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Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 A pályázati kategória kódja: 

 

RNTÖ-20-21/21-22 

 

 

A meghirdetés dátuma: 2020. augusztus 31. 

 

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: „BM”) megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési 

Főigazgatóság (a továbbiakban: „Lebonyolító”) nyílt pályázatot hirdet 2020. évben a 

2020/2021. tanév és 2021/2022. tanév Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára (a 

továbbiakban: „Pályázati felhívás”), roma nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű nyelvoktató, 

vagy roma kulturális népismereti neveléssel-oktatással rendelkező, illetve érettségi megszerzésére 

irányuló képzést szervező középfokú iskolák tanulói részére összhangban  

 

 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény; 

 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény; 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”); 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: „Ávr.”); 

 a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 24/2019. (VI.7.) BM rendelet (a 

továbbiakban: „BM rendelet”), 

 a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM 

rendelet (a továbbiakban: „BM rendelet”) 

 

vonatkozó rendelkezéseivel. 

A Támogató a pályázati eljárás lefolytatásával, támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával 

– összhangban az Áht. 49. §-ban foglaltakkal – a Lebonyolítót bízza meg. 

 

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 

 

A Pályázati felhívás célja magyarországi roma nemzetiséggel, illetve roma nemzetiségi 

közösséggel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében felsőoktatási intézménybe történő 

továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesíteni a roma nemzetiségi nevelést, 

oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

Kovarszki Andrea
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CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő 

képességű középiskolai tanulókat. 

 

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FORRÁSA  

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 151. §-a alapján a roma nemzetiség 

vonatkozásában a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter által nyújtott ösztöndíj támogatás 

forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. 

melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi 

felzárkózást segítő programok alcím 6. Roma ösztöndíj programok jogcímcsoport (ÁHT-T: 

297335) megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, valamint a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, illetve a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti 

kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és 

felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport (ÁHT-T: 387739) megnevezésű fejezeti 

kezelésű előirányzat. A 2020/2021-es és a 2021/2022-es tanévekre összesen 22.200.000 forint, 

azaz huszonkettőmillió-kettőszázezer forint, félévenként 5.550.000 Ft, azaz ötmillió-

ötszázötvenezer forint ösztöndíj nyújtható ösztöndíj támogatás (a továbbiakban: „Ösztöndíj 

támogatás”) formájában. 

 

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE  

 

3.1. A pályázat benyújtására a 3.2. pontban meghatározott középfokú oktatási intézmények és 

jelen Pályázati felhívásban meghatározott kritériumok szerinti tanulóik jogosultak. 

 

3.2. A Pályázati felhíváson kizárólag olyan középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek jelen 

pontban felsorolásra kerültek és a BM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján: 

 

a) roma nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást, 

b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-oktatással nem rendelkező 

nemzetiségek esetében roma nemzetiségi lovári és beás nyelvoktató vagy roma 

népismeret oktatást folytatnak. 

 

 

OM azonosító 
Középfokú oktatási intézmény neve és 

székhely települése 
Fenntartó 

027415 
Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Pécs 

Gandhi Gimnázium 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

029382 

Don Bosco Általános iskola, Szakközépiskola, 

Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, 

Kazincbarcika 

Szalézi Intézmény Fenntartó 

201035 Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, „Dzsaj Bhím” Tririatna 
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Szakiskola, Általános Iskola és Martin Luther 

King Középiskolai Kollégium, Miskolc 

Buddhista Közösség 

200475 
A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és 

Általános Iskola, Komló 
Tan Kapuja Buddhista Egyház 

102334 

Kalyi Jag Roma nemzetiségi Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Felnőttoktatási Intézmény, Budapest 

Kalyi Jag Roma Művészeti, 

Inter-Európai, Integrációs, 

Foglalkoztatási és 

Oktatásfejlesztési Közhasznú 

Egyesület 

201439 
Teleki József Általános Iskola és Szakképző 

Iskola, Budapest 

Országos Roma 

Önkormányzat 

 

3.3. A BM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján a középfokú iskola az általa kiválasztott – és 

sorrendbe állítással ajánlott – legalább évfolyamonként 2 (kettő), az érettségi megszerzésére 

irányuló képzés utolsó 2 (kettő) évfolyamot megelőző évfolyamát (10. évfolyamot vagy 5 éves 

képzés esetén 11. évfolyamot) végző tanulóval együttesen terjeszti fel pályázatát (a 

továbbiakban: „Pályázat”).  

 

4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA ÉS TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 

 

4.1 A Pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt,  

 

 aki nyilatkozata szerint a roma nemzetiséghez tartozik, 

 akinek a tanulmányi eredménye a Pályázat benyújtását megelőző tanév végén a 4,00 

tanulmányi átlageredményt elérte, 

 aki más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, 

 aki – törvényes képviselőjével egyetemben – a Pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban 

hozzájárul a Pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges személyes adatainak 

kezeléséhez. 

 

4.2. Ösztöndíj támogatásban az a tanuló részesülhet, aki 

 

 a jelen Pályázati felhívás 4. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel és jelen 

Pályázati felhívás 9. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn 

belül benyújtotta és 

 a jelen Pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelel. 

 

4.3. Több pályázó esetében az Ösztöndíj támogatás odaítélésekor előnyben részesül az a 

tanuló, aki a Pályázathoz csatolt dokumentummal igazolja, hogy 
 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 
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 védelembe vett, vagy 

 ideiglenes hatállyal elhelyezett. 

 

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS TARTALMA ÉS MÉRTÉKE 

 

7.1. A BM rendelet alapján az Ösztöndíj támogatás mértéke tanulónként havonta 30 000 Ft, azaz 

harmincezer forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő 2 (kettő) 

tanítási évben a tanítási év végéig kerül folyósításra. 

 

7.2. Az Ösztöndíj támogatás összegének folyósítása az ösztöndíj szerződés (a továbbiakban: 

„Ösztöndíj szerződés”) megkötését követően  történik, azzal, hogy a 2020/2021. tanév I. 

félévre és 2021/2022. tanév I. félévre jutó Ösztöndíj támogatás kifizetése a 

Kedvezményezettek részére legkésőbb adott költségvetési év december 20. napjáig 

megtörténik. A kedvezményezettet az Ösztöndíj támogatás az Ösztöndíj szerződés megkötését 

követően a tanítási év kezdetétől illeti meg. A 2020/2021. tanév I. félévi és 2021/2022. tanév I. 

félévi december és január hónapra vonatkozó Ösztöndíj támogatás kifizetésének a Lebonyolító 

részéről adott költségvetési éven belül (nem utólag), legkésőbb adott év december 20. napjáig 

meg kell történnie. 

 

8. AZ ÖSZTÖNDÍJAS KERETSZÁM 

 

8.1. A 2020. évi Pályázati felhívás keretében a tanuló a tanulói jogviszony alatt tett rendes 

érettségi vizsgát megelőző 2 (kettő) tanévben részesülhet ösztöndíj támogatásban. 

8.2. A Pályázati felhívásban megjelölt középfokú iskolánként legalább 4 (négy), ezen belül 

évfolyamonként legalább 2 (kettő) tanuló részesülhet ösztöndíjban. 

 

9. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A Pályázatot 1 (egy) példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a tanuló és a tanuló 

törvényes képviselője (képviselői) által aláírt, továbbá az intézmény képviselője által aláírt és 

bélyegzőlenyomattal ellátott formanyomtatványon (1. sz. melléklet: Pályázati adatlap) és az 

alábbi BM rendeletben meghatározott mellékletekkel ellátva nyújtandó be: 

 

a) tanuló önéletrajza, amelynek része a tanuló részletes továbbtanulási terve [maximum 

3 (három) gépelt oldal], 

b) a középiskolával fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás,  

c) a középfokú iskola szándéknyilatkozata az ösztöndíj támogatás folyósításában történő 

együttműködésre, 

d) a 6. pontban meghatározott hátrányos helyzetet igazoló határozat. 

e) korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a Pályázat érvényességének feltétele – a 

jelen 9. pontban felsorolt mellékleteken kívül – a tanuló törvényes képviselőjének 
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(képviselőnek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez, 

továbbá nyilatkozata arról, hogy más forrásból azonos időszakra nézve nem részesül 

tanulmányi ösztöndíjban.  

 

10.  A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 

 

A Pályázatot papír alapon a Lebonyolító alábbi postacímére kell benyújtani a jelen Pályázati 

felhívás közzétételét követő 30 (harminc) napon belül: 

 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

„Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2020.” 

 

11. A PÁLYÁZAT BEFOGADÁSA  ÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

 

A Pályázat befogadásáról a Pályázat beérkezését követő 7. (hetedik) napig a Lebonyolító 

befogadó nyilatkozatot bocsát ki a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja 

a Pályázatot, amennyiben:  

 Pályázat nem a Pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra, 

 a pályázó nem a Pályázati felhívásban meghatározott lehetséges Ösztöndíj támogatást 

igénylői körbe tartozik. 

 

 

12. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁSI LEHETŐSÉGEK  

 

A befogadott Pályázatok esetén a benyújtott pályázati anyag hiánypótlására 1 (egy) alkalommal 

van lehetőség, a hiánypótlásra felszólítás kiküldését követő 8 (nyolc) napon belül. A 

hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő. 

 

13. A PÁLYÁZAT BÍRÁLATA  

 

A hiánypótlási határidőt követően a támogatásra javasolt érvényes pályázatokról a Lebonyolító az 

Értékelő Bizottság közreműködésével előzetes döntési listát készít. Az előzetes döntési lista 

alapján az ösztöndíj-támogatás odaítéléséről a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért 

Felelős Helyettes Államtitkára dönt. 
 

14. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG 

 

A pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak!  

 

A pályázó (kedvezményezett) kifogást nyújthat be a BM Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Helyettes Államtitkárának címezve, amennyiben véleménye szerint a pályázati eljárásra, a 
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támogatási döntés meghozatalára, vagy a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési 

támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A kifogást, a 

kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon 

belül (kiértesítéstől számított 8 nap) kell benyújtani. 

 

A kifogást írásban a Főigazgatóság postacímére kell benyújtani.  

 

15. ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

 

Az Ösztöndíj támogatás megítéléséről a Lebonyolító Ösztöndíj szerződést készít. Az Ösztöndíj 

szerződés megkötésének határideje az Ösztöndíj támogatás megállapításáról szóló értesítést 

követő 30 (harminc) nap, de legkésőbb 2020. december 15. 

  

 

16. AZ ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI  

 

A megállapított Ösztöndíj támogatás folyósítása a jelen Pályázati felhívás 7.2. pontban 

meghatározott tanévekre vonatkozóan havonta (utólag) történik, figyelembe véve jelen Pályázati 

felhívás 7.2. pontjában rögzített kivételeket – az Ösztöndíj szerződésben meghatározott 

időpontig, legkésőbb december 20. napjáig – banki átutalás útján, közvetlenül a Pályázati 

felhíváson nyertes kedvezményezett (tanulók) (a továbbiakban: „Kedvezményezett” vagy 

„Ösztöndíjas”) pénzforgalmi számlájára. Amennyiben a Kedvezményezettnek nincs saját 

pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt engedményes számlatulajdonos számlájára történik az 

Ösztöndíj támogatás utalása. 

 

Az Ösztöndíj támogatás folyósításának megkezdésére az Ösztöndíj szerződés hatályba lépését 

követően történik. 

 

 

17. A BESZÁMOLÁS ÁLTALÁNOS ALAPELVEI 

 

Az Ösztöndíjas és a középfokú oktatási intézmény az Ösztöndíj támogatás megállapítását 

követően a 2020/2021. tanév végén, valamint az Ösztöndíj támogatással érintett a 2021/2022. 

tanév befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az Ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő 

eseményről, körülményről – (időarányos) beszámolót készít és nyújt be a Lebonyolító részére, 

amely tartalmazza az Ösztöndíjas továbbtanulási tervét is. 

 

18. VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az Ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére 

vonatkozó szabályok szerint, továbbá a BM rendelet alapján visszafizetési kötelezettség terheli. 
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19. ÖSZTÖNDÍJAS JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE  

 

 Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az Ösztöndíjas 

 

 a Pályázat benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a 

feltételek már nem állnak fenn, 

 nem teljesíti az Ösztöndíj szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy 

 az Ösztöndíj támogatásról lemond, továbbá  

 abban az esetben is, ha az Ösztöndíjas tanulmányi átlaga a tanulói jogviszony alatt 

tett rendes érettségi vizsgát közvetlenül megelőző két évfolyam bármelyikének 

végén a 4,00 átlagot nem éri el, illetőleg az Ösztöndíj támogatással érintett időszak 

féléves átlageredménye 3,5 átlag alá csökken, vagy  

 olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan. 

 

 

FIGYELEM! 

 

Az Ösztöndíj támogatásra vonatkozó Pályázati felhívást a Lebonyolító közzéteszi a 

tef.gov.hu honlapján. A honlapról a Pályázati felhívás és a Pályázati adatlap letölthető.  

 

A Pályázati felhívással kapcsolatos további információt a palyazat@tef.gov.hu címen kapnak. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Pályázati adatlap 

2. számú melléklet: Számlavezető engedményes nyilatkozata 

 

Budapest, 2020. augusztus „    ”   

 

 

 Langerné Victor Katalin 

társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár 

     Belügyminisztérium 

    kötelezettségvállalaló 

Pénzügyi ellenjegyzés:                                                           

 

 

 

        Marsi Márta   

      főosztályvezető                                                                     

 Közgazdasági Főosztály 

    Belügyminisztérium 

Budapest, 2020. augusztus „    ”   

http://tef.gov.hu/
mailto:palyazat@tef.gov.hu
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1. számú melléklet 

 

Iktatószám: 

Beérkezett: 

 

 

Kérjük, az adatlap kitöltése előtt a Pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni! 

 

  

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

Az RNTÖ-20-21/21-22számú Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj Pályázati 

felhíváshoz 

 

 

I. A Pályázó középiskola adatai 

 

Az intézmény neve: 

Az intézmény székhelye: 

OM azonosítója: 

Az intézmény képviselője: 

Telefonszám/e-mail elérhetősége: 

 

II. A pályázó tanuló és törvényes képviselőjének adatai 

 

A tanuló adatai 

A tanuló neve: 

Születési helye, ideje (év/hó/nap): 

Anyja leánykori neve: 

Állampolgársága: 

Állandó lakcíme: 

Levelezési címe (amennyiben nem egyezik meg az állandó lakcímmel): 

A kedvezményezett tanuló és a bankszámla-tulajdonos személye megegyezik-e? A megfelelő 

aláhúzandó: IGEN/NEM 

Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri:  

Bankszámlavezető pénzintézet neve: 

Bankszámla tulajdonos neve: 

Törvényes képviseltet gyakorló személy (ek) adatai 
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A törvényes képviselő neve: 

Állandó lakcíme: 

A törvényes képviselő neve: 

Állandó lakcíme: 

 

 

III.  A tanuló nyilatkozata 

 

Roma nemzetiségi oktatással, kultúrával, identitás-őrzéssel kapcsolatos érdeklődési köréről, 

továbbtanulási szándékáról (Pl. roma nemzetiségi pedagógusképzésre kíván-e jelentkezni, 

szakkörben, tanfolyamon, tehetséggondozásban történő részvételről) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. A középiskola ajánlása 

 

1. A tanuló tanulmányi átlaga: 

(a tanuló féléves és befejezett tanév végi bizonyítványa alapján számítandó: elégtelen osztályzat 

nem szerepelhet, magatartás és szorgalom osztályzat nem vehető figyelembe) 

 

 

2. A tanuló hányadik évfolyamba jár: 

3. A tanuló szociális helyzete alapján indokolt-e az ösztöndíj megállapítása, hányadik helyet 

foglalja el a tanuló a középiskola által felállított sorrendjében: 

(a középiskola a szociális indokoltság kérdésében a rendelkezésre álló adatok alapján foglal 

állást és állapít meg sorrendet a pályázó tanulók között, a következő szempontokra is tekintettel: 

részesül-e kollégiumi elhelyezésben, ezen belül szociális helyzetére tekintettel ingyenes-e az 

elhelyezés, részesül-e más szociális ellátásban) 
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4. A tanuló III. pontban foglalt nyilatkozatának záradéka 

 

 

V. A tanuló nyilatkozata 

 

Nyilatkozom arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Njtv.) 1. melléklete szerinti roma nemzetiséghez tartozom.  

 

Igen/Nem. 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

VI. A tanuló nyilatkozata 

 

Nyilatkozom arról, hogy más forrásból tanulmányi ösztöndíjban nem részesülök, egyben 

tudomásul veszem, hogy csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhetek ösztöndíjban.  

 

 

VII. A középiskola nyilatkozata 

 

Alulírott, nyilatkozom arról, az ösztöndíj folyósításában együttműködöm. 

 

Továbbá nyilatkozom arról, hogy iskolánkban roma nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi 

kétnyelvű középfokú oktatást vagy a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-

oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében roma nemzetiségi lovári és beás nyelvoktató 

vagy roma népismeret oktatást folytatnak.  

 

VIII. A tanuló nyilatkozata 

Nyilatkozom, 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, 

b) hátrányos helyzetű vagyok, 
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c) halmozottan hátrányos helyzetű vagyok, 

d) védelembe vett vagyok, 

e) ideiglenes hatállyal elhelyezett vagyok, 

f) az a)-e) pontban felsoroltak körében nem tartozom. 

 

(a megfelelő rész aláhúzandó, továbbá az a)-e) pont aláhúzás esetén kérem az igazoló 

dokumentumot a nyilatkozathoz csatolni) 

  

 

A nemzetiségi hovatartozás megjelölésére a pályázó az Njtv. 11. § (2) alapján nem kötelezhető, 

azonban ha nem tünteti fel a nemzetiségi hovatartozását, a Lebonyolító a Pályázatát nem tudja 

elfogadni.  

 

Az Njtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó különleges adatok – 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott rendben – a nemzetiséghez tartozásra 

tekintettel nyújtott állami ösztöndíj támogatás megállapításához, továbbá cél szerinti 

felhasználásának vizsgálata céljából kezelhetőek. 

 

A kitöltött adatlapon található információkat a Pályázati felhívás kiírója az Infotv.–ben leírtaknak 

megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, az adatokat kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja 

fel, az adatokat nem továbbítja, mások számára nem teszi hozzáférhetővé. 

Kijelentem, hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság honlapján, a 

http://www.foigazgatosag@tef.gov.hu elérhetőségen található Adatvédelmi tájékoztatóban 

foglaltakat megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.  

Jelen nyilatkozattal elfogadom, hogy a támogatási igénnyel kapcsolatos adatokat (a 

továbbiakban: „adatok”) az Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: 

„Adatkezelő”) a benyújtásra kerülő támogatási igény rögzítése, elbírálása, a támogatási 

jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján fennálló, valamint az Ösztöndíj 

szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének az Adatkezelő által történő nyomon 

követése, ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Adatkezelőt 

jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, 

valamint a velem való kapcsolattartás céljából kezelje. 

Hozzájárulok továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az Adatvédelmi tájékoztatóban 

meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, 

hogy az Adatkezelő az adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer 

felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring 

http://www.foigazgatosag@tef.gov.hu/
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rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek 

megismerjék. 

 

Budapest, 2020. év. ………… hó  …….. nap 

 

 

 

…………………………………… 

Tanuló aláírása 

 

 

…………………………………… 

Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén a 

törvényes képviselő aláírása 

 

 

 

…………………………………… 

A középiskola képviselőjének aláírása 

P.H. 
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2. számú melléklet 

 

Iktatószám: 

Beérkezett: 

 

SZÁMLATULAJDONOS NYILATKOZATA 

 

Alulírott ….……………………………………………….., mint számlatulajdonos (a 

továbbiakban: „Számlatulajdonos”) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az  

RNTÖ-20-21/21-22 azonosító számú Pályázati felhívásban megnevezett Kedvezményezett 

számára az Ösztöndíj szerződésben megfogalmazottak teljesítése érdekében az alábbi adatokkal 

rendelkező pénzforgalmi bankszámlámat a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátom. 

Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti Ösztöndíj szerződésben meghatározott Ösztöndíj 

támogatási összeget a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a jelen nyilatkozatban megadott 

bankszámlámon elhelyezze és kötelezettséget vállalok arra, hogy ezt követően azt a fenti 

Ösztöndíj szerződésben meghatározott program megvalósítása céljából a Kedvezményezett 

részére haladéktalanul átadom.  

Név:   

Lakcím:   

Levelezési cím:  

Adóazonosító jel:  

Pénzintézet:  

Bankszámlaszám:  

Kijelentem, hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság honlapján, a 

http:www.foigazgatosag@tef.hu elérhetőségen található Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat 

megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Jelen nyilatkozattal elfogadom, hogy a 

támogatási igénnyel kapcsolatos adatokat (a továbbiakban: „adatok”) a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a benyújtásra kerülő támogatási 

igény rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján 

fennálló, valamint a Ösztöndíj szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének az 

Adatkezelő által történő nyomon követése, ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos 

nyilvántartás vezetése, az Adatkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és 

ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a velem való kapcsolattartás céljából kezelje. 

Tudomásul veszem, hogy a lebonyolításban résztvevő szervezetek, az ösztöndíjprogramban 

résztvevők személyes adatait kizárólag a kötelező ellenőrzési és nyomon követési időszak 

befejeződéséig, az ösztöndíjprogram megvalósulását követő 5. (ötödik) év végéig őrzik meg, azt 

követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. A személyes adatok gyűjtése kizárólag az 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
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ösztöndíjprogram értékelése, ellenőrzése és nyomon követése érdekében történik, és kizárólag a 

végrehajtásában és ellenőrzésében igazoltan közreműködő szervezetek részére adható ki, név 

nélküli, összesített formában, valamint csak a megjelölt felek: a végrehajtásban résztvevő 

szervezetek, és a kedvezményezett férhetnek hozzá. A különleges adatok csak a személyügyi 

nyilvántartástól elkülönítetten, azzal össze nem kapcsolva kezelhetőek. Az adatkezelők kötelesek 

gondoskodni a nyilvántartott adatok biztonságáról. 

Hozzájárulok továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az Adatvédelmi tájékoztatóban 

meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, 

hogy az Adatkezelő az adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer 

felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring 

rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek 

megismerjék. 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a valóságnak megfelelően, önkéntesen és befolyástól 

mentesen tettem. 

…………………………….…….……helység, 20………..…………….…… hó ………. nap 

   

………………………….…………  ……………..………..…………….. 

Kedvezményezett  Számlatulajdonos 

 

……………….………………..……………

…….…… 

      (nyomtatott betűvel) 

  

……………….………………..……………

…….…… 

      (nyomtatott betűvel) 

 

 




