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MAGYAR NEMZETI TANÁCS  

Ago Mamužić u. 11/II. 

24 000 Szabadka 

Tel./fax. 024/524-534 

E.mail: office@mnt.org.rs, www.mnt.org.rs 

 

PÁLYÁZATI KÉRELEM 

2015 

 

                  Nyilvántartási szám: _________________________________________ 

A kérelem átvételének dátuma: ____________________( a Hivatal tölti ki)          

 

A pályázó adatai  

A pályázó neve magyar helyesírással:   

A pályázó neve a személyi igazolványban 

szereplő helyesírással: 

 

A pályázó lakcíme:  

(ami az igazolványban szerepel) 

 

A pályázó tartózkodási címe:  

A pályázó személyi száma (JMBG):  

Tel./Fax: 

 E-mail: 

 

Születésének helye és időpontja:   

Munkahelye: 

Munkaviszony létesítésének ideje: 

Munkaviszony jellege: 

 

A képzés szintje (egyetemi vagy főiskolai 

szintű képzés): 

 

A felsőoktatási intézmény elnevezése és 

székhelye, amelybe felvételt nyert:  

 

A szak, szakirány, amelyre felvételt nyert:   

mailto:office@mnt.org.rs
http://www.mnt.org.rs/


A képzés támogatottsága: tandíj nélküli képzés (budžet) 

tandíjas képzés (samofinansirajući) 

                         (megfelelő bekarikázandó) 

A képzés nappali tagozatos képzés: Igen                                                      Nem  

                         (megfelelő bekarikázandó)  

A képzés nyelve:  

Általános iskolai tanulmányait magyar 

nyelven végezte 

Igen                                                      Nem  

                         (megfelelő bekarikázandó)  

Középiskolai tanulmányait magyar 

nyelven végezte 

 

Igen                                                      Nem  

                         (megfelelő bekarikázandó) 

Középiskolai tanulmányait négyéves 

középiskolában végezte 

Igen                                                      Nem  

                         (megfelelő bekarikázandó) 

Középiskolai tanulmányait hároméves 

középiskolában végezte 

Igen                                                      Nem  

                         (megfelelő bekarikázandó) 

Középiskolai tanulmányai elvégzésének az 

éve:  

 

Középiskolai tanulmányok átlaga: 1. osztály: 

2. osztály: 

3. osztály: 

4. osztály: 

Eddigi tanulmányok átlaga amennyiben 

nem első éves hallgató: 

 

A választott felsőoktatási szakirány és az 

eddigi újságírói munka közötti összefüggés 

(rövid leírás) 

 

Családi állapota:   

A pályázóval egy háztartásban élők 

száma:  

 

_________________________  



A pályázó gyermekeinek száma: 

A háztartásban munkaviszonyban levők 

száma:   

_________________________ 

_________________________ 

Nagyobb-e a lakóhely és a képzés helyszíne 

közötti távolság 25 km-nél? 

Igen                                                      Nem  

                         (megfelelő bekarikázandó) 

Mellékletek:  

    Kötelező mellékletek:  

 1./a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata, 

 2./az általános iskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata, 

amennyiben a hallgató a középiskolai tanulmányait nem magyar nyelven végezte, 

 3./a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolata, 

 4./a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolás (eredeti vagy hitelesített 

fénymásolat), 

 5./foglalkoztatási bizonylat a munkaadótól (eredeti vagy hitelesített fénymásolat), 

            6./az eddigi tanulmányai eredményeiről szóló igazolás (amennyiben nem elsős hallgatóról van 

szó), (eredeti vagy hitelesített fénymásolat), 

             7./az eddigi szakmai eredményeire vonatkozó (a média területén) munkáltatói értékelés, 

(eredeti vagy hitelesített fénymásolat), 

8./pályázati kérelem (T1) két eredeti példányban, 

            9./ nyilatkozat (T2), 

            10./ nyilatkozat (T3), 

    Szükség szerint: 

            11./__________________________________________________, 

            12./ _________________________________________________,  

                                                                                        

                                                            (a megfelelő sorszámok bekarikázandók) 

     

   ___________________________ helység, ____________________________ kelt,  

                     

                      _________________________________________________ 

a pályázó aláírása  

 


