
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puskás Akadémia Öregdiákjaiért Alapítvány 

 
Otthonteremtési támogatás pályázat 

 
Pályázati űrlap 2020 



 
 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

Nyomtatottnagybetűvelapályázótöltikiaszemélyazonosítóigazolványában, 

lakcímkártyáján és adóigazolványán található adatoknak megfelelően 

A pályázó adatai 

Név: ........................................................................................................................  ............. 

Adóazonosító jel: 

Születési hely, dátum: .................................................... 

Anyja születési (leánykori) neve: ............................................................................ 
 

Állandó lakcím 
 

Irányítószám: 

Település: ......................................................................................................................... 
 

Közterület,házszám: ..................................................................................................... 

Telefonszám: 

E-mail cím: ......................................................................................................................... 

Gyermekek: igen / nem Száma: 

A pályázó házastársának / élettársának adatai 

Név: ............................................................................................................................. . ....... 

Adóazonosító jel: 

Születési hely, dátum: .................................................... 

Anyja születési (leánykori) neve: ............................................................................ 

Állandó lakcím 
 

Irányítószám: 

Település: .................................................................................................................. ....... 
 

Közterület,házszám: ..................................................................................................... 

Telefonszám: 

E-mail cím: ......................................................................................................................... 

Házasok: igen / nem Élettársak: igen / nem 



 
 
 

 

HASZNÁLT VAGY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
 

Lakóingatlan adatai 

Cím: ..................................................................................................................................... 

Hrsz.: ................................................................................................................................... 

Típus: lakás / sorház / ikerház / önálló családi ház 

Telek területe (m2): ........................................................................................................... 

Lakás hasznos alapterülete (m2): ...................................................................................... 

Szobák száma (12 m2 fölött egész szoba, 12 m2 alatt félszoba): ...................................... 

Együtt költözők száma: ................. fő Ebből kiskorú .......... fő 

Építés éve: ......................................................................................................................... 

Épület anyaga: tégla / könnyű szerkezet / egyéb 

Hőszigetelés: van /nincs 

Közművek: áram / ivóvíz / csatorna / gáz 

Fűtés típusa: gázfűtés / vegyes tüzelésű fűtés (fa, szén stb.) / elektromos / egyéb 

Komfortfokozat: komfortos / félkomfortos / komfort nélkül 

 
ÚJ LAKÓINGATLAN ÉPÍTÉSE ESETÉN 

 
Építendő lakóingatlan adatai 

Cím: ..................................................................................................................................... 

Hrsz.: ................................................................................................................................... 

Építési engedély/ határozat száma: ................................................................................... 

Telek területe (m2): ........................................................................................................... 

Közművek: áram / ivóvíz / csatorna / gáz 

Típus: lakás / sorház / ikerház / önálló családi ház 

Ingatlan hasznos alapterülete (m2): ...................................................................................... 

Szobák száma (12 m2 fölött egész szoba, 12 m2 alatt félszoba): ...................................... 

Együtt költözők száma: ................. fő Ebből kiskorú .......... fő 

Várható befejezés éve: ......................................................................................................................... 

Épület anyaga: tégla / könnyű szerkezet / egyéb 

Hőszigetelés: van /nincs 

Fűtés típusa: gázfűtés / vegyes tüzelésű fűtés (fa, szén stb.) / elektromos / egyéb 



 
 
 
 

 

HITELTÖRLESZTÉS ESETÉN 
 

Lakóingatlan adatai 
Cím: ..................................................................................................................................... 
Hrsz.: ................................................................................................................................... 
Típus: lakás / sorház / ikerház / önálló családi ház 
Telek területe (m2): ........................................................................................................... 
Lakás hasznos alapterülete (m2): ...................................................................................... 
Szobák száma (12 m2 fölött egész szoba, 12 m2 alatt félszoba): ...................................... 
Együtt költözők száma: ................. fő Ebből kiskorú .......... fő 
Építés éve: ......................................................................................................................... 
Épület anyaga: tégla / könnyű szerkezet / egyéb 

Hőszigetelés: van /nincs 

Közművek: áram / ivóvíz / csatorna / gáz 
Fűtés típusa: gázfűtés / vegyes tüzelésű fűtés (fa, szén stb.) / elektromos / egyéb 
Komfortfokozat: komfortos / félkomfortos / komfort nélkül 
Banki szerződésszám:………………………………………………………………………………………………….. 
Hitel összege:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Az adóstárs adatai 

Név: ..................................................................................................................................... 

Adóazonosító jel:   

Születési hely, dátum: ........................................................................................................ 

Anyja születési (leánykori) neve: ........................................................................................ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben 
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati űrlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy 
a Puskás Akadémia Öregdiákjaiért Alapítvány Kuratóriuma az alapító részére tájékoztatást nyújtson. 
A pályázati űrlap mellékletét képező nyilatkozatommal hozzájárulok a Puskás Akadémia Öregdiákjaiért 
Alapítvány rendelkezésére bocsátott, a pályázó személyes adatainak kezeléséhez. 

 
 
........................., 2020 ............................... 
  

 
 ….............................................. .................................................... 
 A pályázó aláírása  A pályázó házastársának/élettársának aláírása 
 

 



 
 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
A PUSKÁS AKADÉMIA ÖREGDIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY 

OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATA 

SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSHEZ 
Alulírott: 

Név: .................................................................................................................  
 

Születési név: ......................................................................................................... 
 

Anyja neve: ............................................................................................................ 
 

Lakcím:      ................................................................................................................... 

 
Pályázóként az alábbi nyilatkozatot teszem:  

1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a személyemet érintő, jelen pályázat pályázati űrlapján és annak 

mellékletein feltüntetett valamennyi adatot a Puskás Akadémia Öregdiákjaiért Alapítvány az 

adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeljen. 

2. Hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet és képmásomat a Puskás Akadémia Öregdiákjaiért 

Alapítvány felhasználja, így különösen azt honlapján, közösségi oldalán a nyilvánosság 

számára elérhetővé tegye, nyomtatott és elektronikus sajtóbeszámolókban megjelentesse. 

3. Kijelentem, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatos előzetes tájékoztatását 

megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem és jelen nyilatkozatomat annak 

ismeretében adtam meg. 

 
 

........................., 2020................................  ....................................................... 
Nyilatkozattevő 



 
 
 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A PUSKÁS AKADÉMIA ÖREGDIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY OTTHONTEREMTÉSI 

TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATA SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSHEZ 

1. Adatkezelő: 

Adatkezelő neve: Puskás Akadémia Öregdiákjaiért Alapítvány 
Székhely: 8086 Felcsút, Szári u. 60. 

Levelezési cím: 8086 Felcsút, Fő u. 65. 

Telefonszám: 06 30 999 9279 

E-mail cím: info@puskasoregdiakalapitvany.hu 

Képviselő: Mészárosné Kelemen Beatrix, a kuratórium elnöke 
Adatkezeléssel kapcsolatban illetékes személy: Györgyiné Ollé Veronika, titkárságvezető 

 

2. Kezelt adatok köre: 

Személyes adatok, képmás és hangfelvétel 
A képmás és hangfelvétel készítésének helye: a Puskás Akadémia Öregdiákjaiért Alapítvány sajtóeseményei, 
Felcsút 
Felvétel készítésének ideje: 2020. 

 

3. Az adatkezelés célja: 

Az Otthonteremtési támogatási Pályázat kezelése, lebonyolítása, a támogatásra való jogosultság ellenőrzése, a Puskás 
Akadémia Öregdiákjaiért Alapítvány arculatának erősítése, az alapítvány tevékenységnek bemutatása, ezzel összefüggésben 
a sajtóeseményen fénykép- és videofelvételek készítése és felhasználása. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja: 
Az Érintett hozzájárulása és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43.§ e) 
pontja és 2:48 § (1) bekezdése. 

 

5. Az adatok tárolásának időtartama: 

A pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a pályázóról készített felvételeket az Adatkezelő az 
Érintett törlési kérelméig megőrzi. Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását az Érintett bármikor kérheti az 
Adatkezelő 1. pontban írt elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve egyéb 
címzettek részére. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik. Az Adatkezelő által 
igénybe vett adatfeldolgozó a Talentis Consulting Zrt. (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65., 
cégjegyzékszám: 07-10-001500) 

 

6. Az Érintett jogai: 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen és élhet az adathordozhatósághoz való 
jogával. Az Érintett az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit. 
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége bírósági eljárás kezdeményezése. Az Érintett az általa 
tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

mailto:info@puskasoregdiakalapitvany.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek)

