
                                                                                                                                    

 

Formanyomtatvány 

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM 

SPORTEGYESÜLETE (TFSE) SPORTÖSZTÖNDÍJ 

2020-2021/ II. félév 
 
A PÁLYÁZÓ adatai (kérjük minden sort nyomtatott nagybetűvel olvashatóan kitölteni!): 

Név: ___________________________  Neptun kód: ___________________ 

Tagozat/Évfolyam/Szak:_____________/_______/__________________________ 

Édesanyja neve:______________________________________________________ 

Születési hely, időpont:________________________________________________ 

Állandó lakcím:_____,_________________________________________________ 

Szakosztály:__________________________________________________________ 

E-mail cím:___________________________________________________________ 

Telefonszám:_________________________________________________________ 

 
A határidőn túl, valamint a hiányosan beadott pályázat automatikusan érvénytelen! 

 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. év 02. hó 15. (hétfő) 
 

A pályázatok leadhatók: 
SZEMÉLYESEN, munkaidőben (8:30-16:30) a TFSE Irodában (K2 épület 2. emelet) vagy POSTAI ÚTON: 1123 

Budapest Alkotás utca 44. a TFSE-nek címezve. 

 

ISMÉTELTEN FELHÍVJUK FIGYELMETEKET A HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSÁRA, 

MERT ANNAK ELMULASZTÁSA A PÁLYÁZATBÓL TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS KIZÁRÁST 

EREDMÉNYEZ! 

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSNAK MEGFELELŐ BENYÚJTÁSA  

MINDEN ESETBEN A PÁLYÁZÓ FELELŐSSÉGE! 

 

 Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított    

15. napig lehet a Testnevelési Egyetem Felülbírálati Bizottsága felé! 

 

Figyelem!  

 A pályázati adatlapot minden félévben be kell nyújtani! 

 A lentebb kitöltendő nyilatkozat kitöltése és aláírása nélkül a pályázat érvénytelen! 

 A határidőn túl, valamint a hiányosan beadott pályázat automatikusan érvénytelen! 

 

A jogosultak körére, a támogatás összegére – és ennek szakosztályok, illetve nyertes pályázók közötti 

felosztására – a TFSE Sportszakmai bizottsága tesz javaslatot, amit az Egyesület elnöke terjeszt a 

rektor elé minden hónap végéig. A támogatás megítéléséről a rektor dönt. 

 



                                                                                                                                    

 

 

Az ösztöndíjpályázaton nyertes hallgató az Egyetem és a TFSE együttműködési megállapodása alapján 

vállalja, hogy az érintett szakosztály sportszakmai munkájában, ideértve az edzéseket és a versenyeket, 

az ösztöndíjazott időszakban részt vesz. 

Amennyiben a hallgató nem teljesíti a meghatározott feltételeket, a szakosztályvezető javaslattal élhet 

a TFSE elnöke felé. A rektor az elnök kérelmére elrendelheti az ösztöndíj folyósításának felfüggesztését 

vagy megszüntetését. 

 

 

Nyilatkozat:  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy hamis 

adatok közlése esetén fegyelmi eljárás indul, mely hallgatói jogviszonyom jogi úton történő megszűnését eredményezheti. A 

jogosulatlanul felvett ösztöndíj összegét maradéktalanul vissza kell fizetni. 

 

Kelt: ………. , 2021. év …………… hónap …………. nap 

 

  ...................................................................................  

         A pályázó aláírása 

 

 

 

A pályázatban közölt adatokat a MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE bizalmasan kezeli, és csak 

ezen pályázat elbírálásához használja fel.  A MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a tudomására 

jutott információkat harmadik fél részére (az adatvédelmi jogszabályok betartásával), csak az érintett előzetes írásos 

beleegyezésével adhatja ki. 

 

 

 

Érkezett:  .......................................................................  Átvette:   .................................................................  

 

 

 


