
JELENTKEZÉSI LAP  

 XXI. Euroatlanti Nyári Egyetem 2022. július 25-29. 

 

 

ALAP ADATOK 

Név,  

katonai rendfokozat (amennyiben van) 

 

 

 

Munkahely / Oktatási intézmény 

 

 

 

Telefonszám 
 

 

E-mail cím  

Idegennyelv-ismeret  

(a nyelv és a nyelvtudás szintje) 
 

Korábban részt vett-e Euroatlanti Nyári 

Egyetemen? Ha igen, mikor? 
 

Szakmai önéletrajz és motivációs levél 
Külön lapon kell csatolni a jelentkezéshez az 

alábbiak szerint. 

 

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet legkésőbb 

2022. május 31-ig kérjük megküldeni a kultura@mil.hu email címre. 

 
 

Az alábbi Adatkezelési tájékoztató ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázato-

mat (alap adatok, önéletrajz, motivációs levél) a NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet meg-

bízott ügyintézője megismerje és kezelje a képzésen való részvételre történő szakmai szem-

pontú kiválasztás céljából. (Adatkezelési tájékoztató II. pont)   

 

hozzájárulok  / nem járulok hozzá (kérjük aláhúzni) 

  

 

 

 

A képzés alatt álló és mozgókép elkészítéséhez és nyilvánossághoz való továbbításához 

(adatkezelési tájékoztató I. b) pontja):  
 

hozzájárulok / nem járulok hozzá (kérjük aláhúzni!)  
 

  

 

 

 

…………….., 2022. ……………… 

 

jelentkező aláírása 
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BELÉPÉSI ADATOK 

 

Az MH Béketámogató és Kiképző Központ, Szolnok (a továbbiakban: MH BTKK) a cím-

zettje azon adatoknak, amelyek az objektumba beléptetés biztosítás érdekében szükségesek 

(adatkezelési tájékoztató III. pont):  

 

 

Név, 

rendfokozat (amennyiben van) 

 

 

 

szolgálati igazolvány száma  

vagy 
 

személyazonosító okmány száma / útle-

vél száma 
 

amennyiben az objektum területére gép-

jármű behajtási engedélyt kér, akkor a 

gépjármű típusa, rendszáma  

 

 

 

 

        ……………………………….. 

                                                                                                        jelentkező aláírása 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rende-

let (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak sze-

rint a XXI. Euroatlanti Nyári Egyetem akkreditált képzéssel (a továbbiakban: képzés) ösz-

szefüggő adatkezelésről az alábbiak szerint tájékoztatom: 

 

A képzés előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges adatkezelési tevekénységek és 

adatkezelők:  

 

I.  

Adatkezelő: A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
(1118 Budapest, Budaörsi út 49-53., telefonszám: 06-1-474-1111, honlap: 

http://bhd.honvedseg.hu, email cím: mh.bhd@hm.gov.hu);  

Az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Mudra József ezredes dandárparancsnok, 

telefon: 06 1 398-45-05; 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó őrnagy, 06-1-474-

1111/38-075.) 
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a) Az adatkezelés célja: 2022. július 25-29. között megrendezésre kerülő XXI. Euroatlanti 

Nyári Egyetem akkreditált képzésre jelentkezés (a pályázati anyag beküldésével), kapcsolattar-

tás az érintettel (jelentkező), a képzés lebonyolítása, a képzés teljesítésének igazolása (oklevél 

kiadása).  

Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bek. b) pontja, 

mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez kell, melyben az érintett az egyik fél, 

vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez az 

adatkezelés szükséges.     

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő ügyviteli szabályainak megfelelően a szerződés ke-

letkezésétől számított 5 év.  

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás. 
 

b) Adatkezelés célja: Az Adatkezelő a képzésen álló/mozgóképet készít. A képet a képzésről 

szóló tájékoztató hírekben megjelenés céljából teszi közzé: bhd.honvedseg.hu, a bphkk.hu, a 

facebook.com/honvedkulturaliskozpont/a honvedelem.hu honlapokon. Kép- és hangfelvétel 

készítéséhez, és nyilvánossághoz történő közvetítéséhez a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 2:48 § alapján, továbbá az általános adatvédelmi rendelet szerint ehhez az 

érintett személy hozzájárulása szükséges, melyről Ön a fentiekben nyilatkozott. Tájékoztatjuk 

Önt, hogy az adatkezelő törekszik tömegfelvételek elkészítésére, melyhez (és a felhasználásá-

hoz) nincs szükség az Ön hozzájárulására. 

Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése a) pontja, az 

érintett hozzájárulása.     

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő háromévente felülvizsgálja az adatkezelés szüksé-

gességét.  

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás. 

A megadott hozzájárulása bármikor, az adatkezelő részére megküldött írásban tett nyilatkozat-

tal visszavonható, de a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem 

érinti.  

Adatfeldolgozót veszünk igénybe, amely a honvédelmi szervezeti honlapok üzemeltetőjeként a 

HM Zrínyi Nonprofit Kft (cím:1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.), valamint adatfeldolgozó a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.)..  

 

II.  

Adatkezelő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), (1441 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Az adatkezelő képviselője: Dr. Deli Gergely, tel: 061 432 9000) 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Dr. Debreceniné Deák Veronika, telefonszám: + 36 1 

432 9000/ 29833 

Az adatkezelés célja: az érintett által az I. pont szerinti Adatkezelő részére benyújtott pályázati 

anyagot (alap adatok, önéletrajz, motivációs levél) az I. szerinti Adatkezelő az NKE Stratégiai 

Védelmi Kutatóintézet -mint Címzett - megbízott ügyintézője részére továbbítja. A Címzett a 

pályázati anyagot szakmai szempontok szerint elbírálja a képzésen való részvétel céljából.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 

(1) bekezdése a) pontja, az érintett hozzájárulása. 

Az adatok megőrzési ideje: az akkreditált képzés első napja.  

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás. 

A megadott hozzájárulása bármikor, az adatkezelő részére megküldött írásban tett nyilatkozat-

tal visszavonható, de a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem 

érinti.  

Az adatkezelés elmaradása, a hozzájárulás visszavonása esetén a pályázati anyag nem bírálható 

el szakmai szempontok alapján, ami a képzésen való részvételt kizárja.  
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III. 

Adatkezelő: Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ (5000 Szolnok, Széche-

nyi krt. 24.), e-mail: szerv.mh.btkk@mil.hu, tel: 06-56/505-116 

Az adatkezelő képviselőjének neve, elérhetősége: Kiss Róbert ezredes, e-mail: 

kiss.robert@mil.hu, HM telefon: 02-43/85-65 

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei: dr. Kiss Zsuzsanna hadnagy, e-mail: 

kiss.zsuzsanna@mil.hu, HM telefon.: 02-43/85-71 

Az adatkezelés célja: az érintett által az I. pont szerinti Adatkezelő részére megadott Belépési 

adatokat az I. szerinti Adatkezelő az MH BTKK –mint Címzett - megbízott ügyintézője részére 

továbbítja a képzés helyszínére történő beléptetés biztosítása céljából.  

Az adatkezelés jogalapja: A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (to-

vábbiakban: Haktv.) 21. § (1) bekezdésén alapul.     

Az adatok megőrzési ideje: az adatkezelés megkezdése napját követő 15 év. 

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás.  

A Címzett az adatot továbbíthatja a Haktv. 21. § (4) bekezdés szerint.  

 

IV. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

a) Az adatokat a felsorolt tevékenység végrehajtásának érdekében, a fenti szerinti címzetteknek 

továbbítjuk (II., III. pont), ezeken kívül más személyekkel (harmadik féllel) adatokat nem köz-

lünk. 

b) Hivatalos szervek általi megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk. 

c) Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk. 

d) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, kivéve a II. b) pont álló-és mozgókép-készítés és 

felhasználásra vonatkozó rész szerinti adatfeldolgozót. 

 

IV. Az Ön jogai 

a) Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja az I. b) és  II. pont  szerinti 

Adatkezelő adatkezelési tevékenyége tekintetében. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

b) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonat-

kozólag az alábbiakat kérelmezheti: 

- személyes adatokhoz való hozzáférést, 

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben: 

  - az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 

 - amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elő-

írt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az 

adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi), 

- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesz-

téséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,  

- Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását 

az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa. 

Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az 

általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit, úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

mailto:szerv.mh.btkk@mil.hu
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illetékes törvényszékhez, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, valamint pa-

naszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (11055 Budapest, Falk 

Miksa u. 9-11.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) 

http://www.naih.hu/

