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1.  A PÁLYÁZÓ  SZEMÉLYES  ADATAI: 

 

A hallgató neve: 

 

Születési helye: 

 

 Születési ideje: 

  

Anyja neve: 

 

 Állampolgársága: 

Állandó lakcím: 

Település: Irányítószám: 

  

Utca, házszám: 

Értesítési, 

levelezési cím: 

Település: Irányítószám: 

Utca, házszám: 

 

E-mail:  Telefonszám: 

A hallgató 

szakjának 

megnevezése  

 

 

 

 

 

 

A hallgató  

évfolyama: 

 

nyelve(i): 

 

tanulmányi átlaga (2018/2019-es tanév 1. félév) 

 

 

PÁLYÁZATI NYOMTATÁNY  
Kelemen Éva Alapítvány 

 Pályázati felhívás  

A pályázatban csak a megfelelő igazolásokkal ellátott, pontosan és olvashatóan kitöltött űrlapok vehetnek részt. 
 A pontatlanságból eredő hátrányok miatt a felelősség a pályázót terheli! 

Kérjük, a hibalehetőségek elkerülése érdekében figyelmesen olvassák el az Útmutatót! 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő tényezők: 

Kérjük, tegyen „X”-et a megfelelő kategória mellé és csatolja pályázatához a kért igazolásokat.  

 

 

A PÁLYÁZÓ 
  

     A záróvizsgán elért 4,5 vagy afeletti átlag, 

      A tanulmányai finanszírozásához Diákhitel 2-t vett fel,
 

      Szociális támogatásban részesül, 

     Családfenntartó, 

      Árva,   

      Félárva,    

     Fogyatékossággal/tartós betegséggel élő,  

A fogyatékosság/tartós betegség megnevezése:  …………………………………   

     Tartózkodási címe Budapest közigazgatási határán kívül esik 

Tartózkodási cím: ………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………….., 201.. ……………… hó …… nap 

 

 

……………………………………… 

pályázó aláírása 
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Ú T M U T A T Ó  

A Kelemen Éva Alapítvány Pályázati felhívásához 

 

 

 

Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat 

1. kitöltött és aláírt pályázati űrlap, a csatolt igazolásokkal együtt,  

2. strukturált, fényképes szakmai önéletrajz,  

3. motivációs levél (melyben kitér arra, hogy miért fontos számára a támogatás),  

4. nyilatkozat arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a pályázó ellen nem folyik 

büntetőeljárás, továbbá a pályázati űrlapon feltüntetett adatok, illetve a csatolt 

dokumentumok pontosak és megfelelnek a valóságnak (ld. 1. számú melléklet), 

elektronikus formában a kelemenevaalapitvany@gmail.com e-mail címre kell elküldeni, illetve 

kinyomtatva, lezárt borítékban a beadási határidőig le lehet adni a BME-TFK titkárságán (BME 

E ép. 9. em. 11.) is. A borítékra rá kell írni: Kelemen Éva Alapítvány, Pályázat. 

 

Leadási határidő: 2019. február 8.. 12.00 óra.  

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2019. március 6. 

 

Kérjük, hogy az űrlapon minden Önt érintő kérdésre válaszoljon, és az adatok megfelelő 

igazolása érdekében az itt leírtakat figyelmesen olvassa el!  

 

1. Tanulmányi átlag igazolása: a Neptun rendszerből kinyomtatott leckekönyv;  

2. Záróvizsga átlag / Diákhitel 2 igénybevétel igazolása: a BME-TFK igazolja, csatolandó a 

hozzájáruló nyilatkozat a BME-TFK részére (ld. 2. számú melléklet); 

3. Szociális támogatás igazolása: igazolás a támogatást nyújtó szervtől (pl.: önkormányzat, 

felsőoktatási intézmény); 

4. Családfenntartó igazolás: 7 éves kor alatt születési anyakönyvi kivonat / iskolaköteles kortól 

iskolalátogatási igazolás / magzat esetén orvosi igazolás; 

5. Árvaság/félárvaság igazolása: árvaellátásról szóló igazolás; 

6. Fogyatékosság/tartós betegség esetén a fogyatékosság/tartós betegség megnevezése: a súlyos 

fogyatékosságnak minősülő betegségekről és fogyatékosságokról szóló  335/2009. (XII. 29.) 

Korm. rendelet melléklete alapján. Igazolása: a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendeletben 

foglaltak szerint. 

  

mailto:kelemenevaalapitvany@gmail.com
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1. számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott, 

 

név:              

anyja neve:             

születési helye és ideje:           

 

kijelentem, hogy e nyilatkozat benyújtásának időpontjában büntetlen előéletű vagyok, ellenem 

büntetőeljárás nem folyik. Továbbá nyilatkozom, hogy a pályázati űrlapon feltüntetett adatok, 

illetve a csatolt dokumentumok pontosak és megfelelnek a valóságnak. 

 

 

Dátum: 

 

 

Pályázó aláírása 
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2. számú melléklet 

 

 

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

Alulírott, 

 

név:              

anyja neve:             

születési helye és ideje:           

 

jelen dokumentum aláírásával hozzájárulok, hogy a Kelemen Éva Alapítványhoz benyújtott 

pályázatomban közölt információk, azaz a záróvizsga eredményeim átlagának és/vagy Diákhitel 

2  igénylésemnek a valódiságát a Kelemen Éva Alapítvány ellenőrizze és ennek során a BME 

Tolmács- és Fordítóképző Központot megkeresse. A BME Tolmács- és Fordítóképző Központot 

ezúton meghatalmazom a vonatkozó adatok visszaigazolására. 

 

Emellett tudomásul veszem, hogy átadott személyes adataimat a Kelemen Éva Alapítvány a 

hatályos magyarországi és európai uniós jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.  

 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

Pályázó aláírása 


