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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 A Pázmány Alapítvány (1088 Budapest Szentkirályi utca 28.) „Tóth Isaszegi Irén” 

tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem határon túli 

hallgatói körében. 
 

Az alapító és az ösztöndíj bemutatása: 

Bretschneider Irén (szül: Tóth Isaszegi Irén) Németországban élő nyugdíjas építészmérnöknő. 

Bácska Topolyán született, ott élt a családja és átélte a határon túli magyarság nehéz 

helyzetét. Ezért gondolja úgy, hogy elsősorban közülük támogatna olyan tehetséges, 

szorgalmas, nemzeti érzelmű, vallásos fiatalokat, akiknek szociális helyzete komoly 

nehézséget okoz a továbbtanulás során. Szeretné a tanulmányok befejezése után a szülőföldön 

való maradást elősegíteni.  
 

A pályázaton való részvétel feltételei: 

 A pályázaton részt vehetnek az alapító döntésének megfelelően a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem azon határon túli - elsősorban vajdasági - magyar hallgatói, akik aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, a humán, illetve műszaki tudományok területén 

kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, az intézményi/kari szabályzatok alapján 

szociálisan rászorulónak minősülnek. 
 

A pályázat benyújtásának módja: 

elektronikusan: jardany.erika@jak.ppke.hu 

A tárgyban kérjük feltüntetni: Tóth-Isaszegi ösztöndíj pályázat  
 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. szeptember 29. 12,00 óra. 

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

A pályázat max. 2 oldal terjedelmű bemutatkozó levél legyen, a hallgatói jogviszony, 

valamint a tanulmányi eredmény igazolását mellékletként kérjük a neptunból kinyomtatott 

lappal igazolni. A pályázathoz űrlap nem készült. A bemutatkozó levél tartalma: név, családi 

állapot, lakhely, tanulmányok, elért eredmények, célok, szociális helyzet, életvitel, vallási 

élet, önkéntes munka, egyetemi tevékenység, stb. dátum, aláírás  

 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

 Kuratóriumi döntést követően, az eredményről 2017. október 6-án email-ben 

tájékoztatjuk a nyertes pályázókat.  
 

A pályázó díjazása: 

 Az alapító a nyertes pályázó számára a képzés időtartamának megfelelő időszakra 

140000 Ft/félév ösztöníjat biztosít. 

Az ösztöndíjról szóló, külön indoklási kötelezettséghez nem kötött döntést az alapító 

vagy meghatalmazott képviselője hozza meg. 

Az ösztöndíj folyósításáról az alapító, az ösztöndíjas és a Pázmány Alapítvány 

ösztöndíjszerződést kötnek. 

A pályázók elfogadják, és tudomásul veszik a kiírónak azt a jogát, hogy a beérkezett 

pályázatokat kizárólagos hatáskörben, önállóan és saját belátása alapján értékelje. 
 

Budapest, 2017. szeptember 11. 
 

        Pázmány Alapítvány 
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