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A Drogkutató Intézet közös gondolkodásra hívja mindazon tudományterületek és szakmai 
közösségek kutatóit, hallgatóit, illetve szakembereit, akik tudásukkal, ismereteikkel, 
tapasztalataikkal hozzá kívánnak járulni a droghasználat társadalmi jelenségének minél 
átfogóbb megismeréséhez. 

Pályázati téma 

Pályázni az alábbi témák bármelyikében lehetséges. A javasolt tematika felöleli, de nem 
korlátozódik az alábbiakra: 

- kábítószerek használatának egészségügyi, társadalmi, gazdasági kockázatainak 
értékelése; 

- drogprevenciós eszközök, módszerek a 21. században; 
- illegális drogok használata a jelenkori Magyarországon; 
- a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés hazai és nemzetközi tendenciái; 
- az illegális droghasználat társadalmi, gazdasági, egészségügyi következményeinek 

kezelése, megoldási lehetőségek; 
- fiatalkori droghasználat okai és következményei; 
- kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés felderítésének korszerű megoldásai; 
- a problémás droghasználat kezelésének megoldási alternatívái; 
- kábítószer-használat pszichológiai vonatkozásai, hatásai; 
- az illegális drogtémához kapcsolódó egyéb tanulmánnyal. 

Pályázók köre 

A pályázaton természetes személyek vehetnek részt. Pályázni egyénileg vagy kollektív 
munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott 
tanulmánnyal lehet.    

A pályázat elbírálása, díjazása 

A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a feldolgozás igényessége1. Elvárás továbbá az 
is, hogy a dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen, a végén 
összefoglalást is tartalmazzon. 

 

 

_______________ 
1A feldolgozás igényessége alatt a vonatkozó téma hazai és nemzetközi szakirodalmának ismerete, annak alkotó 

módon való alkalmazása, új szakmai tudományos ismeretek, összefüggések, módszerek és eljárások 

megfogalmazása, kidolgozása érthető. 

 



 

 

A pályaműveket az Interdiszciplináris Drogszemle szerkesztőbizottsági elnöke által felkért 
szakértői zsűri bírálja el és tesz javaslatot a díjazásra. 

A pályázatra beérkező tanulmányok közül a szakmai zsűri az első három helyezettet 
pénzjutalomban részesíti, valamint különdíjat adományozhat. A nyertes pályaműveket az 
Interdiszciplináris Drogszemlében közöljük. 

A díjazásban nem részesülő színvonalas pályaműveket a szerző beleegyezése esetén 
publikáljuk az Interdiszciplináris Drogszemlében vagy a Magyar Drogfigyelő, havonta 
megjelenő online folyóiratban. 

Első díj: 150.000.- Ft (nettó) 

Második díj: 100.000.- Ft (nettó) 

Harmadik díj: 75.000.- Ft (nettó) 

Különdíj: 55.000.- Ft (nettó) 

A pályázat beküldésének határideje:  2021. 11.15. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2022. 01.17. 

Eredményhirdetés 

A nyertes pályaművek szerzőit és tanulmányaik címeit a drogkutato.hu weboldalán és 
Facebook oldalán, illetve mindkét lapunkban, az Interdiszciplináris Drogszemlében és a 
Magyar Drogfigyelőben is közzétesszük. 

A nyertes pályaművek szerzőit mindezen felül e-mailben is értesítjük.  

A pályázat formai követelményei 

A pályázatok terjedelme (irodalomjegyzék és mellékletek nélkül) 1 szerzői ív (egy szerzői ív 
40.000 leütést tartalmaz, szóközökkel együtt) magyar nyelven. A tanulmány része a legfeljebb 
1500 karaktert tartalmazó magyar és legfeljebb 1500 karaktert tartalmazó angol absztrakt. Az 
absztraktok végére magyar és angol nyelven 3-6 darab kulcsszót kérünk megjelölni. 

A pályaműveket Word (.doc, .docx) szövegszerkesztővel készítve, kizárólag elektronikus 
formában kell benyújtani (a dokumentum elnevezése: jelige_pályamű címe.doc). A benyújtott 
pályamű törzsszövege felett kizárólag a pályamű címe és a szerző által megadott jelige 
szerepelhet. A pályaművet tartalmazó Word dokumentumon a jeligén kívül egyéb a 
pályázó/pályázók személyének azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet. 

A pályaművel együtt külön csatolni szükséges a pályázati kiírás 1. mellékletében szereplő 
adatközlő dokumentumot és a 2. mellékletében szereplő szerzői nyilatkozatot, aláírva, 
szkennelve. Több szerző közös pályázata esetén az adatközlőt és nyilatkozatot minden 
pályázóra vonatkozólag el kell készíteni. 

Kérjük, hogy a kéziratok szövegszerkesztése során Times New Roman betűtípussal, 12-es 
betűmérettel, szimpla sortávolsággal, sorkizárással, oldalszámozás nélkül dolgozzanak. Kérjük 



 

 

kerülni továbbá a rendhagyó formázásokat, illetve az „egyéni” beállításokat mind a főszöveg, 
mind a lábjegyzetek tekintetében, ne használjanak tabulátort, semmilyen élőfejet vagy 
élőlábat, az új bekezdés mindig enterrel kezdődjék! 

A kiemeléshez kérünk csak kurziválást használni; ne legyen aláhúzás, félkövér betűtípus, sem 
kiskapitális. A kéziratok alcímekre tagolása esetén az alcímek számozás nélkül, félkövér 
kiemeléssel, balra helyezve szerepeljenek. 

Ábrák, táblázatok, diagrammok alkalmazása 

A kéziratok a szöveg megértését segítő, a témához szorosan kapcsolódó ábrákat, táblázatokat, 
diagrammokat tartalmazhatnak. Fotók esetében, a megfelelő képminőséghez legalább 1400 
pixel képszélességre van szükség. 

Kérjük, hogy a Word-ben szerkesztett táblázatok, grafikonok, ábrák maradjanak szerkeszthető 
formában, ne kerüljenek képként lementésre. A másfajta szerkesztőben (pl. Excel) készített 
diagrammok, ábrák, grafikonok esetében a forrásfájlt (az ábrákat tartalmazó .xls 
dokumentumot) is kérjük a kézirattal együtt megküldeni. 

Az ábrák, táblázatok, diagrammok stb. mindegyikénél kérjük feltüntetni azok címét és forrását. 
Saját készítés esetén a „szerző(k) saját szerkesztése” megjegyzést kérjük forrásként 
feltüntetni. 

Hivatkozás 

Az Interdiszciplináris Drogszemle az APA (American Psychological Association) hivatkozási 
rendszert alkalmazza. Forrásra történő hivatkozás a szövegben történik zárójeles 
forrásmegjelöléssel. A hivatkozások alkalmával szükséges feltüntetni a szerző nevét és a 
szerzett műhöz tartozó évszámot vesszővel elválasztva (Gabel, 1977), szószerinti idézés esetén 
pedig az oldalszámot is (Gabel, 1998, 65). Kétszerzős művek esetében kérjük az “and” jelet (&) 
használni (Wu & Philips, 2001). Három vagy annál több szerzős műveknél pedig az “et al.” 
rövidítés alkalmazandó (Green et al., 2009). 

Mondatközi hivatkozások alkalmával a szerző(k) neve zárójel nélkül (több szerző esetén az 
“és” szó vagy az “et al.” használatával) a kiadás éve zárójelben kerüljön feltüntetésre [Gabel 
et al. (1999); Wu és Philips (2001)]. 

Ha azonos szerzőtől egyazon évben több tanulmányra történik hivatkozás, akkor a 
közleményeket az évszám után írt betűkkel (a, b, c). jelekkel kérjük megkülönböztetni a 
szövegközi hivatkozásban és a felhasznált irodalomban egyaránt. 

Irodalomjegyzék 

Az irodalomjegyzéket a közlemény végén sorszámozás nélkül, a hivatkozott szerzők neve 
szerinti abc-sorrendben kérjük elhelyezni. 

A szövegben jelzett források mindegyikét tartalmazza az irodalomjegyzék, és fordítva, vagyis 
az irodalomjegyzék valamennyi pontja jelenjen meg a tárgyalás során. 



 

 

Az internetes hivatkozásokat (URL) minden esetben az irodalomjegyzék legvégén, “Internetes 
hivatkozások” alcím alatt kérjük felsorolni a szövegben történő szereplés sorrendjében. 

A jogszabályok hivatkozása külön minden esetben az irodalom jegyzék legvégén, “hivatkozott 
jogszabályok” alcím alatt kérjük felsorolni a szövegben történő szereplés sorrendjében. 

Megjegyzések 

A szerző kereszt- és családnevének sorrendje mindig a nyomtatványon olvashatóval egyezik 
meg, külföldi szerző esetében tehát a vezetéknevet nem emelhetjük ki a címleírás első szavául. 
Társszerzők nevei között vessző áll. 

A kötet szerkesztőjének neve előtt szerk. szócska áll. Idegen nyelvű kötet esetén az adott 
nyelvnek megfelelő rövidítést használjuk: ed. (angol, olasz, latin); éd. (francia); Hrsg. vagy Hg. 
(német). 

Oldalszám előtt és után nincs betűjel, csak utána pont. Számok között nagykötőjelet 
használunk. 

Egy könyv 2., 3. stb. kiadására a kiadási évet követő felső index-számmal utalunk: 19642. 

Ha bármelyik adat hiányzik, értelemszerűen ki kell hagyni. 

A pályaműveket és a pályázat mellékleteit az alábbi címre nyújthatják be 

drogszemle@drogkutato.hu 

A pályaművön annak címét és a jeligén kívül egyéb, a pályázó(k) személyének azonosítására 
alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet! 

A legjobb pályaműveket – függetlenül attól, hogy értek-e el helyezést – a Drogkutató Intézet 
szerkesztett formában, az Interdiszciplináris Drogszemlében vagy a Magyar Drogfigyelő című 
online folyóiratában közölni kívánja, a szerző hozzájárulása esetén. 

A pályázattal kapcsolatos további információt a Drogkutató Intézet operatív igazgatója, Szabó 
Jennifer a jennifer.szabo@drogkutato.hu e-mail címen ad. 

A Drogkutató Intézet munkatársai és az Interdiszciplináris Drogszemle szerkesztőbizottsága 
minden pályázónak eredményes munkát kíván! 

Budapest, 2021. szeptember 13. 
 
 

     Dr. Christián László    Prof. Dr. Haller József 

                 habilitált egyetemi docens        Drogkutató Intézet igazgatója 

     főszerkesztő       Interdiszciplináris Drogszemle 
    szerkesztőbizottságának elnöke 
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1. sz. melléklete 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

1. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 

1.1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a Drogkutató Intézet tudományos pályázati felhívására pályázók 

nyilvántartása, a tudományos pályázati rendszer működtetése. 

1.2. Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, figyelemmel az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, az 

állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs 

eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra 

vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezéseire. 

Az Ön jelentkezése önkéntes, pályázata során írásos formában, a hozzájáruló nyilatkozat 

kitöltésével hozzájárul a jelen tájékoztatóban meghatározott célok megvalósításához 

szükséges adatok kezeléséhez. 

1.3. A kezelt adatok fajtája, ideje 

A Drogkutató Intézet, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a pályázat során az Ön 

által benyújtott pályázatban és nyilatkozatban foglalt adatokat az irányadó jogszabályok 

szerint kezeli, tartja nyilván. 

Az adatokat a hozzáférés nyilvántartásban az Adatkezelő legfeljebb 15 évig kezelheti. 

1.4. Adatkezelő és adatfeldolgozó neve 

Adatkezelő: Drogkutató Intézet 

Cím: 1137 Budapest, Radnóti utca 25. II. emelet 2/A. 

Postacím: 1052 Budapest, Haris köz 5. 4/1. 

E-mail cím: info@drogkutato.hu 

 

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

2.1. A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől saját személyes adatainak vonatkozásában arról, hogy: 



 

 

- az adatkezelés folyamatban van-e, 

- milyen adatkezelési cél miatt, 

- milyen személyes adatokat, 

- milyen jogalapon, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli, 

-  az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 

adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 

-  kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, 

-  a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. 

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és a kérelmezőt az általa 

megadott elérhetőségen keresztül írásban értesíti. 

2.2. A helyesbítéshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor 

megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján legfeljebb 

25 napon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül 

írásban értesítést kap. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok 

– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

2.3. A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog2 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Amennyiben az adatok kezelésére 

további kötelezettsége nincs, akkor az Adatkezelő a kérelmet megvizsgálja és 25 napon belül 

döntéséről a megadott elérhetőségen keresztül Önt írásban értesíti. Az Adatkezelő az Ön 

kérésére törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike 

fennáll: 

- az adatkezelés már nem szükséges, 

- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, 

- Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, 

- személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

 
2A 3.1. pont első bekezdésében megjelölt GDPR hatályba lépését követő (2018. május. 25.) után alkalmazandó 

 

 

 



 

 

2.4. A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg Ön által 

megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például 

abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, 

azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, 

hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság 

megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az 

adatokat. 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését, 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli 

azokat védendő magánérdekből, 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-

e Ön jogos érdekeivel szemben. 

 

2.5. Adathordozhatósághoz való jog3 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az 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 Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésre 

bocsátotta, ha: 

- az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, 

- automatizált módon történik. 

 
3 A 3.1. pont első bekezdésében megjelölt GDPR hatályba lépését követő (2018. május. 25.) után alkalmazandó 

 

 

2.6. A tiltakozáshoz való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ebben az 

esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább kivéve, ha az Adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel szemben, vagy az adatkezelés közérdekű okból végzett 

feladat végrehajtása érdekében történik. 



 

 

Tájékoztatom, hogy a GDPR4 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (ide értve a profilalkotást is), ha az 

adatkezelés: 

- közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához vagy 

- az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 

érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 

amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

3. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan a 

szükséges mértékben kezeli. 

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, 

ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az 

eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre 

juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen 

felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

3.1. Vonatkozó jogszabályok 

- 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, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet GDPR) hatályba lépése 2018. május 25. 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. 

CXII. törvény (Infotv). 

4. Jogorvoslati lehetőségek 

4.1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c.) vizsgálatát kezdeményezheti az Infotv. alapján az Adatkezelő 

intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha 

- az Adatkezelő az előzetes tájékozódáshoz való jogának, hozzáféréshez való jogának, 

helyesbítéshez való jogának, az adatkezelés korlátozásához való jogának, valamint a 

törléshez való jogának érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére 

irányuló kérelmét elutasítja, valamint 

- a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése 

szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírásokat. 

4 A 3.1. pont első bekezdésében megjelölt GDPR hatályba lépését követő (2018. május. 25.) után 

alkalmazandó     szabály. 



 

 

 

4.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő ellen a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése 

szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Uniókötelező jogi aktusában meghatározott előírások 

megsértésével kezeli. 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő 

köteles bizonyítani. 

 

5. 1 Egyéb információ: 

A pályázatokat bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a formai követelményeknek meg nem 
felelő pályaműveket nyomós okból – pl. a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas 
adatok pályaművön történő szerepeltetése miatt – kizárja a bírálati eljárásból. 

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy annak díjazása esetén a 
felhasználási jogok a Drogkutató Intézetet illetik meg.  

A Drogkutató Intézet fenntartja a jogot, hogy a díjakat az egyes eredménykategóriákban ne 
adja ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzon. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. sz. melléklete 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, továbbításhoz 

 

Alulírott, …………………………………………. (név) ……………………………………….(szül. hely és idő) 

………………………………………. (anyja neve), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja5 alapján 

nyilatkozom, hogy a Drogkutató Intézethez benyújtott pályázati anyagommal kapcsolatban 

hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők 

számára. 

 

Emellett hozzájárulok a benyújtott teljes pályázati anyagom megismeréséhez, közléséhez az 

Interdiszciplináris Drogszemlében vagy a Magyar Drogfigyelőben és sokszorosításához. 

 

Tudomásul veszem, a Drogkutató Intézet (e-mail: info@drogkutato.hu) adatkezelő 

munkatársa személyes adataimat legfeljebb 15 évig kezeli. Adataim kezeléssel kapcsolatos 

jogaimat és jogorvoslati lehetőségeimet a 2011. évi CXII. törvény 14-19. §-ai tartalmazzák. 

Az adatkezeléséről szóló mellékelt tájékoztatót elolvastam és megértettem, az adataim 

kezeléséhez 

 

hozzájárulok*      nem járulok hozzá* 

 

Kelt:       ………………………………………..  

aláírás 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

5 2018. május 25-től figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (2016. április 27.) alapján. 


