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 RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Katasztrófavédelmi Intézet 
 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

2021/2022. tanév tavaszi szemeszter 

Kritikusinfrastruktúra-védelmi biztonsági összekötő személy 

szakirányú továbbképzési szakhoz 

(kitöltés előtt kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztatót) 

1. Név:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  Születési név:……………………………………………………………………………………………………………………  

3. Anyja neve: Állampolgárság, állampolgárság kezdete, amennyiben eltér a születés 

dátumától: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Születési ország/megye:…………………………………………………………………………………………………..  

Város:……………………………………………Születés dátuma:……………………………………………………… 

5. Lakcím: Megye: …………………..Irányítószám: ………… Város:…………………………………………… 

Utca:………………………………………. Házszám: ……………Telefonszám: ………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Az elvégzett főiskolai vagy egyetemi intézmény neve, a megszerzett végzettség meg-

nevezése magyarul és angolul (amennyiben az angol végzettség megnevezése ren-

delkezésre áll):  

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

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

7. Oklevelének száma, kelte: …………………………………………………………………………………………….. 

8. Oklevelének nyomdai sorszáma: ……………………………………………………………………………………. 

9. Felsőfokú végzettség megjelölése (MA/egyetem v. BA/főiskola): 

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

10. Munkahely neve, címe:……………………………………………………………………………………………………. 

11. Munkaköre, beosztása: …………………………………………………………………………………………………. 

12. Adóazonosító jel:…………………………………………………………………………………………………………….. 

13. TAJ szám: ………………………………… Személyi igazolvány szám: ………………………………………. 

14. Bankszámlaszám:……………………………………………………………………………………………………………. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Kelt:_________________________                         ____________________________ 

aláírás 
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A jelentkezési laphoz csatolni kell: 

- a főiskolai vagy egyetemi végzettséget tanúsító oklevél másolatát,  

- a többletpontra jogosító dokumentum (nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal 

egyenértékű okirat) másolatát, 

A beiratkozás feltétele: 

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a hivatásos állo-

mányú jelentkező részére is kötelező (Ügyfélkapun történő igénylés esetén a „Speci-

ális igénylés”-t kell választani. Az igazolás okánál az „NKE”-et kell beírni, majd a felugró 

lehetőségek közül az alábbi szöveget kell kiválasztani. 

NKEGYETEM 21. § 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 21. §-ában meghatáro-

zott feltételnek megfelel.  

 
A jelentkezési lapot és mellékleteit a jelentkezőknek a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézet postacímére (1581 Budapest, Pf. 15.) 

és elektronikusan krizsan.zoltan@uni-nke.hu email címre kell megküldeni leg-

később 2022. január 10-ig. 

TÁJÉKOZTATÓ 

A hallgatók személyes adatainak kezelése – az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes ada-

tok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, va-

lamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 5. cikk (1) bekezdés c) és e) 

pontja alapján – jogi kötelezettség teljesítésén alapul. A jogi kötelezettséget az Nftv.18. 

§-a és 3. melléklet I/B.fejezete, valamint az NKE tv. 21/A. §. (7) bekezdése és 23. §-a, 

az adatkezelés célját az Nftv. 18. §. (1) bekezdése, az Nftv. 3. melléklet I/B. pont 2. al-

pontja, valamint az NKE tv. 23. §. (3) bekezdése határozza meg. 
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