
Kérjük a jelentkezési lapot olvashatóan, géppel, vagy nyomtatott betűkkel kitölteni! 
 

INKONTINENCIA  
2022. szeptember 19 

 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház, kék terem  

1134. Bp. Róbert K. krt. 44.  
 

JELENTKEZÉSI LAP  
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 12 
Jelentkezés: e-mailben kovacs.zsuzsanna2@hm.gov.hu 

NÉV: 
 

 

születési név 
 

 

születési hely/ország 
 

 

születési idő 
 

 

anyja neve 
 

 

e-mail cím 
 

 

telefonszám 
 

 

nyilvántartási 
 szám 

 

szakképesítés, amire a 
pontot kéri (1 db) 

 

 

pontigazoláson kívül 
tanusítványt kér? igen* nem* 

legmagasabb iskolai 
végzettség** 

Végzettség nélkül Általános iskolai 
végzettség 

Középfokú 
végzettség és 
gimnáziumi 
érettségi 

(gimnázium) 

Középfokú végzettség 
és középfokú 
szakképesítés 

(szakgimnázium, 
szakképző iskola, 

szakiskola) 
Középfokú végzettség 

és középfokú 
szakképzettség 

(technikum) 

Felsőfokú végzettségi 
szint és felsőfokú 
szakképzettség 
(felsőoktatási 
intézmény) 

Felsőoktatási 
szakképzés 

(felsőoktatási 
intézmény) 

 

levelezési cím 
 

 

Munkahely neve   
 
 

Költségviselő   
 

amennyiben nem a 
jelentkező fizeti a díjat, 

kérjük a II. pont kitöltését 
is! 

 
Neve: ………………………………………………………………………………………… 
 
Címe: …………………………………………………………………………………………. 
 
Adószáma: ………………………………………………………………………………... 
 

Fizetés módja átutalás számlaszám: MÁK 10023002-00290469-00000000 
A közlemény rovatba kérjük beírni: résztvevő neve + INKONTINENCIA TK 
                                                        

*a megfelelő rész aláhúzandó 
**csak egy jelölhető 

 



 
 

I. JELENTKEZŐ NYILATKOZATAI 
 

Kijelentem, hogy a meghirdetett tanfolyam térítési díját ……………….. Ft-ot a MH Egészségügyi Központ (1134 Bp., Róbert Károly 
krt. 44.), MÁK 10023002-00290469-00000000 számlaszámára átutalom. A befizetés igazolását a tanfolyam napján, a tanfolyam 
megkezdése előtt leadom. Tudomásul veszem, hogy a meghirdetett tanfolyamon csak akkor vehetek részt, ha igazolni tudom, hogy a 
tanfolyam díjának megtörténtét. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a számlázáshoz általam megadott cím eltér a lakcímemtől, akkor nemfizetés esetén a lakcímemre 
kerül kiállításra a számla. 

A jelentkező neve megegyezik a számlázási névvel: □ igen  □ nem 

A jelentkező címe megegyezik a számlázási címmel:  igen  □ □  nem 

Amennyiben a résztvevő és a számlafizető/költségviselő nem azonos, akkor  a III. pontban szereplő nyilatkozat kitöltését, és cégszerű 
aláírást, pecsétet kérünk a számlafizető / költségviselő / befizető részéről. 

 

Dátum: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelőek. 

 

        …………………………………………… 

           jelentkező aláírása 

 

II. SZÁMLA FIZETŐJÉNEK / KÖLTSÉGVISELŐJÉNEK NYILATKOZATA 
 

Alulírott ………………….……………….…..…..………………….. (költségviselő cégszerű neve) nyilatkozom, hogy a meghirdetett 

tanfolyamra jelentkező …………………………….……..……………………..(jelentkező neve) tanfolyami térítési díjának költségét 

átvállalom, és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (1134 Bp., Róbert Károly krt. 44.), MÁK 10023002-00290469-00000000 

számlaszámára átutalom. Kérem, hogy a tanfolyam díjáról szóló számlát az alábbi 

számlázási névre:…………………………………………………………………………………………………………. 

számlázási címre: ………………………………………………………………………………………………………… 

állítsák ki. 

Dátum:  

      P.H. 

 

        ……………………………………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

 

 

 



 

Adatkezelési tájékoztató 
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ által megszervezésre kerülő szabadon választható továbbképzés lebonyolításához 

 
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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (a 
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel 
kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: 
 
I. Az adatkezelő: 
a) Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44., telefonszám: 06-1/465-1800, honlap: 
www.honvedkorhaz.hu, email cím: mh.ek@hm.gov.hu) 
b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Dr. Kopcsó István dandártábornok, parancsnok (telefonszám: 06-1/465-1800 / 
71-258-as mellék, email cím: mh.ek.pk@hm.gov.hu) 
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Kiss Tünde százados (telefonszám: 06-1/465-1800 / 73-153-as mellék, email cím: 
kiss.tunde@hm.gov.hu) 
 
II. Az adatkezelés 
a) Az adatkezelés céljai:  
aa) a továbbképzésre történő jelentkezések feldolgozása, a továbbképzés lebonyolítása, 
ab) a jelentkezőkkel való kapcsolattartás, 
ac) a térítési díjjal kapcsolatos számlázási feladatok végrehajtása, 
ad) a díjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a jogi igények érvényesítése. 
 
b) Az adatkezelés jogalapjai az általános adatvédelmi rendelet alapján: 
ba) 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulása, 
bb) 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulása, 
bc) 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése, 
bd) 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közérdekű feladat végrehajtása. 
 
c) Az adatkezelés érintettjei: a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) által megszervezésre kerülő továbbképzésre 
jelentkező személyek. 
 
d) A kezelt adatok köre:  
da) személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve), lakcím 
db) elérhetőségi adatok (telefonszám és/vagy email cím), 
dc) alapnyilvántartási/ működési nyilvántartási szám, pecsétszám; szakképesítés, legmagasabb iskolai végzettség 
e) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. 
 
III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 
a) Jogszabályi kötelezettség alapján adatszolgáltatás történik a felnőttképzési államigazgatási szerv részére. Nem kívánjuk az adatokat 
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani. 
b) A személyes adatok kezelésének időtartama: a számlázás tekintetében a számla kiállításától számított 8 évig, illetőleg az elérhetőségi 
adatok esetében a hozzájárulás visszavonásáig. 
IV. Az Ön jogai: 
a) Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti az ezt megelőző adatkezelés jogszerűségét.  
b) 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, 
 - amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát 
ellenőrzi), 
- 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 rendeletet, úgy az 
adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez 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). 
 
 

 

 


	NÉV: 
	születési név: 
	anyja neve: 
	email cím: 
	telefonszám: 
	nyilvántartási szám: 
	levelezési cím: 
	Munkahely neve: 
	Adószám: 
	Cím: 
	Név: 
	születési hely/ország: 
	szülidő: 
	szakképesítés: 
	Ft: 
	számlázási név: 
	számlázási cím: 
	dátum: 
	költségviselő neve: 
	jelentkező neve: 
	Group3: Off
	Group1: Off
	Group2: Off


