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Fo r ma n yo mt a t vá n y

Név:

Érkezés dátuma:
Iktatószám:
KOL ……………/………………/2018
Bírálatra előkészítette:

Összpontszám:

Neptun-kód:

Születési hely:

Születési idő:

Édesanyja születési neve:
Lakcímadat

ESZTERHÁZY KÁROLY
EGYETEM Egri Campus

A Kollégiumok Igazgatósága tölti ki!

1. A pályázat beadásával kapcsolatos információk1
Postára adás határideje2: 2018. augusztus 10.
Postacím: Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Leányka út 6. ’G.’ épület –
112. iroda
A személyes leadás: Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Leányka út 6.
’G.’ épület – 112. iroda
Pályázati információ:
Bodonyi Daniella kollégiumi koordinátor, tel: 36/520-400/4336
E-mail: kollegium@uni-eszterhazy.hu
Az Eszterházy Károly Egyetem az Ön adatait az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak
megfelelően kezeli.
2. A hallgató adatai

Állampolgárság:
Határon túli magyar nemzetiségű állampolgár:

Irányítószám:

Település:

Közterület megnevezése / jellege / házszám:
Elérhetőség

Mobil: +

E-mail:

@

Szak megnevezése:
A képzés
szintje4

felsőoktatási
szakképzés:

A képzés finanszírozása4
A képzés munkarendje4

Beiratkozott félévek száma3:
alapképzés
(BA/BSc):

osztatlan
képzés:

államilag támogatott / magyar állami ösztöndíjas:
nappali:

levelező:

mesterképzés (MA/MSc):

PhD:

költségtérítéses / önköltséges:
távoktatás:

3. A hallgató sporteredményei (A szürke mezőbe ne írjon!)

Sportág megnevezése
Sporttevékenység szintje
Sportklub megnevezése

1 Pályázathoz kapcsolódó szabályzat: Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet
Hallgatói Követelményrendszer VIII. fejezet Kollégiumi jelentkezések elbírálásának rendje. Elérhetősége: https://unieszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/szabalyzatok
Kollégiumok házirendje, általános szerződési feltételek elérhetősége: https://unieszterhazy.hu/hu/egyetem/hallgatok-/kollegiumok/kollegiumi-nyomtatvanyok-dokumentumok
2 A határidőn túl benyújtott pályázatot érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani kivéve, ha a pályázó igazolási kérelmét az
ESZÖB elfogadja.
3 A megadott szakhoz tartozó félévszámot kell megadni!
4 Jelölje X-szel!
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A támogatás alapjául szolgáló eredmény(ek), helyezés(ek) megnevezése

Edző adatai
Név
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím

A tagsági viszonyt igazoló sportegyesület adatai
Sportegyesület neve
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
A tagsági viszonyt igazoló sportági szakszövetség adatai
Sportági szakszövetség neve
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím

! A támogatás alapjául szolgáló eredmény(ek) feltöltése kötelező az alábbi hivatkozáson elérhető rendszerbe !:
http://sportfolio.uni-eszterhazy.hu/regisztracio

4. Iskola-lakóhely távolsága (A szürke mezőbe ne írjon!)
Lakcímigazolványban szereplő állandó lakhely / tartózkodási hely5 és Eger
távolsága tömegközlekedési eszközzel vagy közúton

km

50 km-ig = 0 pont; 51-100 km = 1 pont; 101-200 km = 3 pont; 201 km-től = 5 pont

5 A lakcímigazolványba 30 napnál régebbi bejegyzésű tartózkodási hely fogadható el.
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5. Tanulmányi teljesítmény (A szürke mezőbe ne írjon!)
Utolsó lezárt félévem tanulmányi eredménye (korrigált kreditindex) a Neptunban:
szakátlag mínusz öt tized alatt = 0 pont; szakátlag alatt maximum öt tizeddel = 1 pont; szakátlag = 3 pont; szakátlag felett = 5 pont

6. Nyilatkozat4
Alulírott pályázó kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Valótlan adatok közlése kizár a
pályázatból és a sportolói kollégium igénybevételéből. Amennyiben a sportolói kollégium igénybevételének időtartama
alatt, hallgatói jogviszonyomban változás áll be, hallgatói jogviszonyom megszűnik, vagy szünetel, illetve
sporttevékenységemet az ösztöndíj időtartama alatt bármilyen okból abbahagyom, vagy szüneteltetem, a változás
tényéről nyolc napon belül köteles vagyok írásban a kollégiumi koordinátor és az egyetemi Sportirodát tájékoztatni.
Tudomásul veszem, hogy a felsorolt esetekben a sportolói kollégium biztosítása azonnal megszűnik.

Kelt: __________________________ , ____________________ hónap ________ nap
hallgató aláírása

FIGYELEM! A kitöltött nyomtatványt az EKE bizalmasan kezeli. A pályázó aláírásával hozzájárul, hogy az abban
szereplő adatokat az EKE felhasználja a pályázó sportösztöndíjának megállapításához. Az adatokat az EKE más célra
nem használja fel, a pályázat elbírálásától számított 5 év elteltével megsemmisíti. Hiányos pályázatot nem áll
módunkban elfogadni, az adott pályázót automatikusan kizárjuk az eljárásból. A szürke hátterű rubrikákba ne írjon!

