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TANULÓI ŰRLAP  
ÚT A TUDOMÁNYHOZ ALPROGRAM 

2014/2015. TANÉV 

Figyelem! Az űrlap megfelelő aláírása nélkül a pályázat formai hibásnak minősül! 1 
 

TANULÓI TÖRZSADATOK 

Tanuló családi és utóneve(i):  

Születési hely: (település) 

Születési idő (éé/hh/nn):  

Anyja születési családi és utóneve(i):  

Tanuló allampolgársága:  

Tanuló adóazonosító jele (amennyiben van, 
kérjük megadni):  

Tanuló oktatási azonosítója:  
A tanuló lakóhelye / tartózkodási helye (lakcím) 

Település:  

Irányítószám:  

Utca:  

Házszám:  

A tanuló kiskorú: igen/nem 

A törvényes képviseletet gyakorló szülő családi és utóneve(i): (név) 

A TANULÓ TANULMÁNYI ADATAI A 2014/2015. TANÉVBEN 

A tanuló évfolyama: 10 11 12 13           14 
 

A tanuló jogviszonya: 
(csak kollégium vagy diákotthon pályázó esetén 
szükséges kitölteni!) 

 

- intézmény OM azonosítója, 

- az intézmény teljes neve: 

 
 
Kelt: …………………………..2014. év ………………hó ….. nap 
 
 
 
 

………………………………………………… 
A pályázó tanuló aláírása 

………………………………………………………… 
A szülő (törvényes képviselő) aláírása  

 

                                                 
1 Kiskorú  tanuló esetén a szülő (törvényes képviselő) aláírása nélkül az űrlap formai hibásnak minősül.  
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1. TANULÓI NYILATKOZAT 

Figyelem! A nyilatkozat megfelelő aláírása nélkül a pályázat formai hibásnak minősül! 

Alulírott ……………………………………………, mint az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.  
(VIII. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott Útravaló Ösztöndíjprogram  
Út a tudományhoz alprogramjának keretében a 2014/2015. tanévben tanulóként pályázatot benyújtó 
személy jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, 

1. hogy a lebonyolító szerv a személyes adataimat2 kezelje; 

2. hogy a lebonyolító szerv az ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése céljából az ehhez szükséges személyes 
adataimat az ehhez szükséges mértékben 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. 

Alulírott tudomásul veszem, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben 
nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések 
fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító 
hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély 
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más 
jogosultak hozzáférnek. 

Alulírott tudomásul veszem, ösztöndíj csak adóazonosító jellel rendelkező tanulónak és mentornak 

folyósítható. 

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, tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás 
megfizetéséig az ösztöndíj nem illet meg, az esedékes ösztöndíj folyósítása felfüggesztésre, illetve 
visszatartásra kerül. 

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: ……………………………………, 2014. év ………………hó …… nap 

 

 
……………………………………………………………… 

A pályázó tanuló aláírása 

 

  

                                                 
2 Személyes adat 
A tanuló adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakó- vagy 
tartózkodási helye, állampolgársága, adóazonosító jele, oktatási azonosítója. 
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1. SZÜLŐI (TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI) NYILATKOZAT3 

Figyelem! A nyilatkozat megfelelő aláírása nélkül a pályázat formai hibásnak minősül! 

Alulírott (szülő neve), mint (tanuló neve) pályázó törvényes képviselője jelen nyilatkozat aláírásával 
kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok a „Tanulói nyilatkozatban” meghatározott személyes 
adatkezeléshez, valamint a „Tanulói nyilatkozatban” foglalt egyéb nyilatkozattételhez. 

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

Alulírott továbbá jelen nyilatkozatommal kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a 
felügyeletem alatt álló tanuló részt vegyen az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz 
alprogramjában, és kijelentem, hogy a pályázaton elnyerhető támogatást a törvényes felügyeletem alatt álló 
tanuló igénybe szeretné venni. 

 

Kelt: ……………………………………, 2014. év ………………….hó ………. nap  

 

 

 
……………………………………………………………… 

Szülő (törvényes képviselő) aláírása 

 
 

                                                 
3 A szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat kiskorú tanuló esetén kötelezően kitöltendő! 


