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Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar 

Merit-díj Szabályzat 

(Módosításokkal egységes szerkezetben)  

 

Preambulum 

Merit-díj alapítása 

 

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Kar 

oktatási szervezeti egységeiben folytatott kutatómunka elismerésre kerüljön. Ennek érdekében 

a Kar minden lehetőséget megragad, hogy az oktatói-kutatói feladatokat ellátó kollégák széles 

körű támogatást kapjanak a magas színvonalú kutatómunka végzéséhez. A Kar a kutatási kedv 

támogatására alapítja a Merit-díjat. 

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar a Merit-díj (a továbbiakban: Díj) 

adományozására az alábbi szabályzatot alkotja: 

1. A Díj adományozásának célja 

- Kar oktatási szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú kutatómunka elismerése. 

- A díjazás Díszoklevél adományozásából (3. sz. melléklet) és egyszeri pénzösszegből áll.  

 

2. A Díj adományozásának rendje 

2.1. A Díj adományozásának feltétele  

A Kar Dékánja által kiírt pályázaton (1. sz. melléklet) az alábbi feltételek mellett van lehetőség 

részt venni: 

A díj elnyerésére a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karon rész- vagy teljes 

munkaidőben foglalkoztatott PhD fokozattal rendelkező munkavállalók nyújthatnak be 

pályázatot. 

Nem nyújthat be pályázatot 

- magasabb vezető, vagy vezetői megbízással rendelkező oktató 

   (pl. rektor, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, és tanszékvezető), 

- nyugellátásban részesülő oktató (pl. professzor emeritus), 

- aki jelen pályázati időszak előtti 5 éven belül Merit díjban részesült, 

- aki az elmúlt 5 évben legalább egy Q1 besorolású közleményt nem jegyzett. 
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2.2. A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

 Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése az alábbiak szerint (1. sz. melléklet): 

 Személyes adatok (beleértve a doktori és a PhD cím adatait). 

 Az előző 5 évben megjelent publikációk, azok impakt faktora, SCIMAGO szerinti 

besorolása és idézettségük, ezen belül első és utolsó szerzős cikkek adatai (az 

MTMT alapján), illetve meghívott előadóként külföldi konferenciákon tartott 

előadások címei szintén 5 évre visszamenőleg, a meghívó levél csatolásával. 

 A pályázó Hirsch indexe (H index, az MTMT alapján). 

 Pályázóként (témavezetőként) elnyert – jelen pályázati szakaszban - is futó, 

valamint az elmúlt 5 évben lezárt hazai és külföldi kutatási pályázatok, és azok 

forint összege. 

 Részvétel kutatás-fejlesztés-innovációs kutatásban. 

 Kutatási tevékenységének transzlációs tartalma. 

 Tanítványok az elmúlt 5 évben: 

1. témavezetőként jegyzett TDK hallgatók és eredményeik 

(egyetemi/országos/nemzetközi TDK konferencián előadás tartott hallgatók 

és elnyert díjaik, valamint Pro Scientia Aranyérmet elnyert hallgatók), 

2. végzett PhD hallgatók, jelenlegi PhD hallgatók (név szerint), 

3. témavezetőként elnyert pályázatokon alkalmazott kutatók adatai (név, 

pályázat).  

 Amennyiben a pályázó az elmúlt időszakban gyermekgondozással kapcsolatosan 

igazoltan távol volt, úgy ezeknek az éveknek a száma hozzá adódik a pályázatban 

meghatározott 5 éves időszakhoz. 

 Adatkezelési hozzájárulás (5. sz. melléklet) 

2.3. A Pályázat benyújtásának helye, határideje: 

2.3.1. A pályázati anyagok beérkezésének határideje: minden év november 20-ig  

2.3.2. A pályázati anyag benyújtásának helye: FOK Dékáni Hivatal  

2.4. A Díj adományozására javaslattevők köre: 
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A Díjban részesülők személyére a Kar Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, 

Utazási Bizottsága tesz javaslatot a Dékánnak. A Bizottság 3 fős sorrendet állít fel javaslattal.  

2.5. A Díj adományozásának odaítélése: 

A Díjat a Bizottság sorrendi figyelembevételével a Kar Dékánja ítéli oda.  

2.6. Adományozható díjak számának meghatározása:  

- A Díj évente adományozható maximum 3 fő részére. 

2.6. A Díj összege: 

- A Díj a devizabevételekből képződő Kari 10% költségvetési keretből kerül  

 meghatározásra. 

- A Díj összege: 600.000.-Ft/év/fő. 

3.  A Díjra vonatkozó egyéb rendelkezések 

3.1. Valótlan adatok feltüntetése (pl. az MTMT szabálytalan használata, nem korrekt 

adatfeltöltés, rendszerben történő jogosulatlan közlemény besorolás átállítások, 

idegen citációk magához rendelése, stb.) a pályázatból való kizárást vonhatja 

maga után, akár visszamenőlegesen is. 

3.2. A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Merit-díj pályázaton résztvevő 

természetes személyek adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatót a 4. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

4. A Díj átadása 

A Merit-díj átadására minden évben a Fogorvostudományi Kar december Kari Tanács ülésén 

kerül sor. 

5. A Merit-díj Szabályzat hatálya 

A Szabályzat 2017/2018. tanév II. félévétől lépett hatályba, a Semmelweis Egyetem, 

Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 6/2018.(III.2.) sz. határozatával. A Szabályzat módosult 

az 5/2020. (III.12.) sz. határozattal. 

A 2021. október 15-i Kari Tanács ülésen elfogadott 34/2021. (X.15.) sz. határozat a szavazás 

napján lép hatályba. 
 

Budapest, 2021.10.15. 

Dr. Gerber Gábor 

dékán  
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1. sz. melléklet 

 

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

……... évi 

„Merit-díjra" 

 

A pályázat célja a Kar oktatási szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú kutatói 

munka elismerése. 

A pályázattal elnyerhető támogatás: 

Egyszeri bruttó 600.000.-Ft.   

A pályázat benyújtásának feltételei: 

A díj elnyerésére a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karon rész- vagy teljes 

munkaidőben foglalkoztatott PhD fokozattal rendelkező munkavállalók nyújthatnak be 

pályázatot. 

Nem nyújthat be pályázatot: 

- magasabb vezető, vagy vezetői megbízással rendelkező oktató, 

   (pl. rektor, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, és tanszékvezető), 

- nyugellátásban részesülő oktató (pl. professzor emeritus), 

- aki jelen pályázati időszak előtti 5 éven belül Merit-díjban részesült, 

- aki az elmúlt 5 évben legalább egy Q1 besorolású közleményt nem jegyzett. 

 

A pályázat elbírálása: 

Merit-díjban a 20…. évben maximum 3 fő részesülhet. 

A Merit-díjat a Kar Dékánja ítéli oda a Kar Kutatási, Tudományos, Nemzetközi 

Kapcsolatok, Utazási Bizottság javaslata alapján. 

A díjak ünnepélyes átadására a 20.… december …..-án tartandó Kari Tanács ülésen 

kerül sor.  
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A pályázathoz benyújtandó: 

 Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése az alábbiak szerint (1. sz. melléklet): 

 Személyes adatok (beleértve a doktori és a PhD cím adatait). 

 Az előző 5 évben megjelent publikációk, azok impakt faktora, SCIMAGO szerinti 

besorolása és idézettségük, ezen belül első és utolsó szerzős cikkek adatai (az 

MTMT alapján), illetve meghívott előadóként külföldi konferenciákon tartott 

előadások címei szintén 5 évre visszamenőleg, a meghívó levél csatolásával. 

 A pályázó Hirsch indexe (H index, az MTMT alapján). 

 Pályázóként (témavezetőként) elnyert – jelen pályázati szakaszban - is futó, 

valamint az elmúlt 5 évben lezárt hazai és külföldi kutatási pályázatok, és azok 

forint összege. 

 Részvétel kutatás-fejlesztés-innovációs kutatásban. 

 Kutatási tevékenységének transzlációs tartalma. 

 Tanítványok az elmúlt 5 évben: 

1. témavezetőként jegyzett TDK hallgatók és eredményeik 

(egyetemi/országos/nemzetközi TDK konferencián előadás tartott hallgatók 

és elnyert díjaik, valamint Pro Scientia Aranyérmet elnyert hallgatók), 

2. végzett PhD hallgatók, jelenlegi PhD hallgatók (név szerint), 

3. témavezetőként elnyert pályázatokon alkalmazott kutatók adatai (név, 

pályázat).  

Amennyiben a pályázó az elmúlt időszakban gyermekgondozással kapcsolatosan 

igazoltan távol volt, úgy ezeknek az éveknek a száma hozzá adódik a pályázatban 

meghatározott 5 éves időszakhoz. 

 Adatkezelési hozzájárulás (5. sz. melléklet) 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A kitöltött pályázati űrlapot, az adatkezelési hozzájárulást, valamint az MTMT adatbázisból 

letöltött Excel formátumú melléklet fájlt elektronikus úton kell eljuttatni a 

dekan@dent.semmelweis-univ.hu e-mail címre, valamint egy aláírt példányt kinyomtatva be 

mailto:dekan@dent.semmelweis-univ.hu


6 

 

kell nyújtani a Dékáni Hivatalnak. A beküldési határidő mindkét formában 20….. november 

20-a.  

Felhívom a pályázók figyelmét, hogy valótlan adatok feltüntetése (pl. az MTMT 

szabálytalan használata, nem korrekt adatfeltöltés, rendszerben történő jogosulatlan közlemény 

besorolás átállítások, idegen citációk magához rendelése, stb.) a pályázatból való kizárást 

vonhatja maga után, akár visszamenőlegesen is.  

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Merit-díj pályázaton résztvevő természetes 

személyek adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatót a 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 

Budapest, 2021. október 15. 

 

dékán  
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2. sz. melléklet 

„MERÍT-DÍJ" PÁLYÁZATI ADATLAP 

20….. év 

Név: _____________________________________________________________________  

Munkahely:  ______________________________________________________________  

1) A) Személyes adatok 

Születési év, hely: _______________________________________________________  

A diploma kelte: ________________________________________________________  

Kiállító intézmény:  _____________________________________________________  

Szak/Kar megnevezése: __________________________________________________  

 

B) Tudományos fokozatok 

PhD fokozat megszerzésének ideje: _________________________________________  

a kiadó intézmény neve:  _________________________________________________  

az értekezés címe:_______________________________________________________  

 

kandidátusi fokozat megszerzésének ideje: ___________________________________  

a kiadó intézmény neve: __________________________________________________  

az értekezés címe:_______________________________________________________  

2) Publikációk: 

Az előző 5 évben megjelent publikációk, azok impakt faktora, SCIMAGO szerinti 

besorolása (D1, Q1,Q2, stb.)  és idézettségük ezen belül első és utolsó szerzős cikkek adatai 

az MTMT alapján, előadáskivonatok nélkül): 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Meghívott előadóként külföldi konferenciákon tartott előadások címei 5 évre 

visszamenőleg (meghívó levél csatolásával): 
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 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

3) Hirsch index (H index, az MTMT alapján): 

  _____________________________________________________________________  

4) Témavezetőként: 

 

Elnyert – jelen pályázati szakaszban is futó, valamint az elmúlt 5 évben lezárt hazai és 

külföldi kutatási pályázatok és azok forint összege (deviza a 2018. dec. 31-i 

árfolyamon számolva): 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

5) Részvétel kutatás-fejlesztés-innovációs kutatásban: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

  

4. Kutatási tevékenységének transzlációs tartalma:  

 _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  
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5. Tanítványok: 

 

a) Témavezetőként jegyzett TDK hallgatók eredményei az elmúlt 5 évben 

egyetemi/országos/nemzetközi TDK konferencián elnyert díjak: 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

b) PhD fokozatot elnyert hallgatók (név szerint): 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

c) Jelenlegi PhD hallgatók (név szerint): 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

d) Témavezetőként elnyert pályázatokon alkalmazott kutatók adatai (név, pályázat): 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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Dátum:      

 

 

 __________________________  

aláírás 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

O K L E V É L 

 

A Semmelweis Egyetem  

Fogorvostudományi Kar Dékánja 

 

20…. évben 

  

MERIT-Díj kitüntetést 

 

adományoz  

 

Dr. …………………. 

 

 részére 

 

 

Budapest, 20………...  

  

 

 

        dékán 
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4. sz. melléklet 

Sorszám: 4/2021.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Merit-díj pályázaton résztvevő 

természetes személyek személyes adatainak kezeléséről 

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

törvény (továbbiakban: Info tv.) 16. és 17. §, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése és 13. és 14. cikke alapján 

a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar ezúton tájékoztatja az érintetteket a 

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karon (a továbbiakban: SE FOK) a Merit-díj 

pályázaton résztvevő természetes személyek személyes adatainak kezeléséről. 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Semmelweis Egyetem, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 

út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 

http://semmelweis.hu 

Tényleges adatkezelő: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal, 

Székhely:1085 Budapest, Üllői út 26., fszt. 10.  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Prof. Dr. Merkely Béla rektor, 

székhely: Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 

Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: http://semmelweis.hu/  

Tényleges adatkezelő képviselője: Dr. Gerber Gábor dékán, Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal, Székhely:1085 Budapest, Üllői út 26., fszt. 10. e-

mail: dekan@fok.semmelweis-univ.hu  

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Trócsányi Sára, 1125 Budapest, 

Kútvölgyi út 6., telefon: +36 1 459-1500/62547, e-mail: adatvedelem@semmelweis-univ.hu 

4. Az adatkezelés célja: A Merit-díj pályázaton való részvétel nyilvántartása, pályázati 

nyertesek nyilvántartása, kifizetéshez szükséges adatkezelés, kapcsolattartás. 

5. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint: az érintett 

hozzájárulása. 

Pályázaton való részvétel során – pályázati kiírásban rögzített feltételek alapján megadott – az 

érintett hozzájárulását adja személyes adatainak meghatározott cél elérése érdekében történő 

http://semmelweis.hu/
http://semmelweis.hu/
mailto:dekan@fok.semmelweis-univ.hu
mailto:adatvedelem@semmelweis-univ.hu
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kezeléséhez, pályázati nyertesek esetében a pénzjutalom kifizetéshez szükséges adatoknak a 

vonatkozó jogszabályok szerint kötelező adatkezelésére. 

6. A kezelt személyes (illetve ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 

Azonosításhoz szükséges adatok: név, szervezeti egység megnevezése. Kapcsolattartáshoz 

szükséges adatok: levelezési cím, e-mailcím, telefonszám. Pályázat elbírálásához szükséges 

adatok (pl.: PhD fokozat megszerzésének ideje, publikációk, Hirsch-index). 

7. Az adatkezeléssel érintettek köre: Merit-díjra pályázók. 

8. A kezelt adat általános kezelési ideje: Az adatok a Semmelweis Egyetem Iratkezelési 

Szabályzatának I. sz. mellékletében meghatározott irattári terv szerint kerül megőrzésre. 

Nyertes pályázatok esetén a kifizetéshez szükséges személyes adatokat – összhangban az 

egyetemi szabályokkal – a számviteli és egyéb pénzügyi jogszabályokban előírt időtartamig 

őrzi. 

9. Az adatok megőrzésének időtartama: A Semmelweis Egyetem K/17/2020. (VII.29.) 

számú Iratkezelési Szabályzata szerint. 

10. Adatfeldolgozó neve és címe: FOK Dékáni Hivatal 

11. Az adattovábbitás jogalapja, ha felmerül harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezethez történő adattovábbítás ténye: Harmadik fél vagy nemzetközi szervezet részére 

történő adattovábbításra nem kerül sor. 
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AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ALAPVETŐ JOGAIKRÓL  

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen 

jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 

megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj 

ellenében). 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél megszűnt, vagy kiüresedett, már nincs szükség az adatra 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a 

jogalapja 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen 

 jogellenes adatkezelés 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson 

más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése érdekében.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez 

elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához 
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 közérdekből a népegészségügy területén 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a 

vizsgálat.  

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

1. Adatvédelmi tisztviselő 

2. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az adatkezelő/- feldolgozó tevékenységi helye szerinti 

bíróság előtt.  A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg 

lehet indítani. Adatkezelőre általánosan illetékes rendes bíróság: Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest Markó u. 27.) 
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KÖZZÉTÉTELI ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ZÁRADÉK 

A fenti adatkezelési tájékoztatónak a szervezeti egység honlapján való közzétételéről 

gondoskodtam, az alábbi internetes linken korlátozás nélkül elérhető bárki számára: 

https://semmelweis.hu/fok/altalanos-informaciok/adatvedelem/   

A fenti adatkezelési tájékoztatót a szervezeti egység adatkezelési tájékoztatók nyilvántartásába 

4/2021. sorszámon felvettem. 

 

Budapest, 2021. szeptember 30. 

 

Dr. Gerber Gábor  

dékán 

  

https://semmelweis.hu/fok/altalanos-informaciok/adatvedelem/
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5. sz. melléklet 

 

Adatkezelési hozzájárulás 

 

Alulírott,  ........................................................... születési hely, idő:   ........................................ 

 ........................................................................... anyja neve:  .....................................................  

lakcíme: ............................................................. adószám .......................................................... 1. 

a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar mint adatkezelő által rendelkezésemre 

bocsátott, Merit-díj pályázaton résztvevő természetes személyek személyes adatainak kezelése2 

tárgyában 4/2021.3 sz., 2021. szeptember 30. napján kiadott4, 

https://semmelweis.hu/fok/altalanos-informaciok/adatvedelem/ helyen közzétett5 adatkezelési 

tájékoztató megismerését követően, jelen nyilatkozattal az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679. Rendelete (GDPR) 4. cikkének 11. pontja szerinti önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelműen kinyilvánított hozzájárulásomat adom a GDPR 6. 

cikkének (1) bekezdésének a) pontja alapján személyes adataimnak ezen tájékoztatóban 

meghatározott célú és jogalapú, az adatkezelő általi kezeléséhez. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatala, 

valamint a pályázati eljárás során a bírálatban résztvevő Bizottságok, személyek az általam 

benyújtott pályázati anyagot, valamint a pályázattal kapcsolatban megadott személyes 

adataimat megismerjék, a szükséges mértékben kezeljék. 

Budapest,  ..........................................................  

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

érintett aláírása6 

 

                                                 
1 Az adatkezeléssel érintett természetes személy azonosító adatai. 
2 Az adatkezelési tájékoztató tárgya, megnevezése, az a nyilvántartás vagy tevékenység, amely érdekében a személy adatkezelésére sor kerül. 
3 Az adatkezelőnél a tájékoztató nyilvántartási száma. 
4 Az adatkezelési tájékoztató kiadásának napja. 
5 Az adatkezelési tájékoztató elérhetőségének helye. 
6 Az adatkezeléssel érintett természetes személy, cselekvőképtelen vagy cselekvési képességében korlátozott személy esetén törvényes 
képviselője. 

https://semmelweis.hu/fok/altalanos-informaciok/adatvedelem/

