
Adatkezelési tájékoztató 

 

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

Törvény (továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az online katonai 

toborzás érdekében történő adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: 

 

I. Az adatkezelő: 

      

a) Magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2-6., 

tel.: 06 22 542-811, honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, tényleges adatkezelés 

helye: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség Katonai Igazgatási 

és Toborzó Főnökség alárendeltségébe tartozó Online Toborzó Iroda,  cím: 1135 Budapest, 

Lehel u. 35-37., tel.: 06 1 433-9099, e-mail: onlinetoborzo@mil.hu 

 

b) az adatkezelő képviselője: Dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, parancsnok 

 

c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Szücs Szabina őrnagy, tel.: 06 22 542-

811/49-57, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu 

 

II. Az adatkezelés 

 

a) Az adatkezelés célja a Magyar Honvédség létszámának biztosítása toborzás által. 

 

b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi 

adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 

igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 9. § (1) 

bekezdés szerinti felhatalmazás.  

 

c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. 

 

d) A jelentkezési szándék kinyilvánítása során benyújtott, önéletrajzban szereplő személyes 

adatok (Haktv. 1. sz. mellékletében szereplő adatok) kezelése a jelentkező kérelmére történik. 

Az online toborzó nyilvántartás alapja a jelentkező által kitöltött önéletrajz, ezáltal a kezelt 

adatokat Érintett bocsátja rendelkezésre. A jelentkező önéletrajzának megküldése előtt írásban 

nyilatkozik az adatai kezeléséről kapott tájékoztatás megtörténtével. A jelentkező a tájékoztatás 

alapján tudomásul veszi, hogy önéletrajzának megküldését követően az továbbításra kerül az 

állomány utánpótlásának biztosítása céljából a honvédelmi/honvédségi szervezetek 

személyügyi vezetői részére.  

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

 

a) Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokhoz a szolgálati viszony 

létesítésével kapcsolatos döntés előkészítése és meghozatala céljából elektronikus úton 

közvetlenül hozzáférhet, és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthet: 

- a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási 

államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka 

- a Honvédség központi személyügyi szerve 

- annak a honvédelmi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a 

jelentkező bekerülhet 
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- az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédségi szervezet 

feladatának ellátásához szükséges ideig és mértékben.   

  

b) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot 

közlünk. 

 

c) Az adatkezelő harmadik fél részére adattovábbítást végez: Az Online Toborzó Iroda az 

önéletrajzokat az MH alakulatai részére megküldi pályáztatás céljából. Ezt követően az MH 

KIKNYP Toborzó Iroda felé továbbítja azt további felhasználás céljából.   

 

c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 

 

d) A fenti személyes adatok kezelése az önéletrajzok továbbításáig tart, az adatok statisztikai 

célú feldolgozása során az önéletrajzot benyújtó személy kiléte már nem állapítható meg.  

 

IV. Az Ön jogai: 

 

a) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat: 

 

- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

- az Önre vonatkozó adatok helyesbítését, 

- az adatkezelés korlátozását 

a) ha az Ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 

hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy 

hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 

tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt 

előzetesen tájékoztatni fogjuk, 

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozta vagy az adatkezelő 

rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az 

adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos 

érdek fennállásának időtartamára, 

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó 

szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy 

eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való 

megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs 

kötelezettségének teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, 10 évig, 

e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes 

adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos 

érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve 

az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

 

- személyes adatainak törlését az alábbi esetekben: 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

 aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes, 

 ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az 

adatkezelés céljának megvalósulásához, 



 ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy 

 ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes 

adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) 

bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul, 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 

elrendelte, vagy 

d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 

 

b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti 

az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-

11; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

 

 


