Eszterházy Károly Egyetem
Sárospataki Comenius Campus
Tanácsának
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
___________________________________________________________________________
KÉRELEM DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRA
(magánszemélyeknek szóló igénylőlap)

Alulírott, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Campus Tanácshoz, hogy a Kitüntetések és kitüntető címek
adományozása című főiskolai szabályzat 27. §-ában meghatározottak alapján részemre:

ARANY DÍSZOKLEVELET*
GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET*
VAS DÍSZOKLEVELET*
RUBIN DÍSZOKLEVELET*
kiállítani szíveskedjen! (*A kívánt szövegrész aláhúzandó!)

1. Személyi adatok:
Név (a díszoklevélben szerepeltetni kívánt):.………………….…………………………………
Születési hely, idő:………………………………………………………………………….……...
Személyi igazolvány szám:……………………………………………………………………….
Adószám:………………………………………………………………………………………….
TAJ szám:…………………………………………………….……………………………………
Anyja neve:………………………………………………..……………………………………….
Lakcím:…………………………………………………..….irányítószáma:…………………….
Telefonszám:……..………………………………………………………………………………..
E-mail elérhetőség:……..……………………………………...…………………………………..
2. Tanulmányaimra és munkámra vonatkozó adatok:
Az eredeti oklevelet kiadó intézmény: ……………………………………………………………
Székhelye: …………………………………………………………………….…………………...
Oklevél száma: …………………………………………………………………………..………...
Oklevél kelte: ……………………………………………………………………………………...
Szakok megnevezése: ……………………………………………………………………………..
Első munkába lépés időpontja: …………………………………………………………………...
Pedagógus munkaviszonyban töltött évek száma: ………………………………………………
Nyugállományba vonulás időpontja: ……………………………………………………….…….
Utolsó munkahely megnevezése: ……………………………………………………………….....
Címe:……………………………………………….……irányítószáma: …………………….......
Kitüntetések: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………

3. Az elismerés átvételére vonatkozó adatok:
a) A díszoklevelet az Eszterházy Károly Főiskola Sárospataki Comenius Campus díszoklevélátadó ünnepségén szeretném átvenni (a megfelelő válasz aláhúzandó!).

IGEN

NEM

b) A díszoklevelet postai úton kérem megküldeni az alábbi postai címre:
……………………………………………………………………………………………… ………
Kérem, hogy a díszoklevelet az alábbi időpontig szíveskedjenek megküldeni a fent jelölt postai
címre: …..……………………………………………………………………………………………………….

4. Az igénylés beküldésére vonatkozó adatok:
Szükséges mellékletek: oklevélmásolat, rövid szakmai önéletrajz
Beküldési határidő: 2017. április 1. (Szombat)
Postai cím:

Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Ügyintéző: Kormány Gáborné
Elérhetőségei: tel.: 47/513-000/2801-es mellék, e-mail: kormanyne@ekfck.hu

Kelt.: …………………….., 201. ………. ….

….……………………………….
kérelmező aláírása

NYILATKOZAT

Hozzájárulok, hogy az Eszterházy Károly Egyetem Alumni Szervezete lakcímemet az adatvédelmi
törvény előírásainak megfelelően kezelje, és évfolyam-találkozók, valamint egyéb főiskolai rendezvények
szervezése céljából a szervezőnek kiadja.

Igen

Nem

Kelt.: …………………….., 201. ………. ….

….……………………………….
kérelmező aláírása

Eszterházy Károly Egyetem
Gazdasági Igazgatóság
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel:36/520-422 Fax:36/520-441

NYILATKOZAT
díszoklevélhez kapcsolódó pénzbeli juttatás számfejtéséhez
Név:

…………………………………………………………

Leánykori név:

…………………………………………………………

Adóazonosító szám:

…………………………………………………………

Társadalombiztosítási
azonosító szám (TAJ):

…………………………………………………………

Születési hely, idő:

…………………………………………………………

Anyja neve:

…………………………………………………………

Lakcím (irányítószámmal):

…………………………………………………………

Ezen jogcímen számfejtett összeg 201…. évben adómentes kifizetésnek minősül.
Kifizetés módja:
(Kérjük a megfelelő módozatot szíveskedjék bejelölni!)

□ Lakcímre
□ Lakossági folyószámlára

……………………………………………..
folyószámla száma
…………………………………………….
pénzintézet neve

A valótlan adatok közlésének, a változások bejelentésének elmulasztásával járó
jogkövetkezményekről tudomásom van.
Eger, 201…………………………….
………….……………………………….
aláírás

