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JELENTKEZÉSI LAP 
 

 

Név: ……………………………………………………………………………………………………….Születési név: ……………………………………………………………………. 

Neme: ……………………………… 

Születési hely: ………………………………  év: ………………hó: …………  nap: ……………………. 

 

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

 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Értesítési cím:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Állampolgársága:……………………………………………………… 

 

Telefon: 06 -…………./……………………………                                                           Mobil: 06 -…………./…………………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………                                                    szig.szám:…………………………………………………………………… 

                                                                                                                 adóazonosító jel: ………………………………………………………… 

Munkahelyének megnevezése, címe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Hozzájárul az email-en küldött tájékoztatás fogadásához?                              igen                          nem   
                 

Jelentkezés feltételeként megjelölt diploma (azon iskolai előképzettségének megnevezése, melyre a szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett oklevél adatai épüljenek: …………………………………………………………………………………….. 

 

Melyik képzésre jelentkezik? Válaszát HÚZZA ALÁ! 

AKK 
 HALÁSZATI SZAKMÉRNÖK 

 JUH- ÉS KECSKEÁGAZATI SZAKMÉRNÖK 

 LÓTENYÉSZTŐ 

 NÖVÉNYVÉDELMI SZAKMÉRNÖK 

 SERTÉSTENYÉSZTŐ SZAKMÉRNÖK 

 SZARVASMARHA TENYÉSZTŐ SZAKMÉRNÖK 

 TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYGAZDÁLKODÁSI 

SZAKMÉRNÖK 

 

GTK 
 AGRÁRKÖZGAZDASÁGI SPECIALISTA 

 AGRÁRKÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZGAZDÁSZ 

 DIPLOMÁS KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZÉS 
SZAKREFERENS 

 FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI 

SPECIALISTA 

 FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI 
SZAKKÖZGAZDÁSZ 

 KERESZTÉNY ÉRTÉKRENDŰ VEZETŐ 

 KERESZTÉNY ÉRTÉKRENDŰ VEZETÉSI 

SZAKKÖZGAZDÁSZ 

 REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTŐ 

MENEDZSER 

 REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTŐ 

SZAKMÉRNÖK 

MK 
 MŰVÉSZETMENEDZSMENT 

 

PK 
 DIGITÁLIS MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETEN PEDAGÓGUS-

SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 

 DRÁMAPEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA 

FELKÉSZÍTŐ 

 FEJLESZTŐ BIBLIOTERÁPIA 

 GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK – LOGOPÉDIA 

(TERVEZETT) SZAKIRÁNY SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

 GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK – PSZICHOPEDAGÓGIA 
SZAKIRÁNY SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

 GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK – TANULÁSBAN 

AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY SZAKIRÁNYÚ 

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

 GYÓGYTESTNEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN 
SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 

 KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ TERÜLETÉN PEDAGÓGUS 

SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ (BUDAPESTI KÉPZŐHELY) 

 KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA 

(KAPOSVÁRI KÉPZŐHELY) 

 KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA 

(BUDAPESTI KÉPZŐHELY) 

 KUTYATERÁPIÁS FEJLESZTŐ SZAKEMBER 

 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI FELADATOKRA ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA  

o MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ 

FELKÉSZÍTÉS 

o GYAKORLATVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS 

o TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS 

 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS 
PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA 

FELKÉSZÍTŐ 

 TÁRSÁLLAT-TERÁPIÁS FEJLESZTŐ SZAKEMBER 
 

Felnőttképzési szolgáltatások 

Szolgáltatás megnevezése Igénybe veszi a szolgáltatást? 

Előzetes tudásszint felmérés igen   nem   

Elhelyezkedési tanácsadás igen   nem   
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A személyes adatok kezelésének, védelmének szabályait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (a továbbiakban GDPR), valamint a Kaposvári Egyetem Adatvédelmi szabályzata (elérhető a 
www.ke.hu honlapon a Közérdekű adatok és Adatvédelem menüpontban) tartalmazza. 
A Kaposvári Egyetem szakirányú továbbképzésére jelentkezéssel összefüggő – a jelentkezési lap mellékletét 
képező – adatkezelési tájékoztatóját megismertem, a benne foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom: igen  

(kérjük X-szel jelölje). 
 
 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak 
megfelelnek. 

 

Kelt: ……………………………………………………………………  

 ………………………………….. 
Jelentkező aláírása 

 
 

http://www.ke.hu/
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Szakirányú továbbképzés jelentkezési lap  
melléklete 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Kaposvári Egyetem szakirányú továbbképzési szakra jelentkezőknek 

 
A tájékoztatási kötelezettséget a hatályos Infotv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról) 16.§-a, a GDPR rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, az általános adatvédelmi rendelet) 13. cikk, valamint ezekkel összhangban a 
Kaposvári Egyetem Adatvédelmi Szabályzata (elérhető a www.ke.hu honlapon a Közérdekű adatok 
menüpontban és az Adatvédelem menüpontban) írja elő. 
 
Az adatkezelés jogalapja: törvény (nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) 
3. melléklet I/B. 1. pontja) alapján, valamint jogszabály alapján kötelezően nem kezelendő adatok esetében a 
jelentkező hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) bekezdés) alapján. 
Az adatkezelés célja: felvételi eljárással összefüggésben, a szakirányú továbbképzésre való jelentkezés felvételi 
elbírálásának érdekében (Nftv. 3. melléklet I/B. 2. pontja szerint). 
A jelentkezés alapján kezelt személyes adatok köre: Jelentkező neve és születési neve, neme, születési dátum 
és hely, édesanyja neve, a jelentkező e-mail címe és telefonszáma, lakhelye, értesítési címe és telefonszáma, 
állampolgársága, személyi igazolvány száma, adóazonosító száma, felsőfokú végzettség igazolása, munkahelye. 
Az adatkezelés időtartama: a felvételi eljárással kapcsolatos adatok hallgatói jogviszony létesülése esetén a 
hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig (Nftv. 3. melléklet I/B. 3. 
pontja szerint). Azon jelentkezők felvételi eljárással összefüggésben kezelt adatait, akik a felvételi eljárást 
követően az Egyetemre nem nyernek felvételt, vagy az Egyetemre felvételt nyernek, de hallgatói jogviszonyt 
nem létesítenek, a felvételi eljárás befejezését követő hat hónap elteltével törölni kell. 
Adattovábbítás: törvény alapján kezelt adatok esetében Nftv. 3. melléklet I/B. 4. pontjában foglaltak szerint, 
hozzájáruláson alapuló személyes adatok esetében kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával célhoz 
kötötten. 
A jelentkező adatszolgáltatásának elmaradásához kapcsolódó következmények: a felvételi kérelem elbírálását 
teszi lehetetlenné. 
Adatkezelés helye: az Egyetem Hallgatói Ügyek Igazgatósága, valamint a jelentkezéssel érintett képzés szerinti 
Kar ilyen feladattal megbízott munkatársai. 
 
Adatkezelő: Kaposvári Egyetem (székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40., telefon: 82/505-800, honlap: 
www.ke.hu) 
Egyetemi adatvédelmi felelős: dr. Vass Júlia és dr. Szöllősi Bernadett (e-mail: adatvedelem@ke.hu) 
 
Az adatok védelme 
Az Egyetem minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek 

számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem működik. 
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére. 
Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) az Egyetemen nem történik. 
 
Jogok gyakorlása, jogorvoslat  
Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben biztosított jogaival, 
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
- hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 
15. cikk),  

- helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk),  

- törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt 
adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk), 

- kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk),  

- adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk),  

- tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló 
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

http://www.ke.hu/
http://www.ke.hu/
mailto:adatvedelem@ke.hu
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érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási 
kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk).  

A kérelmet az Adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@ke.hu e-mail címére kell benyújtani. Az 
adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban 
tájékoztatást ad.  
 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Egyetemi adatvédelmi felelőshöz 
(Adatkezelő postacímén vagy az adatvedelem@ke.hu címen) vagy bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - 
választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), 
vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; tel.: 06-1-391-1400; honlap: http://naih.hu; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa, különösen, ha jogszabály 
azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az 
erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő közzéteszi honlapján. 


