
A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

1. A pályázaton való részvételemmel 

hozzájárulok ahhoz, hogy az ösztöndíj 

elnyerése esetén nevem és állampolgárságom a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatalos 

honlapján nyilvánosságra kerüljön. 

2. A pályázat beküldésével tudomásul veszem 

és elfogadom a pályázati felhívásban szereplő 

feltételeket, különös tekintettel az ösztöndíj 

elnyerése esetén a pályázati felhívás 

szövegében "Az ösztöndíj elnyerésének és 

igénybevételének feltételei" alatt 

meghatározott kötelezettségeimre. 

3. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában 

kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és a 

mellékleteken az általam megadott adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

4. Vállalom, hogy az ösztöndíj elnyerése 

esetén a képzést az ösztöndíjszerződésben 

foglaltakat, valamint az ösztöndíjprogram és a 

képző intézmény szabályzatait betartva 

végzem el. Tudomásul veszem, hogy az 

ösztöndíj nem fedezi a pályázati felhívásban 

részletezett költségeket. 

 

 

5) A pályázó vállalja, hogy a Covid-19 járvány 

alakulásától függően, saját maga költségén a 

Magyarországra való beutazáshoz és/vagy a 

kollégiumba történő beköltözéshez és/vagy a 

képzésbe történő részvételhez kapcsolódóan, a 

KKM által meghatározott teszteket elvégezteti 

szülőföldjén és/vagy Magyarországon. 

APPLICANT’S DECLARATION 

1) By applying for the scholarship I agree that, 

in case I will be awarded a scholarship grant, 

my name and citizenship will be publicly 

announced on the official webpage of the 

Ministry of Foreign Affairs and Trade. 

2) By submitting the scholarship application I 

acknowledge and accept the conditions 

detailed in the 'CONDITIONS OF WINNING 

AND OBTAINING THE SCHOLARSHIP', 

with special concern of my information- and 

data-providing, responding, reporting and other 

obligations. 

3) Under penalty of perjury I declare that all 

information provided in the application form 

and in the attachments are correct and true. 

 

4) In case I will be awarded a scholarship 

grant, I undertake that I will complete the 

program complying with the scholarship 

agreement, the training agreement and the 

Study and Exam Regulation of the KKM MDA 

Kft. (background institution of the Ministry of 

Foreign Affairs and Trade). I acknowledge and 

accept that the expenses listed in the call-for-

application are not covered by the scholarship. 

 

5) The applicant undertakes to carry out the 

tests regarding to Covid-19 epidemic at his/her 

own expense, in his/her home country and/or 

Hungary, due to entry to Hungary and/or entry 

into the dormitory and/or participation in 

training. 

 

 

Date:………………………………  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________

     

   signature 

     

   

 _______________________________ 

     

  legible (printed) name 


