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„NYE-DUÁL- Új utakon a duális felsőoktatással a Nyíregyházi Egyetemen,  

az Északkelet-Magyarországi térség felemelkedéséért”  
 

 

 

1. sz. számú melléklet 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

a hallgatók duális képzésben való részvételének támogatására 

 

A pályázó adatai 

A pályázó neve, NEPTUN kódja:__________________________________________________ 

Születési hely, idő:______________________________________________________________ 

A pályázó szakja:_______________________________________________________________ 

Tanulmányok kezdete:________________Beiratkozott félévek száma:_____________________ 

Duális munkahelye:_____________________________________________________________ 

Elérhetőségek 

Állandó lakcím:________________________________________________________________ 

Értesítési cím:__________________________________________________________________ 

Telefonszám:__________________________________________________________________ 

E-mail cím: ___________________________________________________________________ 

 

A megpályázni kívánt támogatási kategória 

Utazási és szállásköltség-támogatás a duális és kooperatív képzés gyakorlati részét adó 

helyszín megközelítéséhez, a kiemelkedő duális gyakorlati és TDK eredmények eléré-

sét és közzétételét segítő tevékenységekhez. 

 

Egyszeri ösztöndíj kiemelkedő duális gyakorlati eredményért vagy tudományos diák-

köri munka végzéséért. 

 

Egyszeri ösztöndíj azoknak, akik kiemelkedő duális gyakorlati vagy kutatási munkájuk 

mellett, szakjuknak megfelelő kompetenciájukat, tudásukat az egyetemen kívüli lehe-

tőségek kihasználásával igyekszenek gyarapítani, vagy eredményeiket bemutatni. 

 

 

A pályázó előző félévi duális gyakorlati eredménye (értékelő lap csatolandó): 

….félév: ________ 

 

A pályázattal támogatandó tevékenység leírása:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

A pályázó szociális helyzete Jelölje x-szel a 

körülmény fenn-

állását 

Bírálói 

pont-

szám 

A pályázó hallgató családi körülményei, egészségi állapota   

A pályázón kívül közös háztartásban élő eltartottak (3 pont/fő)                    fő  

Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas szülő/eltartó (6 pont/fő)                    fő  

Regisztrált álláskereső szülő/eltartó/testvér (8 pont/fő)                    fő  

Gyermekét egyedül nevelő szülő/eltartó (kivéve, ha a pályázó fél-

árva) (8 pont) 

  

Árva – van a háztartásban eltartó (15 pont)   

Árva – nincs a háztartásban eltartó (18 pont)   

Félárva (12 pont)   

Gyermeket nevelő pályázó (10 pont/gyermek)             gyermek  

Családfenntartó/Önfenntartó pályázó (4 pont)   

Hátrányos helyzetű pályázó (10 pont)   

Halmozottan hátrányos helyzetű pályázó (18 pont)   

Fogyatékossággal élő családtag (10 pont/fő)                     fő  

Fogyatékossággal élő pályázó (15 pont)   

Tartósan beteg pályázó (15 pont)   

A lakhely/tartózkodási hely és gyakorlóhely közötti távolság 

Gyakorlóhely megnevezése:______________________________ 

Címe:________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

                    km  
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A pályázó állandó lakhelyének típusa   

Saját vagy családtag tulajdonában álló ingatlanban lakó hallgató (0 

pont) 

  

Eltartó állandó lakhelye bérlemény (öneltartó pályázókra nem vo-

natkozik) (5 pont) 

  

A pályázó tartózkodási helye   

Saját vagy családtag tulajdonában álló ingatlan (0 pont)   

Kollégium (2 pont)   

Albérlet (kollégiumi felvételi elutasító határozattal) (4 pont)   

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem                        Ft  

Összes pontszám   

 

 

A pályázatok beadási határideje: 2021. október 08. 14.00 

 

Leadás helye: Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet  

 

Csatolt mellékletek száma: ………………….db 

 

Csatolt 

melléklet 

sorszáma 

Melléklet típusa 

  

  

  

  

  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon és a csatolt mellékleteken fel-

tüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázatban sze-

replő adatokat a Bíráló Bizottság felhasználja szociális helyzetem megállapításához. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2021. ________________ hó _____. nap 

 

__________________________ 

a pályázó aláírása 


