
      

 

 
SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 
 

2015/2016. tanév 2. (tavaszi) félév 

 
Kérem a kitöltött jelentkezési lap alapján a javaslattételt, továbbá a döntést arra vonatkozóan, hogy az 

ösztöndíjprogramra érdemes személyek körébe kerülhessek. 
 

 

Név:               

 

Születési név:              

 

Szül. hely:      év:  hó:  nap:    
 

Anyja neve:              
 

Állampolgársága:             

 

Állandó lakcím:             
   

Levelezési cím:             
 

E-mail címe:              

(ahová az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos értesítéseket kéri) 

 

Napközbeni elérhetőség telefonon:           
 

Legmagasabb iskolai végzettsége: érettségi vizsga megszerzés éve:      
Húzza alá a megfelelőt! 

     egyéb:           
 

A felsőoktatási intézmény neve és címe, ahol hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (illetve ahova felvételt 

nyert): 
               

 

               

 

               
 

Szak:       tagozat:       
   

A hallgatói jogviszony kezdete:           
 

A hallgatói jogviszony várható vége:          
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Az olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban olimpiai/paralimpiai 

versenyszámban nyújtott kiemelkedő sporttevékenységre vonatkozó kérdések: 

 

Sportág:              
 

Olimpiai/paralimpiai versenyszám:          
 

 

A sportágban, kizárólag olimpiai/paralimpiai versenyszámban az elmúlt öt évben elért legjobb 

eredményei, ill. a legmagasabb osztály, amelyben játszott az évszám feltüntetésével: 
 

 

Felnőtt alatti első utánpótlás korosztály (Kérem, szíveskedjen a sporteredmény elérésének évét is 

megadni!): 
 

Európa-bajnokság (a legkorábbi beírt eredmény 2011. január 31-e után elért lehet):     

 

               

 

               

 

 

Világbajnokság (a legkorábbi beírt eredmény 2011. január 31-e után elért lehet):      

 

               

 

               

 

 

Felnőtt korosztály (Kérem, szíveskedjen a sporteredmény elérésének évét is megadni!): 

 

Európa-bajnokság (a legkorábbi beírt eredmény 2011. január 31-e után elért lehet):     

 

               

 

Világbajnokság (a legkorábbi beírt eredmény 2011. január 31-e után elért lehet):      

 

               

 

Olimpia/Paralimpia (a legkorábbi beírt eredmény 2011. január 31-e után elért lehet):     

 

               

 

Melyik sportegyesület aktív tagja?            

 

A magyar nemzeti válogatott keret tagság kezdete:          

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem rendelkezem felsőoktatási intézményben 

szerzett felsőfokú végzettséggel (pl. főiskolai oklevél, egyetemi oklevél, BSc oklevél, BA oklevél, MSc 

oklevél, MA oklevél). Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben jogosulatlanul vettem igénybe az 

ösztöndíjat, a kamattal növelt teljes összeget visszafizetem. 
 

Dátum:       
 
              

                                                                                  a jelentkező aláírása 
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Figyelem! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Sportért Felelős Államtitkársága intézkedik az oldal kitöltetéséről! 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága intézkedik a kitöltetéséről! 
 
 

Az illetékes szakszövetség igazolása: 
 

A szakszövetség igazolja a jelentkezési lapon szereplő versenyző sporttevékenységére vonatkozó adatok 

valódiságát. 

 

A szakszövetség igazolja, hogy a jelentkező jelenleg a magyar nemzeti válogatott keret tagja. 
 
 

       p.h.             

              

                                                                                                            aláírás 

 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága intézkedik a kitöltetéséről! 
 

Az illetékes szakszövetség javaslata*: 
 

IGEN - (A szakszövetség javasolja a jelentkezési lapon szereplő versenyző részvételét az 

ösztöndíjprogramban.) 

 

javasolt kategória:      
 

NEM - (A szakszövetség nem javasolja a jelentkezési lapon szereplő versenyző részvételét az 

ösztöndíjprogramban.) 
 

       p.h.                                    

                                                                                                                    aláírás 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága intézkedik a kitöltetéséről! 
 

Az illetékes szakszövetség javaslatának indoklása: 
 

               

               

               

               

               

               

               

       p.h.                               

                                                                                                                    aláírás 
*Kérem aláhúzással egyértelműen jelölni a megfelelő választ. 
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Figyelem! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Sportért Felelős Államtitkársága intézkedik az oldal kitöltetéséről! 
 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága intézkedik a kitöltetéséről!  
 

A Magyar Olimpiai Bizottság javaslata*: 
 

IGEN - (A Magyar Olimpiai Bizottság javasolja a jelentkezési lapon szereplő versenyző részvételét az 

ösztöndíjprogramban.) 

 

javasolt kategória:      
 

NEM - (A Magyar Olimpiai Bizottság nem javasolja a jelentkezési lapon szereplő versenyző részvételét 

az ösztöndíjprogramban.) 
 

       p.h.                              

                                                                                                                  aláírás 

 

 

 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága intézkedik a kitöltésről! 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság javaslatának indoklása: 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

       p.h.                              

                                                                                                                    aláírás 
 

*Kérem aláhúzással egyértelműen jelölni a megfelelő választ. 
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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott        (jelentkező neve), mint a Magyar 

Sportcsillagok Ösztöndíjprogramról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 

Rendelet) meghatározott Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre a 2015/2016. 

tanév tavaszi félévére felsőoktatási intézmény hallgatójaként jelentkező személy kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, 

1. hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a személyes adataimat
1
 a 

jelentkezési felhívásban meghatározott célból kezelje,  

2. hogy a Minisztérium az ösztöndíj-jogosultságra való javaslattétel, véleményezés céljából a személyes 

adataimat az ehhez szükséges mértékben a javaslattételre, véleményezésre felkért harmadik 

személyek részére átadja, 

3. hogy a Minisztérium az ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése céljából a személyes adataimat az ehhez 

szükséges mértékben az ellenőrzésre felkért harmadik személyek részére átadja, 

4. hogy a Minisztérium által kezelt személyes adataim törlésére  

a) a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvétel esetén a folyósítással érintett félév 

tanulmányi időszakának utolsó napját követő 8. év végén, 

b) a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramba való jelentkezés elutasítása esetén legkésőbb az elutasító 

döntés napját követő 90. napon  

kerüljön sor. 

 

 

Kelt:      ,    év   hó   nap 

 

 

 

 

               

          a jelentkező aláírása 
 

                                                 
1 Személyes adat:- a jelentkező azon személyes adatai, amelyek a Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogramban való részvételi szándékot 

jelentő Jelentkezési lapon, valamint az ösztöndíjprogramban való részvételt biztosító szerződésben szerepelnek 


