
 

 

Iktatási szám: 

 

Felvételi kérelem 

Személyi adatok 

 

A felvételt kérő neve:   

CNP:   

Személyazonossági kártyájának a száma:   

Foglalkozása:    

Életkora:   

Állandó lakhelyének címe (Személyazonossági kártyában feltüntetett): 

  

  

Elérhetősége: 

Cím:   

Telefon:   

E-mail:   

Családi állapota: 

   Férje/felesége/élettársa neve:   

   Foglalkozása:   

   Férje/felesége/élettársa munkahelyének címe, elérhetősége:   

   

   Életkora:   

   Gyermekei neve és életkora: 

  

  

 



 

 

Melyik intézmény főállású/másodállású alkalmazottja /milyen szakos rezidens orvos/melyik doktori iskola 

teljes képzésű doktorandusza? 

  

  

Melyik munkahelyen fog dolgozni az elkövetkezendőkben? 

  

 

Rendelkezik Ön, vagy valamelyik családtagja lakással azon a településen vagy annak 5 km-es körzetében, 

ahol a megpályázott lakás/szoba található? 

Nem rendelkezem        □ 

Igen, rendelkezem        □ 

Én nem rendelkezem, szüleim rendelkeznek    □ 

Én nem rendelkezem, feleségem/férjem/párom rendelkezik  □ 

Feleségem/férjem/párom szülei rendelkeznek    □ 

Én nem rendelkezem, de testvérem/más rokonom rendelkezik                  □ 

 

További adatok 

1. Jelenlegi munkahelyén eltöltött évek száma: 

1-3 év      □  

3-5 év      □  

5 év felett     □ 

 

2. Az egy személyre jutó bruttó jövedelem: 

 RON 

 

3. Gyermekek száma, valamint életkoruk: 

1 gyermek □ - 

2 gyermek □ - 

- 3 gyermek □ 



 

 

 

4. Valamelyik felsőoktatási háttérintézmény keretében a magyar felsőoktatásért, az állami egészségügyi 

rendszer fejlesztéséért, vagy civil szférában kifejtett melléktevékenység (kérjük, mutassa be és jelöljön meg 

egy referenciaszemélyt és annak telefonszámát): 

  

  

  

  

  

5. Részesül, vagy részesült alapképzése mellett más kiegészítő képzésben? Ha igen, kérjük, írja le 

részletesen, feltűntetve a képzés időtartamát: 

  

  

  

  

6. Részesül, vagy részesült az utóbbi egy évben állami, vagy bármely más ösztöndíjban, támogatásban? 

Részesült már a Studium–Prospero Alapítvány (elődje: Studium Alapítvány) lakhatási támogatásában? 

Ha igen, kérjük, írja le részletesen, a támogatás és időtartamának pontos feltüntetésével: 

  

  

  

  

  

 

7. Vállalna önkéntes munkát a Studium–Prospero Alapítvány vagy valamelyik más civilszervezet 

kötelékében? Vállalna önkéntes munkát a helyi közösség fejlesztéséért, a civil társadalom erősítéséért? 

Ha igen és van elképzelése, kérjük, részletezze: 

  

  

  



 

 

  

  

  

 

8. Egyéb, a lakás odaítélésével kapcsolatos fontos közlendők: 

  

  

  

9. Szándékában áll a következő 3-5 évben elköltözni az országból? 

              

A Studium–Prospero Alapítvány elkötelezi magát, hogy a tudomására hozott adatokat a megfelelő 

titoktartással kezeli. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a Felvételi kérelemben közöltek megfelelnek a valóságnak. 

Tudomásul veszem és elfogadom: 

1. Bármilyen adat tévessége maga után vonja a kérelem elutasítását. 
2. A felsorolt mellékelendő okmányok hiányossága esetén a Studium–Prospero Alapítvány a 

pályázatot formahibásnak tekinti. 
3. Beleegyezem abba, hogy oktatási, szakmai tevékenységemről a Studium–Prospero Alapítvány 

referenciát kérhessen. 
4. A Studium–Prospero Alapítvány Kuratóriumának döntését elfogadom, bármilyen eredménnyel 

járjon az számomra. 
 

 

 

Dátum:        Olvasható aláírás: 

 

 
 

 


