
1. Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről az ösztöndíj pályázati jelentkezéshez 

(minden pályázónak kötelező kitölteni) 

 

Alulírott ………………………………………..………………………(név) …………………………………………….. 

(anyja neve, születési idő), mint ösztöndíj  pályázatra jelentkező, aláírásommal igazolom, hogy „A MÁV Zrt. 

esélyegyenlőségi ösztöndíj programjához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató”1 tartalmát elolvastam, megismertem és 

az abban foglaltakat megértettem. 

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap 

 ……………………….. 

Pályázó aláírása 

 

2. Nyilatkozat ösztöndíj pályázati jelentkezéshez  

(18 év alatti pályázó esetén és  

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény törvényes képviselő általi jogosultsága esetén kötelező kitölteni)2 

 

A pályázat benyújtásához  

 

hozzájárulok         nem járulok hozzá* 

*/kérjük a megfelelőt aláhúzni!/ 

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap 

 

……………………………… 

Törvényes képviselő neve és aláírása                                                         

 

3. Nyilatkozat szülő-gyermek viszonyról 

(tanulói esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályázat esetén kötelező kitölteni) 

 

Alulírott …………………….. (név) ………………………….. (születési hely, idő) ………………………. (anyja 

leánykori neve) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a ………….. évben meghirdetett MÁV tanulói 

esélyegyenlőséget elősegítő pályázatot benyújtó …………………….. (pályázó tanuló neve) vér szerinti szülője, az 

örökbefogadó szülője, szülőjének az együttélő házastársa, a saját háztartásomban élő gyermeket örökbe fogadó 

(amennyiben az erre irányuló eljárás már folyamatban van), a gyámja, a nevelőszülője vagy a helyettes szülője** vagyok. 

**/kérjük a megfelelőt aláhúzni!/ 

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap 

 

 

…………………………………………………. 

                                                                                                                      Törvényes képviselő aláírása 

 

4. Nyilatkozat egyedülállóságról  

(egyedülálló szülő esetén kötelező kitölteni)3 

 

Alulírott …………………….. (név) ………………………….. (születési hely, idő) ………………………. (anyja 

leánykori neve) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a ………….. évben meghirdetett MÁV tanulói 

esélyegyenlőséget elősegítő pályázatot benyújtó …………………….. (pályázó tanuló neve) egyedülállóként nevelem a 

gyermekemet. 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap 

 

…………………………………………………. 

                               Törvényes képviselő aláírása 

 

                                                           
1 Az adatkezelési tájékoztatót https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/eselyegyenloseget-elosegito-osztondijak weboldalunkon érheti el. 

2 Amennyiben az ösztöndíj pályázatra jelentkező még nem töltötte be a 18. életévét, úgy a pályázat benyújtásához a képviselőjének a hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a 

pályázó a 16. életéve beöltését követően házasságot kötött. Amennyiben a pályázó törvényes képviselője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultja, úgy a pályázat 

benyújtásához és a későbbi szerződéskötéshez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. 

3 Egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. Élettársi kapcsolat: ha a felek házasságkötés nélkül közös 

háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élnek, azzal a feltétellel, hogy egyikőjüknek sem áll fenn mással házassági 

életközössége, bejegyzett élettársi életközössége és nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. Az élettársi kapcsolat az életközösség 

létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér. 

 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/eselyegyenloseget-elosegito-osztondijak

