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„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 

 

 

 

A pályázati adatlapon a tanuló által megtételre kerülő nyilatkozatok 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban és mellékleteiben feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek és helytállóak. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása az ösztöndíj programból történő 
kizárást eredményezi. 
 
Nyilatkozom, hogy a pályázathoz csatolásra kerülő dokumentumok eredetiek, vagy az eredeti példányokkal mindenben 
megegyezőek. 
 
Vállalom, hogy a pályázatban feltüntetett adatok változása esetén a módosulást haladéktalanul bejelentem a projektgazda 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) felé. 
 
Kifejezetten hozzájárulok a pályázati anyagban foglalt valamint az ösztöndíjprogram lebonyolítása során általam megadott 
személyes és különleges adataimnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi 
rendelet, GDPR) rendelkezéseinek betartásával történő – a Projekt céljából történő kezeléséhez. 
A „Projekt céljából történő kezelés” az ösztöndíjprogrammal összefüggésben szükséges személyes és különleges adataim 
tárolását, kezelését, feldolgozását, valamint a Támogató, és a Projekt ellenőrzésében és monitorozásában részt vevő, hazai 
és nemzetközi szervezetek részére történő továbbítását jelenti, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően. Hozzájárulok, hogy a Projekt szabályos 
megvalósításához kapcsolódó, a Támogató felé szükséges adminisztratív és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése 
érdekében, valamint az ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése céljából a projektgazda az ehhez szükséges személyes adataimat 
az ehhez szükséges mértékben az ellenőrzésre felkért harmadik személyek részére átadja. Hozzájárulok továbbá a 
pályázathoz általam benyújtott, személyes adataimat tartalmazó okmányaim másolatának tárolásához. Hozzájárulok az 
adatok fentiek szerinti tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához a Projekt időtartama alatt, valamint a Projekt 
dokumentum-megőrzési kötelezettségének végéig, ami előreláthatólag 2027. december hó 31 napjáig tart. 
 
Hozzájárulok, hogy a pályázatot a pályázatkezelésben és az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék. 
 
Nyilatkozom arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének, az ösztöndíjra való jogosultságomnak, 
és az általam vállalt kötelezettségek teljesítésének a projektgazda Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, valamint egyéb, jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 
 
Kijelentem, hogy az ösztöndíjas pályázati felhívást, és a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumokat, különös 
tekintettel az Általános Ösztöndíj Szerződési Feltételekre, megismertem és tudomásul vettem, és a támogatás megítélése 
esetére kötelezettséget vállalok az azokban foglaltak betartására. Tudomásul veszem, hogy pályázatom és jelen 
nyilatkozatom szerződéskötési ajánlatnak minősül, amelyhez a Ptk. 6:64. § alapján kötve vagyok. Szerződéskötési ajánlatom 
ÁEEK általi elfogadása a támogatásról szóló polgári jogi jogviszonyt keletkeztet, mely az Ösztöndíj Támogatói Okirat ÁEEK 
általi kiállításával, az ÁEEK egyoldalú aláírásának napjával jön létre. 
 
Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az előírások szerint visszafizetem. 
 
Tudomásul veszem, hogy ösztöndíj csak a saját nevemre szóló bankszámlára folyósítható, valamint nyilatkozom, hogy a 
pályázati adatlapon megadott, ösztöndíj fogadására szolgáló bankszámlaszám a saját nevemre szól. 

 


