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A pályázati adatlapot csak számítógéppel kitöltött verzióban fogadjuk el! 
Pályázat nyilvántartási száma:  
(Tempus Közalapítvány tölti ki!) 

 
 

 

PÁLYÁZÓ ADATAI 

Családi név  Keresztvév  

Születési hely  Születési idő  

Anyja neve  Oktatási azonosító 
szám  

Állampolgárság 1  Állampolgárság 2  
(ha relevéns)  

Állandó lakcím (irsz, város, utca, 
hsz)  Levelezési cím (irsz, 

város, utca, hsz)  

E-mail-cím  Telefonszám  

PÁLYÁZÓ JELENLEGI KÉPZÉSÉNEK ADATAI 

A felsőoktatási intézmény és a 
kar teljes neve  

Szak neve  
Képzési szint 
(alap-, mester-, 
osztatlan-, doktori) 

 

Teljesített félévek száma  Összesített korrigált 
kreditindex értéke  

Képzési típusa  
(nappali, levelező, esti)  

Finanszírozási forma 
(önköltséges, államilag 
finanszírozott) 

 

CÉLORSZÁG ÉS TEVÉKENYSÉG 

Célország(ok)  Mobilitás tervezett 
kezdő dátuma  

Tervezett 
fogadó 
intézmény(ek) 

 Mobilitás tervezett 
időtartama (hónap)  

 
☐ Hozzájárulok, hogy a Tempus Közalapítvány a jelentkezésem elbírálásához a személyes adataimat kezelje. 
 
Tudomásul veszem a jelentkezésem elküldésével, hogy felhívásban megadottak szerint a személyes adataimat a Tempus Közalapítvány az 
általam megjelölt EU-n kívüli harmadik országban lévő partnerintézmény részére továbbítja azzal a céllal, hogy a partnerintézmény a 
jelentkezésemet elbírálja. A személyes adatok továbbításának jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) 46. cikk (2) bekezdés a pontja. 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázati felhívásban rögzített kizárási okok egyike sem áll fenn esetemben. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 
valótlan adatközlés a pályázatból történő automatikus kizárást vonja maga után. 
 
☐ Az Adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom. 
 

 
 

  ..........................................................    ...............................................................  
 Kelt, dátum Pályázó aláírása 

http://www.tka.hu/
https://tka.hu/docs/palyazatok/sh_magyar_kiutazok_adatvedelmi_tajekoztato_2021_01202101251343.pdf
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