhez szükséges mértékben az 1. pontban meghatározott időn belül az ellenőrzésre felkért harmadik személyek 
részére átadja; 

3. hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámomat (adóazonosító 
jelemet) a Magyar Államkincstár, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a lebonyolító szerv 
felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének 
megismeréséhez; 

4. hogy a Magyar Államkincstár az általa mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban 
meghatározott jogosultak, a lebonyolító szerv, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, 
valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson. 

Alulírott kijelentem, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló  
2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozásom, ideértve az államháztartás 
alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is. 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek és helytállóak. 

Alulírott kijelentem továbbá, hogy a fent közölt táblázatban feltüntetett tanulók mentorálását3 – a kutatócsoport 
vezetését - vállalom, a tanuló köznevelési intézményével ösztöndíjszerződést kötök, a pályázat pénzügyi 
lebonyolítását segítem és az intézmény számára minden, a lebonyolításhoz szükséges adatot rendelkezésre bocsátok. 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és az ösztöndíj 
rendeltetésszerű felhasználásának az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a lebonyolító szerv, valamint egyéb, 
jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 

 
Kelt: ……………………………………., 2012. év…………………………hó ………..nap 
 
 

……………………………………….. 

 Aláírás 
(kutatásvezető tanár) 

 

                                                 
1 Személyes adat 
A mentor adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakóhelye, állampolgársága, 
adóazonosító jele, oktatási azonosítója, végzettsége, munkahelye, elérhetősége (különösen telefonszám, e-mail). A munkahelyre 
vonatkozó adatok, amennyiben azok nem feltételei a mentori tevékenység ellátásának, csak személyazonosításra alkalmatlan módon, 
statisztikai célra használhatóak fel. 
2
 Személyes adatkezelés: 

A külföldi állampolgár pályázó jogállására vonatkozó személyes adatokat a köznevelési intézmény kezeli az ösztöndíjas jogviszony 
megszűnésétől számított 3 évig. A köznevelési intézmény ezen adatokat a pályázat benyújtásakor a pályázat elbírálása és a 
támogatási szerződés megkötése céljából, illetve akkor továbbítja a lebonyolító szerv részére, ha azokkal összefüggésben az 
ösztöndíjszerződést vagy a támogatási szerződést módosítani vagy megszüntetni, felbontani szükséges, valamint az ösztöndíj 
esetleges visszafizetéséről szóló döntés céljából. A lebonyolító szerv a részére továbbított adatokat az ott meghatározott célokra és 
csak a pályázatok elbírálásához, a támogatási szerződés megkötéséhez, valamint az ösztöndíjszerződés, illetve a támogatási 
szerződés módosításához, megszüntetéséhez, felbontásához szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetéséről szóló 
döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használhatja fel. Az egyéb személyes adatokat a lebonyolító szerv és a 
köznevelési intézmény kezeli az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől, illetve a támogatási szerződésben meghatározott intézményi 
beszámoló, elszámolás benyújtásától számított 3 évig. 
3 A pályázati kiírásban meghatározott tartalommal. 


