
 

Formanyomtatvány 

KÖZÉLETI, TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ  

Pályázat elbírálásához 
Testnevelési Egyetem (TF)  

 

 

Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét a határidő pontos betartására! 

A határidőn túli, valamint a hiányosan beadott pályázat automatikusan érvénytelen! 

Csak a legmagasabb kategóriához tartozó mellékleteket szükséges benyújtani.  

 

Kitöltés előtt kérjük a nyomtatványt figyelmesen elolvasni! 

 

I. A pályázó személyi adatai: 

 

 Név: ....................................................................................  Neptun kód: ...........................................................................  

 Képzési forma/Évfolyam / Szak: .............................  / ..............................  / .........................................................................  

 Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................  

 Születési hely, dátum:  ..............................................................................................................................................................  

 Állandó lakcím: ........................................................................................................................................................................  

 Telefonszám:  .................................................................... ,  E-mail:  ..................................................................................  

 Tanév / félév: 2015-2016 / I. félév 

 

II.  A pályázó tudományos, közéleti tevékenysége: 

  A HÖK tölti ki! 

A. kategória: TDK (HTDK; OTDK; NTDK) elért helyezés (1-3. hely) és különdíj;     

B. kategória: TDK (HTDK; OTDK; NTDK) munka;  

C. kategória: Hazai- és nemzetközi rendezvény(-ek)en való eredményes közreműködés   

D. kategória: Kiemelkedő kulturális- és közéleti tevékenység   

 Igazolás: oklevél másolata 

  

 Tevékenység, legjobb eredmény(-ek) az utolsó két szemeszterben (2014. szeptember 1-től, max 3); idő, hely, 

megmérettetés. 

1) ..............................................................................................................................................................................   

2) ..............................................................................................................................................................................   

3) ..............................................................................................................................................................................  

 

  A pályázat benyújtásának határideje: 2015 év 09 hó 25. (péntek) 12:00 óra 

 

A pályázatok leadhatóak: 

SZEMÉLYESEN: a Tanulmányi Hivatalban Ácsné Péter Krisztinánál ügyfélfogadási időben vagy POSTAI ÚTON: 1123 

Budapest Alkotás utca 44. a Testnevelési Egyetem Tanulmányi Hivatalába Ácsné Péter Krisztinának címezve. 

ISMÉTELTEN FELHÍVJUK FIGYELMETEKET A HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSÁRA, MERT 

ANNAK ELMULASZTÁSA A PÁLYÁZATBÓL TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS KIZÁRÁST 

EREDMÉNYEZI!  

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSNAK MEGFELELŐ BENYÚJTÁSA  

MINDEN ESETBEN A PÁLYÁZÓ FELELŐSSÉGE! 

 



 

Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított    

15 napig lehet! 

 

Figyelem!  

 A pályázathoz csatolt igazolásokat, dokumentumokat minden félévben be kell nyújtani! 

 A lentebb kitöltendő nyilatkozat kitöltése és aláírása nélkül a pályázat érvénytelen! 

 A határidőn túli, valamint a hiányosan beadott pályázat automatikusan érvénytelen! 

 

 

 

Nyilatkozat:  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, 

hogy hamis adatok közlése esetén fegyelmi eljárás indul, mely hallgatói jogviszonyom jogi úton történő megszűnését 

eredményezheti. A jogosulatlanul felvett közéleti, tudományos ösztöndíj összegét maradéktalanul vissza kell fizetni. 

 

Kelt: ………. , 2015. év …………… hónap …………. nap 

 

  ...........................................................................  

         A pályázó aláírása 

 

 

 

A pályázatban közölt adatokat a Testnevelési Egyetem Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága bizalmasan kezeli.  

 

 

 

Érkezett:  .................................................................  Átvette:   ..........................................................  

Mellékletek:  .................................................................   .................................................................................  

  .................................................................   .................................................................................  

  .................................................................   .................................................................................  

 

 

 

A HÖK tölti ki!    

Kategória::  ................................................    

Számolta:  ................................................  Ellenőrizte:  .......................................................  

Megjegyzés:  

 

 ................................................................................................................................................   

 

 

 


