
Kedves Érdeklődő! 

Az eddigi tapasztalatok és kérdések alapján összeállítottunk egy útmutatót, amely 

segítséget nyújt a kitöltéshez. 

Amennyiben további kérdésed vagy észrevételed merül fel, kérjük, keress bennünket a 

megadott elérhetőségeken! 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

- Amennyiben két autista személyt is én regisztrálok, elég csak 1 adatvédelmi 

nyilatkozatot küldeni? 

Nem. Mindkét személy részére külön-külön szükségünk van egy-egy aláírt 

példányra minden dokumentumból, mivel az iktatás személyenként történik. 

- Alá kell írnia az autista személynek is, vagy elég, ha csak én, mint törvényes 

képviselő írom alá? 

Ha az autista személy: 

 14 év alatti: cselekvőképtelen személy - elég a törvényes képviselőnek 

aláírnia.  

 14 és 18 év között: korlátozottan cselekvőképes - a résztvevő és a 

törvényes képviselő aláírása is szükséges. 

 18 év felett: a résztvevőnek kell aláírnia, amennyiben gondnokság alatt áll, 

akkor a gondnoknak/gyámnak IS.  

Ha a 14 évnél idősebb résztvevő nem tud aláírni, akkor elegendő a törvényes 

képviselő aláírása. 

- Az Együttműködő fél én vagyok vagy az autista személy? 

Az autista személy. Tehát bárhol, ahol az „Együttműködő fél” adatait kérik, az övét 

szükséges megadni. 

- A Kedvezményezett én vagyok? 

Nem, a pályázatban a Kedvezményezett az Autisták Országos Szövetsége. Ahol 

ilyet lát, ott az AOSZ képviseletében Kővári Edit elnök fogja aláírni. 

- Az együttműködési nyilatkozatban melyik keltezést töltsem ki? 

A másodikat.  

  



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

1. Együttműködési megállapodás 

 

Az AOSZ tölti ki, 

kérjük, hagyja üresen! 

A kitöltés dátuma 
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Kérjük, ezt NE írja alá! 

Kérjük, ezt NE töltse ki! 

 



2. ESZA kérdőív – „Nyilatkozat” személyes adatok felvételéhez 

projektbe való belépésről 

Az AOSZ tölti ki, kérjük, 

hagyja üresen! 

 



Az autista személy adatai szükségesek! 

…vagy Törvényes 

képviselő/Gondnok/Gyám 

elérhetősége 



Az autista személy adatai szükségesek! 



Az autista személy adatai szükségesek! 



Az autista személy adatai szükségesek! 



 

  

Autista személy aláírása, ha 14 éven 

felüli és írásképes. Amennyiben nem 

tud írni, nem szükséges kitölteni.  

 

18 év alatti és 18 év feletti 

nem önrendelkező autista 

személy esetén szükséges.  

A kitöltés helyszíne és dátuma 



3. Adatvédelmi tájékoztató utolsó oldal 

 

18 év feletti, cselekvőképes 

együttműködő fél (autista 

személy) aláírása 

 

18 év alatti vagy korlátozottan 

cselekvőképes résztvevő esetén a 

törvényes képviselő/ 

gondnok/gyám aláírása szükséges 

 

A kitöltés helyszíne és dátuma 


