
 

Kódszám/Koda: 

______________ 

(MPE tölti ki/izpolni društvo) 

 

Magyarul a Muravidéken 
 

Pályázati ADATLAP / VLOGA za prijavo na razpis  

 

 

1. A pályázó tanuló vagy diák személyes adatai / Osebni podatki učenca ali dijaka: 

Vezeték- és utónév / priimek in ime: __________________________________________ 

Lakcím / naslov prebivališča: _______________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________ 

Telefon- vagy mobilszám / telefonska ali mobilna številka: ________________________ 

Személyi azonosító szám / EMŠO: ____________________________________________ 

Adószám / davčna številka: _________________________________________________ 
 

A kedvezményezett tanuló vagy diák törvényes képviselőjének a személyes adatai (ha 

a kedvezményezett 18 éven aluli személy) / Osebni podatki zakonitega zastopnika učenca ali 

dijaka (v kolikor je učenec ali dijak mladoletna oseba): 

Vezeték- és utónév / priimek in ime: __________________________________________ 

Lakcím / naslov prebivališča: _______________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________ 

Telefon- vagy mobilszám / telefonska ali mobilna številka: ________________________ 

Személyi azonosító szám / EMŠO: ___________________________________________ 

Adószám / davčna številka: _________________________________________________ 

 

2. A tanulmányra vonatkozó adatok / Podatki o izobraževanju: 

Az oktatási intézmény neve és címe / Naziv in naslov izobraževalne ustanove: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Milyen szinten végzi a tanulmányait? (húzza alá a megfelelőt) / Stopnja šolanja (ustrezno 

podčrtajte):  

− kétnyelvű általános iskola 1. osztályos tanulója /  

učenec 1. razreda dvojezične osnovne šole 

− kétnyelvű általános iskola 4. osztályos tanulója / 

učenec 4. razreda dvojezične osnovne šole 

− a Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. osztályos diákja / 

dijak 1. letnika Dvojezične srednje šole Lendava 

− anyanyelvi szintű fakultatív magyar órákat látogató I. osztályos diák / 

dijak 1. letnika srednje šole, ki obiskuje fakultativne ure madžarščine na ravni 

maternega jezika, 

− általános érettségiző, szakmai érettségiző, illetve záróvizsgázó /  

splošni maturant, poklicni maturant oziroma dijak, ki je opravil zaključni izpit. 



 

           

3. A megítélt támogatási összeg pénzintézeti átutalását az alábbi pénzintézeti számlára 

kérem / Nakazilo dodeljenih sredstev prosim na spodnji transakcijski račun: 

Számlavezető pénzintézet neve és bankfiók / naziv banke in poslovna enota: __________ 

________________________________________________________________________ 

Számlatulajdonos vezeték- és utóneve / priimek in ime lastnika TRR: ________________ 

________________________________________________________________________ 

Számlaszám / številka TRR: _________________________________________________ 

 

 

Kelt / kraj, datum: 

______________________ 

 

Aláírás / podpis: 

____________________ 

 

 
A személyes adatainak a feltüntetésével engedélyezi a feltüntetett személyes adatainak a hatályos Személyes 

adatok védelméről szóló törvénnyel és általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban történő 

felhasználását. Adatait kizárólag jelen támogatási pályázat keretében, a jelen pályázati adatlappal kapcsolatban 

használjuk fel. Adatait körültekintően kezeljük, és a GDPR rendelkezéseivel összhangban őrizzük. Az adatokat 

csak a támogatási cél megvalósulásához szükséges időtartamban, illetve a személyes hozzájárulás visszavonásáig 

tároljuk. Személyes adataiba bármikor betekinthet, és kérelmezheti azok módosítását vagy törlését.  

 

Z navedbo osebnih podatkov dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj v zvezi s 

predmetno vlogo za dodelitev sredstev po tem razpisu. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali 

skladno z določbami GDPR. Hranili jih bomo le toliko časa, dokler bo potrebno zaradi uresničitve namena, zaradi 

katerega so bili ti podatki zbrani, oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate 

in zahtevate njihov popravek ali izbris.  

 

 

Aláírás / podpis: 

____________________ 


