Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre, Ösztöndíj Bizottság
Vörösmarty u. 35. III. em. 3l4., e-mail: zakbk@t-online.hu

Módosítva: 2013. szeptember

PÁLYÁZATI ADATLAP
Az Ösztöndíj Bizottság kizárólag azokat a pályázatokat bírálja el, melyekhez
a hiánytalanul kitöltött Szaktanári ajánló lap is beérkezik!
I. A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYES ADATAI
Név

Anyja neve

Születési hely, idő

Állampolgárság

Állandó lakcím
Értesítési cím
Telefonszám

E-mail cím

Bank neve

Számlaszám

II. A PÁLYÁZÓ KÉPZÉSI ADATAI
Évfolyam

Diploma tervezett időpontja

Tanszak(ok)
Tanszékvezető(k)
Főtárgytanár(ok)
Ajánló szaktanár *
* A szaktanári ajánlás céljára külön formanyomtatvány szolgál! (letölthető innen: www.zakbk.hu)

III. A PÁLYÁZAT CÉLJA Jelölje meg a célt és csak az annak megfelelő kategóriát töltse ki!
Külföldi tanulmányút  Lakhatási támogatás  Tanulmányi ösztöndíj  Versenyen való részvétel 
Külföldi tanulmányút (Erasmus programban kizárólag útiköltség támogatás igényelhető.)
A tanulmányút célja
Hely / időpont / időtartam
Várható költségek tételesen
A támogatást mely tétel(ek)re kéri
Igényelt támogatás összege
Lakhatási támogatás
Kérelem indokolása
Lakhatási költségek tételesen
Igényelt támogatás összege / év
Tanulmányi ösztöndíj
Jelölje meg, milyen típusú ösztöníjat igényel!
Tanulmányi ösztöndíj 

Részösztöndíj (Költségtérítéses hallgatóknak) 

Költségtérítés összege/szemeszter
(maximum 30%-a adható)
Hátrányos helyzet igazolásához csatolt dokumentumok felsorolása (A hátrányos helyzet nem feltétele az
ösztöndíj elnyerésének.)
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Versenyen / kurzuson való részvétel
Verseny / kurzus megnevezése
Hely / időpont / időtartam
Várható költségek tételesen
A támogatást mely tétel(ek)re kéri
Igényelt támogatás összege
IV. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS ADATOK
Más forrásból pályázott/kapott
támogatás (forrás /összeg/dátum)
A Baráti Körtől korábban elnyert
támogatás összege és időpontja
Tanulmányi eredmények, fellépések, elnyert díjak

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK
1. A támogatás összege kizárólag a pályázó által megadott célokra vehető igénybe.
2. A támogatott cél bármilyen okból történő meghiúsulása esetén az átutalt összeg 15 banki napon belül, az Liszt Ferenc
Zeneakadémia Baráti Köre bankszámla számára (UniCredit Bank 10918001-00000414-18950022) fizetendő vissza.
3. Módosítás szüksége esetén, az Ösztöndíj Bizottság engedélyét kell kérni.
4. Az Ösztöndíj Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
5. Támogatott a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre kérése esetén annak koncertjén megbeszélés szerint ellenszolgáltatás
nélkül fellép.
6. Támogatott e-mailen megküldi szakmai önéletrajzát és portréfotóját (min. 300x300 pixel), melyek a támogatás
kommunikációjához kerülhetnek felhasználásra.
7. Felhívjuk a figyelmet, hogy Támogatási Rend módosítása alapján azon hallgató, aki a Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület
részéről pályázati támogatásban részesül, kötelező jelleggel vállalja, hogy a támogatás elnyerésének időpontjától számított 3
munkanapon belép a Zeneakadémia Baráti Körébe és legalább 1 teljes évig tag marad. A támogatás folyósítása a Baráti Kör
tagság megszerzését követően történik.
ELSZÁMOLÁSI REND
A Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre a pályázati szabályzat és a fennálló pénzügyi rendelkezések értelmében elszámolási
kötelezettséget ír elő az átutalt összegek felhasználásáról.
Elszámolás benyújtásának határideje
Benyújtandó dokumentumok
Elfogadható bizonylatok

a program (esemény, támogatott cél) lezárultát követő 14 napon belül.*
elszámolási lap (letölthető innen: www.zakbk.hu),
szakmai beszámoló a támogatott cél megvalósulásáról
támogatott nevére kiállított eredeti számlák, egyéb eredeti bizonylatok

*A költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók, akik tanulmányi ösztöndíjat kaptak a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti
Körétől, a félév első napját követő 30 napon belül a költségtérítés befizetéséről szóló bizonylattal kell, hogy elszámoljanak.
Alulírott, kijelentem, hogy a támogatási feltételeket megértettem, és elfogadom. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Liszt Ferenc
Zeneakadémia Baráti Körének Ösztöndíj Bizottsága jelen pályázatom során megadott személyes adataimat megismerje, és
azokat kizárólag a pályázat elbírálása és dokumentálása céljából kezelje, nyilvántartsa. Büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adtaszolgáltatással
járó következményeket vállalom.
Budapest ………………………..
.......................................................................
Pályázó aláírása
2

