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TANULÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI LAP 

TANULMÁNYI VERSENYEN ÉS/VAGY SPORTVERSENYEN ELÉRT 

EREDMÉNYÉRT, NYELVVIZSGÁÉRT ADHATÓ ÖSZTÖNDÍJ 
 

A pályázó adatai: 

 Név:   …………………………………………………………………… 

Évfolyam/osztály: …………………………………………………………………… 

 Lakcím:  .…………………………………………………………………... 

 Anyja születési neve: ………………..………………………………………………….. 

 Születési hely:  …………………..……………………………………………….. 

Születési idő:   … …  év ………………hó …… nap 

 Adóazonosító jel:    

 TAJ szám:            

Bankszámlaszám *: 

 

 

*Bankszámlaszámot kötelező megadni! (2x8 vagy 3x8 számjegy) Bankkártya szám nem 

elfogadható! A megadott számla számra történik a banki utalás (pozitív elbírálás esetén). 

 

Az ösztöndíj pályázat pályázási alapja:  
- megyei, területi vagy országos szintű, tanulmányi versenyen elért eredmény: 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………..………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………

……………………………… 

- ESZI színeiben sportversenyeken versenyzőként elért országos eredmény:  

…………………..…………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………………………… 

- B2 komplex vagy C1 komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik 

(vizsganyelv, nyelvvizsga típusa, vizsga időpontja, nyelvvizsga bizonyítvány száma) 

…………………..…………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………………………… 

 

 

Kiegészítő információ: utolsó tanulmányi átlag: …………….. 

 

  

          

   :       
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NYILATKOZAT 

 

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok, hogy a pályázatomra indult eljárásban a személyes adataimat a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. 

április 27-ei 2016/679. Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 4-6. § szerint kezeljék. 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Adatkezelési Tájékoztatóját 

megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem. Aláírásommal önkéntes 

hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a saját és/vagy kiskorú gyermekem személyes adatait az 

ösztöndíj pályázat feldolgozása, elbírálása és a pályázati eredmények közzététele, valamint 

eredményes pályázat esetén az ösztöndíj banki kiutalása céljából az ESZI Alapítvány 

munkatársai megismerjék, kezeljék és a törvény által előírt megőrzési ideig elektronikusan és 

papír alapon tárolják.  

 

Paks, ……. év …………………… hónap ….. nap 

 

   

pályázó aláírása szülő (gondviselő) aláírása osztályfőnök aláírása 

 


