
PÁLYÁZATI  ADATLAP  
2021 .  naptár i  évre  

Megpályázom a Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány tanulmányi ösztöndíját. 

Aláírásommal igazolom, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul 

veszem, hogy valótlan adatok közlése érvénytelenné teszi a pályázati igényt. 

     A pályázó aláírása …………………………………………………..  

 A pályázó neve    okt. azonosítója: 

Állandó lakcíme  

e-mai címe    (olvasható, 
nyomtatott betű) 

 

Iskolája neve, címe  

A tanulmányi évfolyam  
Általános tanulmányi eredmény 2019-20.  

A többlet pont jegyeinek átlaga  

Az utalási számlaszám1 
(olvasható) 

 

Lakása a tanulmányok idején Otthon  Kollégium  Albérlet  

A pályázó családjának adatai: 

Szülő, gondviselő, eltartó neve  

Lakcíme  

Foglalkozása  

Szülő, gondviselő, eltartó neve  

Lakcíme  

Foglalkozása  

A családban eltartott gyermekek száma  

Tartós egészségkárosodással élő gyermekek száma a családban  

Fogyatékos gyermekek száma a családban  

A lakás használat jogcíme (X a megf-höz) saját  bérelt  egyéb  

A lakás komfortfokozata (X a megf-höz) teljes  részleges  komfort nélküli  

Az egy főre jutó lakásterület (m2)  

Az egy főre jutó jövedelem a családban*  

* Számítási alap: minden nettó jövedelem, így családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, segély, rokkantság 

miatti ellátás, mellékfoglalkozás, másodállás jövedelme is, 2020. 3. negyedévre vonatkozóan. 

A köznevelési intézmény nyilatkozata: 

Igazoljuk, hogy az iskola által ismert és kezelt adatok az itt közölt adatokkal megegyeznek. 

Székesfehérvár, 2020. ……… hó …..nap 

       igazgató   osztályfőnök 

Kötelező mellékletek: (Bármelyik hiánya esetén a pályázat érvénytelen.) 
- a 2. oldali melléklet kitöltve, aláírva 
- Az eltartók valamennyi jövedelmének igazolása.  
- Felsőoktatásban az előző félév eredményének igazolása, első félév esetén az érettségi bizonyítvány 

másolata.  
- Felsőoktatásban a hallgatói jogviszony igazolása.  

                                                           
1 Kérjük, vegye figyelembe a pályázati felhívás erre vonatkozó részét. 



-  

Melléklet    Minden tanuló esetében csak a megfelelő táblázat töltendő ki! 
 
GIMNÁZIUMOK minden évfolyama, és a SZAKGIMNÁZIUMOK 9. ÉVFOLYAMA számára - 
táblázat a többletpont számításhoz 
(Ha az adott évben a tanuló 7-8. évfolyamra járt, akkor azt az eredményt kell igazolnia a 
jelenlegi iskolának.) 
 

Tanítási év Tanulmányi eredmény  
matematika 

2018-2019.  

2019-2020.  

Átlag  

 

Székesfehérvár, 2020. …….                                               P.H            …………………………….. 
 igazgató 

 

TECHNIKUMOK 10-11-12-13-14. évfolyama számára - táblázat a többletpont számításhoz (OKJ 5. 

képzési szintjéhez kapcsolódó tanulmányok)  

Tanítási év 
Tanulmányi eredmény 

matematika 

Tanulmányi eredmény 
az elméleti szakmai 
tantárgyak átlaga 

Átlag 

2019-2020. 
      

 

Székesfehérvár, 2020. …….                                               P.H            …………………………….. 
 igazgató 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK minden évfolyama számára - táblázat a többletpont számításhoz (OKJ 3. 

képzési szintjéhez kapcsolódó tanulmányok)   

 

Tanulmányi eredmény   
8. évfolyam informatika / 
technika tantárgy átlaga 

Tanulmányi eredmény  
matematika 

Átlag 

9. évfolyamon       

a többi 
évfolyamon 

Tanulmányi eredmény 
az elméleti szakmai 
tantárgyak átlaga 

Tanulmányi eredmény 
az gyakorlati szakmai 

tantárgyak átlaga 
Átlag 

2019-2020. 
   

 

Székesfehérvár, 2020. …….                                               P.H            …………………………….. 
 igazgató 

 


