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Magyar Orvosokért Alapítvány 
ADATLAP alapítványi támogatáshoz 

 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………. 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………..                                

Telefon:…………………………   E-mail:………………………………….. 

Orvosi egyetemet hol, mikor végezte? ……………………………………………………….... 

Ha külföldön végezte az egyetemet, mióta él Magyarországon? ………………………………. 

Szakvizsgái:…………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Pecsétszáma: …………………………………………………………………………………… 

Munkahelyei: …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

MOK tag:  igen-nem? ………………………………………………………………………….. 

Ha nem miért ? …………………………………………………………………………………. 

Jelenlegi munkaviszonya közalkalmazott? …………………………………………………….. 

                                         Vállalkozó?.......................................................................................... 

Nyugdíjas?.................................................................................................................................... 

Nyugdíj mellett dolgozik?.............................................................................................................  

Családi állapota:…………………………………………………………………………………  

Gyermekek száma, kora, tevékenysége (tanul, dolgozik, van e köztük orvos vagy egyetemen 

tanuló)? …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Háztartásában hányan élnek? …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Anyagilag támogatott más családtagok? ……………………………………………………….. 

Az Ön havi nettó jövedelme? 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Házastársa nettó jövedelme? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Rendszeres kiadásai ( pl.:közműdíjak, gyógyszerek,hitel,)? …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Tevékenységét befolyásoló betegségek? ………………………………………………………..  

………………….………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kapott e már támogatást a Magyar Orvosokért Alapítványtól, mikor, mennyit? ……………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Egyéb szempont, ami az Alapítványi támogatást alátámasztja: ………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A kérvény mellé kérjük a jövedelmek igazolását, a fontosabbnak tartott megbetegedéseinek   

dokumentációját, valamint számlaszámot megadni szíveskedjék. Kérjük továbbá 

mellékelni számlakivonata fejlécének másolatát. 
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Adatvédelmi tájékoztató 

 

 

A Támogatott jelen adatlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal és a támogatási 

Szerződéssel összefüggésben általa átadott személyes adatokat, okmányainak másolatait a 

Támogató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. számú törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 

előírásai szerint, célhoz kötötten, a támogatási ügylet lezárultától számított 10 évig kezelje. 

 

A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a Támogatott a pályázati 

dokumentációban, a támogatási szerződésben, valamint annak mellékleteiben Támogató 

rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyet Támogatott a támogatás 

nyújtása után az elszámolásban és a beszámolókban Támogató számára megküld. 

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a támogatási projekt életciklusának nyomon követése, 

pénzügyi és szakmai monitoringja, Támogató beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez 

szükséges jelentések és statisztikák elkészítése, információs anyagok készítése, kutatások, 

felmérések elvégzése. 

A személyes adatokhoz a Támogató adatbevitelt végző munkatársai férhetnek hozzá, a bírálati 

és monitoring folyamatok szereplői, azaz a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai, és az 

ellenőrzésre jogosult és a felügyeleti szervek. 

A Támogató védi a Támogatott személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen.  

Támogatott a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy felügyeleti hatóságok 

vizsgálhatják a támogatás felhasználását, valamint a szerződések mellékleteit. 

 

Kelt: ……………      

      __________________________________ 

Támogatási kérelem benyújtójának aláírása 

 

A kuratórium döntése:  

A kuratórium határozatának kelte, száma:  

      

        ____________________ 

                                                                                                           Aláírás 

        A MOA kuratóriumának képv. 

 

 


