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Szolidaritási ösztöndíj 
 

1. Preambulum 

 

A Vadas Jenő Alapítvány egyik legfontosabb feladata, a nehéz anyagi körülmények között élő 

diákok támogatása annak érdekében, hogy teljesíteni tudják tanulmányi kötelezettségeiket. 

Az Alapítvány támogatja azt a tanulót, aki szociális helyzeténél fogva erre rászorult. Az 

ösztöndíj összegét a rendelkezésre álló keret és a pályázók számának függvényében félévente 

határozza meg a kuratórium, maximális időtartama egy ciklusban 5 hónap. Az ösztöndíjra egy 

tanévben két alkalommal lehet pályázni, így egy-egy tanuló 10 havi támogatást is kaphat. Az 

ösztöndíj elnyerésére pályázatot kell benyújtani. 

 

2. A pályázat célja 

 

Havi ösztöndíj biztosítása azoknak a tanulóknak, akik szerény anyagi helyzetük ellenére 

közösségünk hasznos tagjai kívánnak lenni, képességeiknek megfelelő tanulmányi 

teljesítményt nyújtanak és kivívták társaik megbecsülését. Az ösztöndíjjal a tanuló gazdálkodik, 

belőle finanszírozhatja étkezési díját vagy annak egy részét, utazási költségét vagy 

előtakarékossággal összegyűjtheti a tanulmányi kirándulások összegét vagy annak egy részét. 

Az Alapítvány egyedi elbírálás alapján maximum 50.000.- Ft összegig támogathatja a 

gépjárművezetői engedély megszerzését. 

 

3. Pályázati feltételek 

 

• a tanuló családjának szerény anyagi helyzete (jövedelemigazolás csatolása szükséges); 

• a tanuló képességeinek megfelelő tanulmányi teljesítmény, bukásmentesség; 

• a közösségért végzett önkéntes munka; 

• tanulmányi- kulturális és/vagy sportversenyeken való szereplés; 

• osztályfőnöki, illetve kollégista tanuló esetében osztályfőnöki és kollégiumi 

csoportvezetői támogató javaslat,  

• motivációs levél készítése. 

 

4. Az eredményes pályázat feltétele: 

 

• hiánytalanul kitöltött, esztétikailag igényes formanyomtatvány beadása; 

• a szükséges mellékletek megléte; 

• a határidő betartása. 
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A pályázati űrlapot valamennyi rovatát kitöltve a vadastamogatas@matraszakkepzo.hu e-mail 

címre kell aláírva (szkennelve vagy jól láthatóan lefényképezve) elküldeni, majd az Alapítvány 

a pályázat beérkezését követően szerzi be a tanuló osztályfőnökének, nevelőtanárának 

véleményét. Bármilyen kérdést a pályázattal kapcsolatban szintén ezen az e-mail címen lehet 

feltenni az Alapítvány felé. 

 

Megjegyzés: 

• Szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló nem támogatható. 

• Kizáró ok: az előző félévben született elmarasztaló fegyelmi döntés, vagy fegyelmező 

intézkedés (szaktanári, nevelőtanári, osztályfőnöki, stb.); tantárgyi bukás, igazolatlan 

hiányzás. 

 

5. A pályázat végső beadási határideje 

 

I. félévben szeptember 30.; II. félévben február 28. 

Az Alapítvány egész évben eseti, különleges krízis esetén is befogad ösztöndíjkérelmet bármely 

tanulótól vagy törvényes képviselőjétől, amelyre vonatkozóan egyedi elbírálás kerül 

alkalmazásra. Kérjük, hogy ebben az esetben is a pályázati űrlapot küldjék el az Alapítvány 

számára. 

 

6. Döntéshozatal 

 

A pályázati döntést az Alapítvány kuratóriuma hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. 

A kuratóriumi ülésre meg kell hívni az érintett tanuló osztályfőnökét és nevelőtanárát, a DÖK 

képviselőjét. Ha az osztályfőnök és a nevelőtanár nincs jelen a kuratóriumi ülésen, döntés nem 

hozható. 

A döntés időpontjai: I. félévben október 15.; II. félévben: március 15. 

A pályázatok elbírálása azok benyújtási határidejét követő két héten belül megtörténik, 

amelyről az érintett tanulót és törvényes képviselőjét rövid határidővel tájékoztatja az 

Alapítvány. 

 

 

Melléklet: Pályázati adatlap

mailto:tamogatas@matraszakkepzo.hu
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PÁLYÁZATI ADATLAP SZOLIDARITÁSI ÖSZTÖNDÍJHOZ 

 

1. Személyes adatok 

A pályázó tanuló neve:  …………………………………………………….. 

Osztálya:    …………………………………………………….. 

Lakcíme:    …………………………………………………….. 

Szülő/gondviselő neve:  …………………………………………………….. 

Szülő/gondviselő elérhetősége (email/telefonszám):…………………………………….. 

 

2. Anyagi helyzet és annak igazolása 

 

Az egy főre eső jövedelem megállapításához kérem, nyilatkozzon a közös háztartásban élőkről! 

(Kérjük a háztartásban élő összes személyt tüntesse fel! A rokoni fok a tanuló szempontjából 

értendő.) 

 

 családtag neve születési éve rokoni foka foglalkozása havi nettó jövedelme 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

  

3. A szociális helyzetet befolyásoló tényezők (Húzza alá azokat a kategóriákat, 

amelyek a tanulóra jellemzőek!)  

 

• árva 

• félárva 

• állami gondozott 

• tartósan beteg 

• gyámság alatt áll 

• szülei elváltak 

• gondviselője egyedülálló 

• a családi pótlékot saját jogon kapja 

• rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásra jogosult 

 

A közös háztartásba élők rendszeres jövedelme összesítve: 

- kereső, munkabér összege:  ………………………………………………………………..... 

- nyugdíjas, nyugdíj összege:  ………………………………………………………………… 

- rokkantnyugdíjas, nyugdíj összege:  ………………………………………………………... 

- rendszeres szociális járadékban részesül, ennek összege:  ………………………………….. 
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- özvegyi nyugdíjban részesül, ennek összege:  ………………………………………………. 

(Ha özvegy és nem kap özvegyi nyugdíjat, kérjük indokolni!) 

- árvaellátásban részesül, ennek összege:  …………………………………………………….. 

- munkanélküli, munkanélküli juttatás összege:  ……………………………………………… 

(Ha munkanélküli és nem kap juttatást, kérjük igazolni!) 

- önkormányzati támogatásban részesül, ennek összege:  …………………………………….. 

- családi pótlék összege:  ……………………………………………………………………… 

- gyermekgondozási segély összege:  …………………………………………………………. 

- gyermeknevelési támogatás összege:  ……………………………………………………….. 

- gyermektartás összege:  ……………………………………………………………………… 

(Ha elvált és nem kap gyermektartást, kérjük indokolni!) 

Összes családi bevétel: ………………………………………………………………………. 

Az egy főre jutó családi bevétel: ……………………………………………………………. 

 

4. A pályázó tanulmányi munkája 

 

Kérjük töltse ki a táblázatot és az osztályfőnök ellenőrizze és láttamozza a beírt adatok 

valódiságát! 

 

 Elért érdemjegy az előző félévben 

vagy az előző tanév végén 

Magyar nyelv  

Magyar irodalom  

Történelem  

Matematika  

Idegen nyelv  

Szakmai tárgyak átlaga  

Magatartás  

Szorgalom   

Tanulmányi átlag:  

 

Látta: ______________________ of.  
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5. Önkéntes munka vállalása 

 

Kérjük sorolja fel, hogy az előző tanévben/félévben milyen önkéntes közösségi feladatokat 

vállalt! 

 

Elvégzett feladatok az előző 

tanévben/félévben 

Vállalt feladatok az idei tanévre/félévre 

 

 

 

 

 

 

6. Sport- és tanulmányi versenyek 

 

Kérjük sorolja fel, hogy az előző tanévben/félévben milyen versenyeken szerepelt, milyen 

eredménnyel és az idei tanévben/félévben milyen versenyeken kíván részt venni! 

 

Versenyek az előző 

tanévben/félévben 

Elért eredmények Tervezett versenyek 

  

 

 

 

 

 

 

7. Az osztályfőnök és a kollégiumi csoportvezető rövid ajánlása 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8. Kuratóriumi döntés 

 

 

TÁMOGATOTT NEM TÁMOGATOTT 

 

 

 

Mátrafüred, ……………………………………… 

 

 

Aláírás: 

 

 

………………………………………… 

kuratóriumi tag 

………………………………………… 

kuratóriumi tag 

 


