
           3. sz. melléklet 

HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE     

 

Jelentkezési lap 

Jelentkező neve ...................................................................................................................  

Lakcím: ................................................................................................................................  

Anyja neve: .........................................................................................................................  

Szül. hely, idő: .....................................................................................................................  

A kiválasztott tábor megnevezése/helyszíne/időpontja: .....................................................  

……………………………………………………… .........................................................  

A jelentkező törvényes képviselőjének neve: .....................................................................  

Lakcím: ................................................................................................................................  

Telefon elérhetőség: .................... … E-mail elérhetőség: ...................................................  

* Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló  

** Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

 Honvéd Kadét Program tanuló (kadét) 

***HÍRLEVÉL 

Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság a honvédelmi neveléssel összefüggő 

tájékoztatót kíván Önnek küldeni, melyre hozzájárulása esetén, nevének és email címének 

megadásával tud jelentkezni. 

Az érintett neve:  ...............................................  

Az érintett/szülő email címe:  ............................  

Az érintett születési éve:  ..................................  

KÉPMÁS, VIDEÓ KÉSZÍTÉS 

A megrendezésre kerülő tábor népszerűsítése céljából, az azzal kapcsolatos hírek közléséhez a 

megjelölt honvédségi szervezet (Honvéd Vezérkar Stratégiai Kommunikációs Főnökség) 

kommunikációs feladatok ellátásával megbízott képviselője az MH kommunikációért felelős 

szerve (Budapest V. Balaton út 7-11., szerv.mhp.skf@mil.hu, +36-30-959-3638) és a HM Zrínyi 

Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., azaz a katonai sajtó (1087 

Budapest, Kerepesi út 29/B,,  szerkesztoseg@honvedelem.hu, 06-1-459-5305), valamint az 

engedéllyel rendelkező civil sajtó képmás és videó készítésével megbízott munkatársai képmásokat 

és videókat készítenek a tábor ideje alatt a résztvevőkről. 

 Kijelentem, hogy a Honvédelmi táborral kapcsolatos tájékoztatókat áttanulmányoztam, a táborral 

kapcsolatos rendszabályokat megismertem és tudomásul veszem. 
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*Közjegyző által kitöltött igazolás benyújtása szükséges. 

**A Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvélemény másolatát a táborparancsnoknak kérjük átadni! 

***Hozzájárulás esetén van szükség az adatok kitöltésére! 

 Az adatkezelési tájékoztatót a jelentkezési felületen megismertem, annak ismeretében tudomásul 

veszem, hogy adatkezelő(k) a jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat a Honvédelmi 

táborba történő jelentkezés, az igények felmérése, a részvétel biztosítása, a rendezvény 

lebonyolítása céljából kezelik, valamint a tábor népszerűsítése céljából képmásokat és videókat 

készítenek. 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulásomat 

adom, hogy gyermekem a Honvédelmi táborban részt vegyen, valamint a Honvédelmi tábor ideje 

alatt a Magyar Honvédség haditechnikai és technikai eszközein utazzon. 

 

 

Kelt:  .....................................  

 

 

 

  ....................................  

 szülő/törvényes képviselő 

 

 


