
 

 
Pályázati felhívás 

 

A Dr. Verestóy Attila Alapítvány pályázatot hirdet állami- vagy magán- romániai 
felsőoktatási intézményben tanuló Hargita megyei egyetemi hallgatók 

tanulmányainak támogatására a 2017-2018-as tanévre 
 

„A jövő magad vagy” 

 
A pályázat célja: egyetemi hallgatók tanulmányainak támogatása 
 
Támogatásban részesül: 14 alapképzésben részesülő egyetemi hallgató évi 4000, havi 400 
lejben (10 hónap, szeptember-június). Mesteri képzést nem áll módunkban támogatni! 
 
A támogatás elnyerését befolyásoló tényez k: 
- az egy főre eső alacsony családi jövedelem 

- a pályázó árva vagy félárva 

- a tanulmányi eredmények 

- nappali tagozaton tanuló egyetemi hallgató 

- a család eltartásában lévő testvérek száma 

- jelenleg nem részesül más szervezet, egyesület vagy alapítvány támogatásában 

A pályázati űrlap igényelhető e-mailben a verestoyattilaalapitvany@yahoo.com címen, bővebb 
információ telefonon: 0266-218.424 (munkanapokon 9-15 óra között) 
Akiknek lehetőségük van a mellékletek szkennelésére, azoktól elfogadjuk a pályázatokat  
e-mailben.  
A pályázat beküldési határideje: 2017. augusztus 11 (postai bélyegző dátuma), 
Eredményhirdetés: 2017. szeptember 15. 
 
A pályázatokat e-mailben vagy a következő postacímre várjuk: 
Fundaţia Dr. Verestóy Attila 
535600 Odorheiu Secuiesc 
OP 1.   CP 8. 
Jud. Harghita 
 
A pályázókat e-mailben értesítjük az elbírálás eredményéről. A nyertes pályázatok esetében a 
támogatások folyósítására egy támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.  
A hiányos, valamint határidő után érkezett pályázatokat a bizottság nem veszi figyelembe! 
Az Alapítvány fenntartja a pályázó által közölt adatok hitelességének vizsgálati jogát! 
 

 



ADATLAP 
 

 
Tanulmányi ösztöndíj megpályázására Hargita megyei lakhellyel rendelkez  

egyetemi hallgatók számára 
2017/2018-as tanév 

 
 

A pályázó személyi adatai 
Vezetékneve:______________________ 
Keresztneve: ______________________ 
Születési év, hónap, nap, hely:________________________________ 
Személyazonossági igazolvány száma:   ________________________ 
A pályázó személyi száma: __________________________________ 

 
 

Állandó lakcíme (román nyelven): 
Irányítószám:_______Város:_______________________Utca:________________ 
Sz._______Megye:______________Telefonszám: __________________________ 
E-mail (olvashatóan):__________________  
 
Ideiglenes lakcíme (román nyelven): 
Irányítószám:_____________Város: _______________________ 
Utca:________________Sz.__________ 
Megye:_____________Telefonszám:_______________________ 

 
A pályázó tanulmányai 

Felsőoktatási intézmény neve (román nyelven):________________________ Helység, 
megye:_____________________________Kar:_______________________________ 
Szak:____________________Év (hányadéves lesz a 2017/2018-as tanévben):________ 
Végzős/nem végzős (a megfelelő aláhúzandó) 
Államilag támogatott/tandíjas hely (megfelelő aláhúzandó) 
A 2016/2017-es egyetemi év mindkét félévének tanulmányi eredménye (ha nem 
elsőéves)_____________ 
Elsőéves hallgató esetén a IX-XII osztály átlaga:________       Érettségi átlaga: ______ 
Egyetemi felvételi eredménye (ha az alapján vették fel az egyetemre): ___________ 
Részesült-e tanulmányi ösztöndíjban a 2016/2017.-es tanévben? Ha igen: 
Forrás:_________________________________  Összeg/hó________________ 
Hányadik alkalommal pályázik a dr. Verestóy Attila Alapítvány 
ösztöndíjára?___________________________________________________________ 
Végzett-e valaha önkéntes tevékenységet? 
______________________________________________________________ 
Országos/nemzetközi (tantárgy) versenyeken elért eredmények, ha vannak: (ország, 
helység,díjazás 
területe):____________________________________________________________________ 
Honnan értesült a pályázati lehetőségről (újság, tv, internet, más….)____________________ 

 



A pályázó anyagi körülményei 
A pályázó tanulmányai alatt hol lakik? Válassza ki és jelölje x-szel a megfelelőt: 

Családjánál 
Bentlakásban 
Albérletben 
Egyéb helyen 

Mennyi a szülő(k) havi nettó jövedelme:________________________ 
A család eltartásában levő személyek száma (hány tagú a család):____ 
Megjegyzés: beletartozik a 18-25 év közötti testvér, ha az még tanul (egyetemista) vagy nincs 

saját jövedelme. 

Házas/férjezett? Ha igen: 
     - házastársa neve, jelenlegi munkahelye:______________________ 
     - foglalkozása: __________________________________________ 
     - havi nettó jövedelme: ______________ 
     - gyerekeinek száma (ha van):  ________ 
 

 

Az ösztöndíjkérelem rövid indoklása/a pályázó által fontosnak tartott adatok, 
információk:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

Tudományos munkássága, ha van (cikkek, publikációk, előadások): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 

 

Törvény el tti felel sségem teljes tudatában, aláírásommal tanúsítom a közölt 
adatok hitelességét. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés a következ  pályázati 
ciklusból történ  kizárással jár. 

 

Kelt:           _________ 
 

  (helység, időpont)                                                               (pályázó neve) 
 
 
 
 
 
 



A PÁLYÁZATI ADATLAP KÖTELEZ  MELLÉKLETEI 
 
1. a pályázó, szülők, testvérek személyi igazolvány másolata 
2. hallgatói minőség igazolása a kari titkárságról (tartalmazza azt is, hogy államilag támogatott vagy 
tandíjas helyen folytatja tanulmányait); elsőéves egyetemisták esetében bizonylat, hogy felvételt nyert az 
egyetemre (internetes eredményhirdetés, szerződés az egyetemmel) 
3. igazolás a 2016/2017-es tanév tanulmányi eredményeiről, amelyből kitűnik, hogy nem évismétlő  
4. díjazást igazoló dokumentum(ok) másolata (ha van) – az utolsó tanévből 
5. a szülő(k) havi jövedelmét igazoló bizonylat, nem kereső családtagoknak igazolás a pénzügyről, 
kiskorúaknak születési bizonyítvány/személyi igazolvány másolat (munkanélküli segély-szelvény, 
nyugdíjszelvény), iskolás/egyetemista testvérek esetében iskolalátogatást igazoló irat (ellenőrző-, 
egyetemista könyv másolat…) 
6. házastárs esetén: - havi jövedelemigazoló bizonylat (ha dolgozik) 
          - ha házastársa egyetemista, a hallgatói minőség igazolása 
7. ha gyereke van, a gyermek(ek) keresztlevelének fénymásolata 
8. súlyosan beteg szülők, testvérek esetén eredeti orvosi igazolás   
9. indokolt esetben fénymásolat az elhunyt szülő(k) halotti bizonyítványáról, az örökösödési nyugdíjról 
10. egy oldal terjedelmű (A4-es) kézzel írott bemutatkozás a pályázó saját kézírásával és aláírásával  
 

Útmutató a bemutatkozáshoz 
 Cím: Ki vagyok én valójában? 
 NE írd le újra: a neved, címed, szüleid, testvéreid nevét, hol laksz, hol 
jársz iskolában, hiszen már tudjuk – benne van a pályázatban  
 IRJ új dolgokat magadról, amit nem kérdeztünk meg az adatlapban! 
 Ki vagy te valójában? Mi a hobbid? Mit csinálsz, amikor nem tanulsz? 
Mivel töltöd a szabadidődet? Milyen iskolán kívüli tevékenységekben veszel 
részt (sport, tánc, színjátszás, zenekar, szakkörök, stb)? 

Mesélj az álmaidról, vágyaidról. Mi szeretnél lenni, ha „nagy” leszel? 
Hogyan képzeled a jövődet, mivel foglakoznál szívesen? 

Mit mond neked az önkéntes szó? Hallottál már önkéntességről? Ha igen, 
hol, mikor? Ismersz olyan civil szervezetet, aki önkénteseket foglalkoztat? Van 
önkénteskedési lehetőség a szülőfaludban, városodban? Voltál már önkéntes? Ha 
nem, miért nem? Ha igen, mesélj róla – milyen volt, mit nyújtott? 

      Írd alá a saját neved (mint én) 
Nemes Melinda 

 
Egy pályázat formai hibásnak min sül, ha: 

- nincs ellátva a pályázó aláírásával 
- nem felel meg a jelen kiírás minden pontjának 
- nem tartalmaz valós adatokat 
- nem az Alapítvány által 2017-ben kibocsátott űrlapon töltötték ki 
- ha a kitöltés hiányos(telefonszám, e-mail cím!) 


