
JELENTKEZÉSI LAP 

TELEVÍZIÓS ÚJSÁGÍRÁS TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM 

A Jelentkezési lap kitöltése, az adatok megadása önkéntes. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges 
következménye, hogy az érintett nem vehet részt az NTGN tehetséggondozási programjának pályázatán. 

PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADATOK 

Pályázó neve  

Születési név  

Anyja neve  

Születési hely, idő   

Állandó lakcím  

Ideiglenes lakcím  

Értesítési cím  

Telefonszám   

E-mail cím  

Legmagasabb iskolai végzettség  

Honlap, blog, vlog, egyéb saját 
fejlesztésű publikációs felület 
(amennyiben releváns) 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT SZINTJE 

1. pályakezdő vagyok  

2. televíziós/videó-újságírói gyakorlattal rendelkezem  

SPECIALIZÁCIÓ  

1. közéleti televíziózás  

2. szórakoztató televíziózás  

NYELVTUDÁS 

Beszélt nyelveki a nyelvtudás szintjeii 

  

  

  

  

  



CSATOLMÁNYOK: 

Minden pályázónak szükséges: 

− szakmai önéletrajz; 

− motivációs levél; 

− legfeljebb 2 perces bemutatkozó videó; 

− nyelvvizsga-bizonyítvány szkennelt példánya (az eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány 

bemutatását követően a szkennelt példány törlésre kerül – hiánya nem kizáró ok); 

− aláírt Tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat PÁLYÁZÓK részére fényképfelvétel, 

videófelvétel készítéséhez és felhasználásához. 

A szakmai tapasztalattal rendelkező pályázók számára szükséges: 

− 3 televíziós/videó-újságírói referenciaanyag (szakmai portfólió). 

 

NYILATKOZATOK: (Kérjük, nyilatkozatát a négyzetekben x-szel jelölje!) 

 A Tájékoztató a pályázatokon részt vevők adatainak kezeléséről című adatkezelési 

tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat elfogadom. 

 Hozzájárulok, hogy a pályázatra csatoltan küldött dokumentációt, annak elbírálása 

céljából a bírálóbizottság tagjai megismerhessék és áttanulmányozhassák. 

   A jelentkezési lapon megadott adataim a sajátjaim és a valóságnak megfelelnek. 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy büntetlen előéletű vagyok, 
büntetőeljárás jelenleg nem folyik ellenem. 
 
Tudomásul veszem, hogy nyertes pályázat esetén a tehetséggondozási programban való 
részvételem a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés függvénye. 
Amennyiben a felek nem tudnak megegyezni a szerződés feltételeiben, a pályázó nem nyer 
felvételt a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. tehetséggondozási programjába, helyére 
a tartaléklistán soron következő pályázó lép. A felvételt nem nyert pályázók adatait a 
pályázati határidő lezárását követően legfeljebb egy év elteltével töröljük. 
 
Budapest, 202_.____. _____ 

aláírás 

 
i Csak azokat a nyelveket érdemes felsorolni, amelyeken a pályázó szövegértés és hétköznapi kommunikáció 

szintjén is jártas. Külhoni pályázók esetében az ország nyelve is releváns, de a pályázat érvényességének 
feltétele egy világnyelv ismerete. 

 
ii  Kérjük, fejtse ki, mi az a legmagasabb szint, amin a megjelölt idegen nyelvet alkalmazni tudja: 

− szinkrontolmácsolás, élő közvetítés, 

− sajtószöveg megírása a megjelölt idegen nyelven, 

− idegen nyelvű sajtószöveg lefordítása, 

− idegen nyelvű sajtószöveg értelmezése,  

− hétköznapi kommunikáció, társalgási szint. 


