MAGYAR HONVÉDSÉG
ALTISZTI AKADÉMIA
Toborzó iroda fejbélyegzője

J ELENTKEZÉSI LAP
Honvéd altiszt-jelölt képzésre1
Jelentkező neve:
Születési helye:
Édesanyja leánykori neve:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe:
Telefonszáma:

Születési ideje:

E-mail címe:

TAJ szám:
Adóazonosító szám:
Tanulói azonosító szám: 7 . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Egyéb végzettség (ek):
Nyelvvizsga megszerzésének várható időpontja:
A meglévő angol / német / francia2 alapfokú komplex nyelvvizsga típusa:
angol komplex

német komplex

francia komplex

A meglévő angol / német / francia vagy: ……………………………………3
KÖZÉPFOKÚ KOMPLEX nyelvvizsga.
A meglévő angol / német / francia vagy: ……………………………………4
FELSŐFOKÚ KOMPLEX nyelvvizsga.
A meglévő nyelvvizsga bizonyítvány száma, kelte:

1

2020. február 19-ig a legközelebbi Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodákban vagy Katonai Igazgatási
Központban vagy Toborzó és Érdekvédelmi Központban adható be (www.hadkiegeszites.hu).
2020. február 20. – 2020. március 15. között a MH AA Tanulmányi Főnökség, Szentendre 2000, Dózsa
György út 12-14. vagy mhaa.tanulmanyi@mil.hu e-mail címre közvetlenül is beküldhető.
2
A megfelelő aláhúzandó! A külön letett írásbeli és szóbeli nyelvvizsga egy nyelven belül komplex
nyelvvizsgának számit, amennyiben egyesíthetőek a felvételi idejéig a bemutatáshoz egyesíteni kell!
3
Más nyelv is megadható, amennyiben középfokú nyelvvizsgával rendelkezik belőle. A megfelelő nyelv
aláhúzandó!
4
Más nyelv is megadható, amennyiben felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik belőle. A megfelelő nyelv
aláhúzandó!

2

ECDL
7 modul
start
Az ECDL vizsga bizonyítvány száma, kelte:

nincs

Gépjárművezetői engedély típusa:
Egyéb, a felvételi tájékoztató alapján többletponttal jutalmazható
tevékenység:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

A jelentkezés helye (város), dátuma: ...................................................................
A jelentkező neve nyomtatott betűvel: ................................................................

………………..………………….
a jelentkező aláírása
A toborzó neve, rendfokozata5: ............................................................................
A toborzó elérhetősége (csak telefonszám): ........................................................

………………..………………….
a toborzó aláírása
Adatvédelmi tájékoztató
Az MH Altiszti Akadémia Honvéd altiszt szakképzésére történő jelentkezés céljából szükséges adatkezelést az MH Altiszti Akadémia (a
továbbiakban; adat kezelő) végzi.
A jelentkezés során benyújtott személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail-cím, valamint iskolai végzettségre vonatkozó adatok)
kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, mely hozzájárulást az érintett a jelentkezési lap aláírásával ad meg.
A fenti személyes adatok kezelése - az e-mail-cím kivételével - a jelentkezés lezárásáig tart, melyet követően az érintett ellentétes tartalmú
nyilatkozatának hiányában, a nyilvántartás törlésre kerül. Az adat kezelő a megadott e-mail-címen az érintettet hasonló jelentkezésre történő
értesítés céljából megkeresheti. Az érintett hozzájárulása indoklás nélkül bármikor visszavonható.
Az adat kezelő harmadik fél részére adattovábbítást nem végez.
Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adat kezelő, valamint a jelentkezest elbírálására kijelölt
bizottságnak a jelentkező kiválasztásával összefüggő feladatokat ellátó munkatársa nyerhet, feladatának ellátásához szükséges ideig és
mértékben.
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz. tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem
esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz IS fordulhatnak.

2020. február 19-ét követően a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Tanulmányi Főnökség, Szentendre 2000,
Dózsa György út 12-14. vagy mhaa.tanulmanyi@mil.hu e-mail címre közvetlenül megküldött jelentkezések
esetén a Toborzó Irodára vonatkozó rész kitöltése nem kötelező.
5

