
Pályázó az alábbi programra/programokra jelentkezik: 

 

   Kőrösi Csoma Sándor Program          Mindkét program           Petőfi Sándor Program                  

___________________________________________________________________________ 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 2018. 

Kérjük olvashatóan, értelemszerűen, saját igényességéhez mérten töltse ki! 

Köszönjük! 

I. A pályázóra vonatkozó általános személyi adatok 

Név:   

Születési név:   

Születési hely/dátum:   

Anyja leánykori neve:   

Telefon:   

E-mail:   

 

II. Kérjük, jelölje meg az ösztöndíj célországára vonatkozó prioritását! 

      Kőrösi Csoma Sándor Program Petőfi Sándor Program

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

 

III. A pályázó szakmai kompetenciájára vonatkozó adatok 

1. Középfokú oktatási intézmény adatai: 

Intézmény neve:  

Ország:  

Város:  



 

2. Felsőoktatási intézmény adatai: (több felsőfokú végzettség esetén a pályázat szempontjából 

leglényegesebb vagy még folyamatban lévő tanulmányok adatai) 

Intézmény neve:  

 

Ország:  

Város:  

Képzés típusa: Alapképzés Mesterképzés Osztatlan képzés Doktori képzés 

Szak:  

Évfolyam:  

Tanulmányok (tervezett) befejezésének éve:  

 

Intézmény neve:  

 

Ország:  

Város:  

Képzés típusa: Alapképzés Mesterképzés Osztatlan képzés Doktori képzés 

Szak:  

Évfolyam:  

Tanulmányok (tervezett) befejezésének éve:  

 

3. Korábbi, hosszabb időtartamú, tanulmányi vagy szakmai jellegű külföldön tartózkodásra 

vonatkozó adatok: (több külföldi kint tartózkodás esetén a pályázat szempontjából 

leglényegesebbek adatai) 

Ország, város:  

Időtartam:  

Tartózkodás helye:  

 

Ország, város:  

Időtartam:  

Tartózkodás helye:  

 

4. Nyelvtudás 

Nyelv 1:  Nyelvvizsga szintje (ha van):  

Nyelv 2:  Nyelvvizsga szintje (ha van):  

 



 

5. Kérjük, sorolja fel a pályázat szempontjából lényeges, speciális ismereteit, továbbá hogy 

mióta és hol végzi vagy végezte azokat, és milyen szerepet töltött be ott! (közösségi 

hagyományőrző tevékenységek, pl.: néptánc, cserkészet, magyar mint idegen nyelv tanár stb.) 

Ismeret megnevezése: 

Hol?  

Mettől meddig?  

Szerepkör/megjegyzés:  

Ismeret megnevezése: 

Hol?  

Mettől meddig?  

Szerepkör/megjegyzés:  

Ismeret megnevezése: 

Hol?  

Mettől meddig?  

Szerepkör/megjegyzés:  

Ismeret megnevezése: 

Hol?  

Mettől meddig?  

Szerepkör/megjegyzés:  

6. Gépjárművezetői engedéllyel (B típusú) rendelkezem: igen / nem 

Nyilatkozom, hogy nemzeti, nemzetközi, illetve külföldi államok bűnügyi nyilvántartásában, 

valamint egyéb, hasonló nyilvántartásban nem szerepelek (büntetve nem voltam). 

 

 

Kelt: .........................................., 2018 .......... hó ......... nap 

 

 

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

Név olvashatóan                  Aláírás 

 

 



 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ 

 

Alulírott pályázó jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nemzetpolitikai tevékenységgel 

kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti Kőrösi Csoma 

Sándor Programra és/vagy a Petőfi Sándor Programra (a továbbiakban: Programok) történő pályázat 

benyújtását megelőzően az „Adatvédelmi tájékoztatót” megismertem, az abban foglaltakat tudomásul 

veszem.  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 

(1) bekezdés a) pontjának megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy – a Hivatalos Értesítő és 

www.nemzetiregiszter.hu internetes oldalon közzétett Pályázati felhívásoknak megfelelően – a 

Miniszterelnökség (a továbbiakban: Adatkezelő) részére megküldött pályázati adatlapon feltüntetett 

személyes adataimat az Adatkezelő a Programok pályázati szakasza során, a kiválasztási eljárás 

lebonyolításához szükséges mértékben kezelje.  

 

Tudomással bírok arról, hogy adataim kezeléséről az Adatkezelőtől a kcsp@me.gov.hu és 

a psp@me.gov.hu e-mail címeken, illetve a 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. postacímen 

tájékoztatást kérhetek, kérhetem továbbá adataim helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetőleg 

jogaim megsértése esetén a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti illetékes bírósághoz 

fordulhatok, továbbá bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetek a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál is. 

 

Kelt: ………………….., 2018. ………….. (hónap) .… (nap) 

 

 

 

………………………………………. 

aláírás 

 

 

………………………………………. 

név nyomtatott betűkkel 

 

 

 

 

mailto:kcsp@me.gov.hu
mailto:psp@me.gov.hu


 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. 

rendelet szerinti Kőrösi Csoma Sándor Programra és/vagy Petőfi Sándor Programra (a továbbiakban: 

Programok) pályázatot benyújtó(k) (a továbbiakban: Pályázó) részére. 

 

1. Az Adatkezelő adatai 

Név: Miniszterelnökség (a továbbiakban: Adatkezelő) 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

Weboldal: www.kormany.hu 

 

2. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pont alapján, az érintett hozzájárulásán alapul. 

 

3. Az adatkezelés célja, terjedelme és helye 

 

Az Adatkezelő a Pályázó személyes adatainak kezelését kizárólag a Programok pályázati szakasza 

során, a kiválasztási eljárás megfelelő lebonyolításához szükséges mértékben, illetve a Pályázó 

rendelkezésének megfelelően, a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával biztosítja. 

 

Az Adatkezelő a Pályázó alábbi személyes adatait kezeli: név, születési név, születési hely/dátum,  

anyja leánykori neve, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, nyelvismeretre 

vonatkozó adatok.  

 

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. 

 

Az adatkezelés helye a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. 

 

cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér. 7-8. szám 

e-mail cím: kcsp@me.gov.hu 

e-mail cím: psp@me.gov.hu 

telefonszám: +3618966916 

telefonszám: +3618967632 

 

Az adatokat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak az adatkezelés 

céljának megvalósulásához szükséges mértékben, illetve a Pályázó rendelkezéseinek megfelelően 

kezeli. Adatkezelő az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést a vonatkozó jogszabályok által 

biztosított lehetőségek keretein belül megakadályozza.  

 

Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak, akik a kiválasztási 

eljárás lefolytatásában közreműködnek, illetve akik a nyertes Pályázók kiválasztása vonatkozásában 

döntést hoznak. 

 

A tudomására jutott adatokat az Adatkezelő harmadik személy számára – jogszabályban 

meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Az adatok továbbítására 

kizárólag a vonatkozó jogszabályok ilyen rendelkezései szerint, vagy az érintett Pályázó hozzájárulása 

esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. 

 

 

 

 



 

4. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás 

 

A Pályázó hozzájárulása alapján felvett személyes adatokat az Adatkezelő törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, 

illetve harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítésre céljából – ha ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás 

nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

5. A pályázók jogai 

 

A Pályázó jogosult tájékoztatást kérni a személyére vonatkozó adatkezelésről. Az érintett Pályázó 

kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése 

szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről.  

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 

napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg tájékoztatását a 

Pályázó részére. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 

felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás 

megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslatról, továbbá a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás 

lehetőségéről. 

 

A Pályázó korlátozás nélkül jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A Pályázó 

jogosult a személyére vonatkozó adatok törlését, vagy zárolását kérni. A törlés kezdeményezése az 

Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelem útján lehetséges. 

 

Az Infotv. 21.§- ában foglaltak alapján az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett Pályázó tiltakozásának megalapozottságát 

megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.  

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, 

törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 


