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Mielőtt hozzáfogna a pályázati űrlap kitöltéséhez, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a tájé-

koztatót! 

 

Pályázati útmutató 

a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj programjához 

  

A pályázati űrlapot számítógéppel vagy nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni. Kérjük, hogy ügyel-

jen a pontosságra és az olvashatóságra. A pályázati dokumentáció letölthető a DDC honlapjáról, az 

alábbi linkre kattintva is:  

http://www.duna-drava.hu/hu/ddc-tehetsegekert-aktualis  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott űrlapot megváltoztatni nem lehet. Amennyiben 

megváltoztatja az űrlap egyes elemeinek tartalmát, nem áll módunkban elfogadni a pályázatot. 

 

Általános tudnivalók 

 

A pályázók köre: a pályázatra olyan diák jelentkezhet, aki 

• Vác, Göd, Sződ, Sződliget, Verőce, Kosd, Rád, Vácduka közigazgatási területén működő álta-

lános vagy középiskola nappali tagozatos tanulója érettségiző osztályig bezárólag 

• Megkezdte legalább az általános iskola 7. osztályát 

• Tehetségígéret és fejlődésével, illetve eredményeivel kitűnik az átlagból 

• a 2022/2023-as tanév végén legalább 4,5-ös átlageredményt ért el magatartás és szorgalom 

jegyek nélkül (hírvivők esetében nem feltétel). 

 

A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie! 

Figyelem: Minden iskola maximum 10 diákot jelölhet. Amennyiben a meghatározott 4,5-ös átlag-

eredményt adott oktatási intézményben egy diák sem éri el, javasoljuk, hogy juttassák el hozzánk an-

nak az egy diáknak a pályázatát, akit az iskola közössége, megfelelő indoklással, valamilyen terüle-

ten kiemelkedően tehetségesnek tart. A pályázat benyújtása díjtalan. 

 

A pályázaton nyertes tanulók a szorgalmi időszak alatt, tíz hónapon keresztül ösztöndíjban részesül-

nek, amit a maguk által kitűzött cél eléréséhez használhatnak fel. Az ösztöndíj mértéke az általános 

iskolák diákjai számára 8.000 Ft/hó, a középiskolák diákjai számára 10.000 Ft/hó.  

Pályázni a pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázatot egy eredeti pél-

dányban kell benyújtani.  

A hiányosan kitöltött vagy késve érkező pályázatok automatikusan formai kizárásra kerülnek. 

A benyújtott pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma fogja elbírálni. 

Fontos: A hatályos törvények értelmében az ösztöndíj adómentes bevételnek számít, ezért adóbeval-

lást sem kell készítenie a tanulónak. 

http://www.duna-drava.hu/hu/ddc-tehetsegekert-aktualis
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Pályázati űrlap 

 

1. A pályázó adatai: értelemszerűen kitöltendő rovatok. Írja be a nevét, a lakcímét, az e-mail címét, 

az iskola típusát, és hogy hányadik osztályba jár, mert ezek alapján állapítjuk meg az ösztöndíj mérté-

két! Zeneiskola esetében kérjük a közoktatási intézmény nevét, valamint a diák évfolyamát is 

megadni. 

2. Pályázó bankszámla száma: Minden pályázónak rendelkeznie kell bankszámlaszámmal, ezért ha 

még nincs bankszámlájuk, kérjük, nyissanak egyet, és a számát utólag juttassák el hozzánk. A rovatot 

kérjük pontosan kitölteni, mert a megadott adatokban lévő tévedésből származó kárért felelősséget 

nem vállalunk. 

3. Pályázó adóazonosító jele: Ezt a hatályos törvények írják elő, s bár adóbevallást nem kell készí-

teni, miután az ösztöndíj adómentes bevételnek számít, ezért az adóazonosító jelet fel kell tüntetni. 

4. Az osztályfőnök neve: értelemszerűen kitöltendő rovat 

5. A pályázó előző év végi tanulmányi átlageredménye: a tanuló előző év végi átlageredményét 

kérjük tizedesjegy pontossággal megadni. 

6. A pályázó elért eredményei: a pályázó röviden írja le, hogy tanulmányi, tudományos, művészeti 

vagy sport területen milyen igazolható eredményeket ért el az előző két évben.  

7. A pályázó tervei, célkitűzései: a pályázó részletezze, hogy milyen eredményt szeretne elérni vagy 

megismételni. Ebben mennyiben segítené az ösztöndíj? 

8. A pályázó bemutatása: az osztályfőnök röviden jellemezze a pályázót, különös tekintettel annak 

átlag feletti általános képességeire (pl. matematikai gondolkodás), átlagot meghaladó speciális tehet-

ségére (pl. zene, sport, nyelv, kreativitás) szorgalmára, és céltudatosságára. Ítélje meg, hogy a pályá-

zó célkitűzése mennyire reális.  
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A pályázat benyújtása 

 

A pályázat érvényességének feltételei: 

• a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap, 

• fénykép csatolása a pályázóról 

• határidőre történő benyújtás. 

A pályázatokat az iskolák összegyűjtik és eljuttatják az Alapítványhoz. Az iskolák az általuk javasolt 

rangsorolás alapján készítsenek összesítést a pályázatokról. Az űrlapokat és a mellékleteket e-

mailben kérjük megküldeni a következő címre: 

 

tehetseg@duna-drava.hu 

   

A tárgymezőbe a következőt kérjük feltüntetni: „Duna-Dráva a Tehetségekért” Ösztöndíj Program 

A pályázat elküldésének határideje: 2022. október 22. 
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Az értékelésről 

 

A pályázatokat először megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy megfelelnek-e az érvényességi fel-

tételeknek. 

Ezután a beérkezett pályázatok tartalmát az Alapítvány Kuratóriuma értékeli. A Duna-Dráva Cement 

Kft. tervei szerint a kialakult lista első 30 helyezettjét részesíti ösztöndíjban, de fenntartja magának a 

jogot, hogy ettől a számtól eltérjen. A nyertes pályázók végleges számát a pályázat keretösszege fog-

ja megszabni, ami 4 millió Ft.  

 

Eredményhirdetés, szerződéskötés 

 

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére terveink szerint 2023. januárjában kerül sor személyes 

formában. A bíráló bizottság döntéséről és az eredményhirdetés pontos időpontjáról az eredményes 

pályázót az iskoláján keresztül írásban értesítünk.  

A Duna-Dráva Cement Kft. a nyertesek névsorát megjelenteti a vállalat honlapján, továbbá a sajtóhoz 

is eljuttatja. 

A nyertes pályázóknak postai úton juttatjuk el az ösztöndíj-szerződést. A szerződés aláírását és visz-

szaküldését követően szeptemberig visszamenőleg egy összegben utaljuk át az első négyhavi ösz-

töndíjat. 

 

Az ösztöndíjasok beszámolója 

 

Az ösztöndíj-év végén, 2023. május 31-ig valamennyi ösztöndíjasnak elektronikus beszámolót kell ké-

szítenie a vállalt célok teljesítéséről. A beszámoló https://www.duna-drava.hu/hu/tehetseg-osztondij-

beszamolo linken érhető el. 

Ebben térjen ki az alábbiakra:  

• Mennyiben valósult meg az általa kitűzött cél?  

• Ehhez mennyiben, hogyan járult hozzá az ösztöndíj? 

A Duna-Dráva Cement Kft. az utolsó, kéthavi – májusi és júniusi - ösztöndíj kifizetését a beszámoló 

beérkezését követően teljesíti.  

 

Az ösztöndíj-jogosultság megszűnése  

 

Az ösztöndíj-jogosultságot a Duna-Dráva Cement Kft. az alábbiak esetén és a körülmények alapos 

mérlegelését követően megszüntetheti: 

• ha a pályázatban vállalt célkitűzés megvalósítása objektív körülmények miatt ellehetetlenül, 

• ha az ösztöndíjas tanév közben egy másik település iskolájába kerül át és erről a változásról 

nem értesíti az Alapítványt. 

 

További információ 

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a Duna-Dráva Cement Kft. HR osztályán, 

Molnár Ivett Személyzetfejlesztési és toborzási előadótól munkanapokon 9 és 15 óra között a 0670-

378-2846-as telefonszámon, illetve a molnariv@duna-drava.hu címen. 

 

https://www.duna-drava.hu/hu/tehetseg-osztondij-beszamolo
https://www.duna-drava.hu/hu/tehetseg-osztondij-beszamolo
mailto:molnariv@duna-drava.hu

