
1 
 

Pályázati felhívás 

 

A Magyar Honvédség Parancsnoksága honvédelmi alkotás pályázata. 

 

Mindenkiben él egy kép, mit jelent számára a katonaság, a hazafiság, a biztonság, a 

hősiesség, az, hogy van nemzetünk, van hazánk, van otthonunk. 

 

Arra kérünk jelen pályázati kiírás keretében, hogy rajzolj, fess, alkoss bármilyen 

technikával, a fenti témában. 

 

A Magyar Honvédség Parancsnoksága gyermek és ifjúsági alkotás pályázatot hirdet. 

 

A pályázat célja:  

Minél több fiatal foglalkozzon a haza védelmével, a honvédséggel, a hazafisággal. 

Lehetőséget biztosítani a diákok számára, hogy alkotásaikkal kifejezzék, mit jelent számukra a 

katonaság, a biztonság, a hősiesség, valamint az, hogy van nemzetünk, hazánk, s van otthonunk.  

Pályázati felhívás címe: Mit jelent számomra a haza, a hősiesség, a katonaság, a biztonság? 

Pályázat kiírója: Magyar Honvédség Parancsnoksága 

Kik pályázhatnak: Általános iskolás tanulók (6., 7., 8. évfolyamos) és nappali tagozaton 

tanuló középiskolás diákok. 

Pályázati kódszám: MHPGY1 

A pályaművek beküldésének határideje: a személyesen, vagy postai úton beküldött művek  

beérkezésének napja a nagy érdeklődésre tekintettem meghosszabbítva:  

2022. november 15. 

Nevezési díj: nincs 

Nevezési kategória: Alkotás szabadon 

Technika: rajz, festés, kollázs, pasztell, zsírkréta, montázs, vegyes technika 

Mérete: A/4, vagy A/3 méret  

A témát szabadon, sokféle nézőpontból is fel lehet dolgozni. A kiíró szándéka az, hogy 

a tanulók minél kreatívabb, korosztályukhoz illeszkedő formában és módszerrel 

jelenítsék meg a hazát védő katonákat, a haza szeretetének, haza védelmének 

fontosságát. 
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Részletek: 

Az alkotásokból kiállítás nyílik, hogy minél szélesebb körben megismerhesse a 

nagyközönség a fiatalok értékhű, alkotásban megmutatott gondolatait.  

A pályázatra beérkezett alkotások 2022. decemberében ajándékul továbbításra 

kerülnek a külhoni katonai missziós szolgálatban lévő katonák részére, „Te vagy az én 

Hősöm!” címmel. 

Csak új, eddig nem megjelentetett művel lehet pályázni! A pályázati anyagot és az aláírt 

adatkezelési nyilatkozatot együtt kérjük megküldeni részünkre.  

Kérjük a pályaművek hátoldalán feltüntetni az alkotó nevét, életkorát, iskoláját, 

osztályát, alkotó/törvényes képviselő e-mail címét, telefonszámát. 

A pályaművek beküldési címe:  

Személyesen: Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ (címe: 1143 Budapest, 

Stefánia út 34-36.; kapcsolattartó: Kiss József főelőadó) vagy  

Postai úton: MH BHD Kulturális és Rekreációs Igazgatóság (címe: 1438 Budapest, Pf.: 

552.) 

A részletes kiírás megismerése, az abban foglaltak elfogadása és az adatkezelési 

nyilatkozat (kiskorú esetén a törvényes képviselő általi) aláírása alapfeltétele a pályázatban való 

részvételnek. A pályamunka beadása, egyben a kiírásban szereplő feltételek elfogadását is 

jelenti. 

 

Részvételi és jelentkezési feltételek: 

A pályázatra jelentkezni a https://honvedelem.hu; oldalon megtalálható pályázati kiírás 

alapján, vagy az iskolákba eljuttatott felhívás szerint. 

A pályaművek felhasználása: 

A pályázó a pályázat benyújtásával, a pályamű nyilvánosságra hozatalát a kiírónak 

engedélyezi, továbbá lemond a pályamű tulajdonjogáról.  

Engedélyezi továbbá a pályázó, hogy a pályamű, ajándékul továbbításra kerüljön 

külhoni szolgálatban lévő katonák részére. 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a legjobb pályaműveket megjelenítse a honlapján, a 

pályázatot népszerűsítő marketing anyagokban, a kiíró közösségi média felületein, esetlegesen 

a sajtóban az alkotó megjelölésével.  

Amennyiben ennek a kérésnek a nyertes pályamű készítője nem kíván eleget tenni, 

pályázó tudomásul veszi, hogy a díjra a továbbiakban nem jogosult, és a kiíró jogosult a soron 

következő tartaléknyertest értesíteni, részére a nyereményt átadni. 

  

https://honvedelem.hu/
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Értékelés, díjazás kettő korosztályban: 

1. általános iskolás 6., 7., 8. osztályos diákok 

2. nappali tagozaton tanuló középiskolás diákok 

Első, második, harmadik helyezett, valamint a különdíjasok 

- oklevél díjazásban; 

- értékes nyereményben részesülnek (pl.: repülés honvédségi légi járművel; 

harcászati bemutató megtekintése; tárgyi nyeremények, ingyenes nyári 

honvédelmi táborozási részvétel) 

"Legaktívabbak a jók között" díjat az az iskola kapja, amely a legtöbb alkotás pályaművet 

küldi be.  

Díja: a tanulók honvédelmi élmény napon vehetnek részt, térítésmentes autóbuszos utaztatással, 

maximum 40 fő részvételével. 

Kérdések a pályaművek beküldéséhez:  

- mhp.tkeff@mil.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket, a tárgyban kérjük, 

hivatkozzon a pályázati kódszámra: MHPGY1 

- vagy az MHP Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség 

telefonszámán: 06 1 2365112. 

  

mailto:mhp.tkeff@mil.hu
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Adatkezelési Nyilatkozat 

 

• A pályázati feltételeket megismertem, azokat elfogadom.  

• A pályaműve(i)m tulajdonjogáról lemondok. 

• Hozzájárulok, hogy amennyiben a zsűri a pályaműve(i)met beválogatja a kiállításra, 

az(oka)t a Magyar Honvédség kiállíthassa. 

• Kijelentem, hogy az általam készített pályamű felhasználásáért (kiállításáért) díjazásra, 

vagy egyéb pénzbeli ellentételezésre nem tartok igényt. A szellemi alkotásokhoz 

fűződő, szerzői jogból fakadó jogaim érvényesülnek. 

• Hozzájárulok, hogy a pályázatra beadott alkotásaimat a Magyar Honvédség saját, - 

kereskedelmi forgalomba nem kerülő - nyomtatott és elektronikus kiadványaiban 

felhasználja. 

• Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem. 

 

…………….., 2022………... hó   ….    -   n 

 

         ………………………. 

pályázó 

kiskorú pályázó esetén törvényes  

képviselő aláírása 
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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 

rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó 

rendelkezéseiben foglaltak szerint a „Mit jelent számomra a haza, a hősiesség, a katonaság, 

a biztonság?” című honvédelmi alkotás pályázattal összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban 

a következőkről tájékoztatom: 

I. Az adatkezelő 

a) Magyar Honvédség Parancsnoksága (8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár u. 2., telefon: 

+36-22-542-811, honlap www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, tényleges adatkezelés helye: 

Magyar Honvédség Parancsnoksága, Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnöség, 

cím: 1134 Budapest, Lehel u. 35-37., tel.: +36-1-474-1111, e-mail: mhp.tkefk@mil.hu)  

b) az adatkezelő képviselője: Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, parancsnok 

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Szücs Szabina alezredes HM tel.: +361-474-

1111/34-49-57, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu 

II. Az adatkezelés 

a) Az adatkezelés céljai 

Az 

adatkezelés 

célja 

Az 

adatkezeléss

el érintettek 

köre 

Az adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt adatok 

megnevezése 

Az 

adatkezelés 

időtartama 

A kezelt 

személyes 

adatok 

gyűjtésének 

forrása 

Mit jelent 

számomra a 

haza, a 

hősiesség, a 

katonaság, a 

biztonság 

alkotás 

pályázatra 

jelentkezés, 

annak 

lebonyolítása 

a pályázatra 

jelentkező 

személy, 

vagy 

törvényes 

képviselője 

az általános 

adatvédelmi 

rendelet II. fejezet 

6. cikk (1) bek. a) 

pontja, mely 

szerint az érintett 

hozzájárulását 

adta személyes 

adatainak egy 

vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez. 

pályázó neve, 

életkora/iskoláj

a, osztálya, 

szülő neve, e-

mail címe) 

az 

(Adatkezelő 

ügyviteli 

szabályainak 

megfelelően 

a szerződés 

keletkezésétő

l számított 5 

év.) 

az adatokat a 

jelentkező vagy 

törvényes 

képviselője 

biztosítja 

számunkra 

pályázatot 

követő 

kiállítás 

szervezése 

a pályázatra 

jelentkező 

személy, 

vagy 

törvényes 

képviselője 

az általános 

adatvédelmi 

rendelet II. fejezet 

6. cikk (1) bek. a) 

pontja, mely 

szerint az érintett 

hozzájárulását 

adta személyes 

adatainak egy 

vagy több konkrét 

pályázó neve, 

iskola, osztály, 

szülő e-mail 

címe beküldött 

műve, szülő, 

iskola 

elérhetősége 

 

a kiállítás 

időtartama 

alatt 

az adatokat a 

jelentkező vagy 

törvényes 

képviselője 

biztosítja 

számunkra 
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célból történő 

kezeléséhez. 

kiadvány 

kiadása 

a pályázatra 

jelentkező 

személy, 

vagy 

törvényes 

képviselője 

az általános 

adatvédelmi 

rendelet II. fejezet 

6. cikk (1) bek. a) 

pontja, mely 

szerint az érintett 

hozzájárulását 

adta személyes 

adatainak egy 

vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez. 

pályázó 

neve/képmása 

és műve 

 az adatokat a 

jelentkező 

biztosítja 

számunkra 

kép-és 

hangfelvétel 

a kiállítókról 

a pályázatra 

jelentkező 

személy, 

vagy 

törvényes 

képviselője 

az általános 

adatvédelmi 

rendelet II. fejezet 

6. cikk (1) bek. a) 

pontja, mely 

szerint az érintett 

hozzájárulását 

adta személyes 

adatainak egy 

vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez. 

pályázó 

neve/képmása 

és műve 

 

 az adatokat a 

jelentkező 

biztosítja 

számunkra 

a pályamű 

ajándékozása 

 a külhoni 

szolgálatban  

lévő katonák 

részére 

a pályázatra 

jelentkező 

személy, 

vagy 

törvényes 

képviselője 

az általános 

adatvédelmi 

rendelet II. fejezet 

6. cikk (1) bek. a) 

pontja, mely 

szerint az érintett 

hozzájárulását 

adta személyes 

adatainak egy 

vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez. 

pályázó neve 

és műve 

 

 az adatokat a 

jelentkező vagy 

törvényes 

képviselője 

biztosítja 

számunkra 

 

  



7 
 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

a) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot 

közlünk. 

b) A kiválasztott pályázók neve megjelenik az adatkezelő Facebook oldalán, valamint a 

honvedelem.hu oldalon, ezért azt bárki megismerheti. A nyertesek által megadott személyes 

adatokat az adatkezelő által megbízott ügyintézők ismerhetik meg.  

c) A pályaműveket a külhoni szolgálatban lévő katonák részére ajándékként továbbítjuk. Egyéb 

a pályázat során megismert adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem 

továbbítunk. 

d) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 

 

IV. Az Ön jogai 

a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja. 

b) Továbbá Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes 

adataira vonatkozólag 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, 

- ha Ön visszavonta a hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatok kezelésére, 

 - amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt 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 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,  

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

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

illetékes törvényszékhez, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, valamint 

panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk 

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

www.naih.hu). 

 


