
 

 

 

 

 

 

 

A SÁROSPATAKI 1941. I/A OSZÁLYÁNAK ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNYA 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 2022/2023. TANÉV 

 

 

 

Figyelem! 

1. A pályázónak a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia kell. 
 

2. A pályázati adatlapot gépelve kell benyújtani! Kézzel írott pályázatot nem fogadunk el. 
 

3. A hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok 
érvénytelenek, és nem kerülnek elbírálásra. 
 

4. A megjelölendő kérdéseknél aláhúzással vagy vastagított betűkkel kérjük kiválasztani 
a választ. 
 

5. A szövegdobozokban a minimális betűméret 12. 

 

  



1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

Új pályázó Hosszabbításra pályázó  

 

(X-szel megjelölendő) 

 

A pályázó neve és jelenlegi osztálya: 

 

A pályázó születési helye és ideje: 

 

A pályázó állandó lakcíme: 

 

A pályázó elérhetőségei: 

Mobil:  

 

Email:   

 

Facebook:  

 

A pályázó internátusban lakik-e (megjelölendő):  

igen / nem  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A PÁLYÁZÓ SZÜLŐI HÁTTERE 

 

A pályázó édesapja vagy nevelőapja (megjelölendő): 

alkalmazott / vállalkozó / nyugdíjas / rokkant nyugdíjas / munkanélküli / elhunyt / 

nem él egy háztartásban a pályázóval / egyéb 

 

Végzettsége:  

 

Jelenlegi munkahelye és beosztása: 

 

A pályázó édesanyja vagy nevelőanyja (megjelölendő): 

alkalmazott / vállalkozó / nyugdíjas / rokkant nyugdíjas / munkanélküli / elhunyt / 

nem él egy háztartásban a pályázóval / egyéb 

 

Végzettsége:  

 

Jelenlegi munkahelye és beosztása: 

 

  

 

 

 

 



3. A PÁLYÁZÓ TANULMÁNYI-KÖZÖSSÉGI EREDMÉNYEI 

 

A pályázó tanulmányi átlaga az előző tanév végén 

 

A pályázó tanulmányi átlaga az adott tanév félévében 

 

Sorold fel pontokba szedve a legfontosabb (max. 6) eredményeidet! 

(pl. versenyeken elért helyezések, nyelvvizsgák, közösségi tevékenységek, stb.) 

 

Sorold fel pontokba szedve hogy milyen iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozásokon 

(max. 6) veszel részt! 

(pl. szakkör, magánóra, sportegyesület, kórus, közösségi tevékenységek) 

  

 

 

 (ide írd be) 

 

 

 (ide írd be) 

 

 



4. A PÁLYÁZÓ ANYAGI HÁTTERÉNEK ISMERTETÉSE 

 

A pályázóval egy háztartásban élő személyek száma 

(pl. anya, apa, egy testvér + a pályázó = 4 fő) 

 

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma 

(eltartott: mindazon személyek, akik önálló jövedelemmel nem 

rendelkeznek) 

 

A háztartás átlagos havi bevétele Ft-ban 

  

A háztartás átlagos havi kiadása Ft-ban 

 

A bevételek és kiadások részletezése, indoklása (pl. jövedelemforrások, mennyire 

stabil a család jövedelme, kiadások esetén van-e törlesztőrészlet, stb.) 

 

 

 

 

 (ide írd be) 

 

 



Elsősorban mire fordítanád az ösztöndíjat? (egy válasz jelölhető meg) 

 A családom anyagi terheit szeretném csökkenteni pl. utazási költség, 

zsebpénz. 

 Az iskolai eredményeim javítására pl. magánórák. 

 Nyelvvizsgára vagy versenyeken való felkészülésre, részvételre. 

 Felvételire való felkészülésre. 

 Ismeretbővítésre. 

 Iskolán kívüli – nem tanulmányi – tevékenységekre pl. jogosítvány, utazás. 

 Az ösztöndíjat valamilyen konkrét célra szeretném fordítani (a következő 

pontban fejtsd ki részletesen). 

Fejtsd ki bővebben, hogy mire fordítanád az ösztöndíjat! 

 

Sorold fel, hogy milyen egyéb támogatásokban részesülsz jelenleg (pl. ösztöndíj, 

szociális támogatás, stb.)! 

 

 (ide írd be) 

 

 (ide írd be) 

 



Milyen mértékben segítene az ösztöndíj a család/személyes anyagi helyzeteden? 

 

  

 (ide írd be) 

 



5. BEMUTATKOZÓ ESSZÉ (CSAK ÚJ PÁLYÁZÓKNAK) 

Mutasd be magad röviden magyar nyelven! 

 Családi háttered, hobbik, közösségek, kedvenc időtöltéseid stb. 

 Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Miért? (gimnázium utáni 

továbbtanulás, illetve 15-20 év távlatában) 

   

(ide írd be) 

 



6. BEMUTATKOZÓ ESSZÉ (CSAK HOSSZABBÍTÓS PÁLYÁZÓKNAK) 

Mi történt veled az előző pályázat óta? 

 

Hogyan segített az ösztöndíj? Mire használtad? 

 

Milyen eredményeid születtek az elmúlt egy évben? 

(ide írd be) 

 

(ide írd be) 

 

(ide írd be) 

 



Miért pályázol hosszabbításra? 

 

Mire használnád az ösztöndíjat?  

 

Milyen terveid vannak a következő egy évben? 

(ide írd be) 

 

(ide írd be) 

 

(ide írd be) 

 



7. ESSZÉ (CSAK ÚJ PÁLYÁZÓKNAK) 

Válassz egy témát, és fejtsd ki a véleményedet róla a következő oldalon maximum 

egy oldal terjedelemben! 

Az esszét magyar vagy angol nyelven kérjük (választható). 

 

1. Values, health or wealth? Which one is necessary to survive? 

2. Can World Peace be achieved? 

3. Should uniforms be mandatory in schools? 

 

1. Értékrend, egészség vagy vagyon? Melyik szükséges a túléléshez? 

2. Elérhető a Világbéke? 

3. Legyen-e kötelező formaruha az iskolákban? 

 

  



  

(ide írd be) 

 

 



8. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 

Alulírott, …...................................................... ezúton szeretnék pályázni a 

Sárospataki 1941 I/A. Ösztöndíj Alapítvány 2021/2022. Tanévre szóló 

ösztöndíjprogramjára. 

 

Kelt:  

 

 

 szülő (törvényes képviselő) aláírása  pályázó aláírása 

 

9. HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, …...................................................... hozzájárulok ahhoz, hogy a 

Sárospataki 1941 I/A. Ösztöndíj Alapítvány a pályázati eljárás során, a nyertes 

pályázók kiválasztása céljából a személyes adataimat kezelje azzal a kikötéssel, 

hogy azokat – a nyertes pályázók nevének és fotójának kivételével – nyilvánosságra 

nem hozza, mások számára nem továbbítja. Az adatkezelés céljának megszűnését 

követően az Alapítvány az adatokat tovább nem tárolja. 

Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az iránymutatóak.  

 

Kelt:  

 

 

          aláírás 

 


