
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

NEBULÓ TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 

9-12. évfolyam 

 

A Nebuló Oktatási Alapítvány, mint támogató (a továbbiakban: Támogató), nyílt pályázatot 

hirdet a 2022/2023-as tanévben a Nebuló tanulmányi ösztöndíjprogramon való részvételre. 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA  

A program célja a részt vevő gimnáziumi tanulók sikeres tanulmányinak elősegítése, tanulási 

képességük fejlesztése, eredményorientáltság erősítése. 

2. A PÁLYÁZAT FORRÁSA 

A támogatása intenzitása: 100 %. A támogatás finanszírozásának módja előfinanszírozás, 

amely vissza nem térítendő. A támogatás igényléséhez saját forrás előírására nem került sor. 

3. A PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS 

 

A program keretében a tanuló 5.000Ft/hó ösztöndíjban részeszül a félévi tanulmányi 

átlaga alapján. 

A tanuló utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a 

- felsőbb évfolyamba lép és az előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében 

nem rontotta. 

Amennyiben a tanuló javító-vagy osztályozó vizsgát tesz – függetlenül attól, hogy javító- vagy 

osztályozó vizsga sikeres-e –, az utolsó kéthavi ösztöndíjra nem jogosult. 

Az ösztöndíjasok ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

1. számú melléklet 4. 16. pontja szerint adómentes bevételnek minősül. 

 

4. A PÁLYÁZATI PROGRAM TARTALMA  

A tanuló– a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, előző 

tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében nem rontja le- Rendszeresen 

személyesen kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal. Részt 

vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat 

kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek. - Amennyiben a pályázaton 

nyertes tanuló nem rendelkezik adóazonosító jellel, az érintett tanulónak, illetve szüleinek az 

adóazonosító jel igénylését elő kell segíteni.  

5. A TÁMOGATÁSI IDŐSZAK 

A programok keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2023. február 

1-től a 2023. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik. 

 



6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE  

Az a tanuló pályázhat aki: 

 az intézménnyel tanulói jogviszonyban áll 

 rendelkezik lezárt 9. évfolyamos bizonyítvánnyal  

 tanulmányi átlaga: 3,5 vagy a feletti 

 részt vett/vesz legalább egy tantárgyi versenyfelkészítésen 

7. A PÁLYÁZÁS MENETE  

A tanuló ír egy motivációs levelet melyben bemutatja, mire használná fel a kapott ösztöndíjat. 

A megírt dokumentumot pdf formában kell elküldeni az iskola által megadott email címre. A 

dokumentumot egy háromtagú bizottság ellenőrzi és véleményezi majd az iskola és az 

alapítvány vezetőjével döntést hoz.  A kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy 

korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló 

törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása a tanulónak az Ösztöndíjprogramban való 

részvételéhez. 

8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYES MÓDJA  

A pályázatot elektronikusan emailben kell benyújtani a alapitvany@nebuloiskola.hu címre. 

9. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA 

A pályázat lebonyolítója az Nebuló Oktatási Alapítvány.  

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE  

A pályázat benyújtási határideje: 2023. február 10. 24:00 óra.  

Határidőben benyújtott pályázatnak minősül az a pályázat, amelyet az intézmény email 

rendszere 2023. február 10. 24:00 óráig beérkezik. 

11. A PÁLYÁZÓK DÖNTÉST KÖVETŐ ÉRTESÍTÉSE  

A pályázatokról szóló döntésről a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül postai úton, 

valamint az iskola honlapján történő közzététel útján értesíti a pályázót. 

12. A PÁLYÁZATI DÖNTÉS ELLENI JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG 

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

mailto:alapitvany@nebuloiskola.hu

