
MESZK Példakép Pályázat! 
Pályázati felhívás 8. osztályos fiatalok számára 

 
Az egészségügyi szakma az egyik legkülönlegesebb szakmák egyike. Segíteni akarás, 
felelősség, empátia, kedvesség, törődés, rengeteg munka, elismerés, tisztelet 
találkozása. Minden nehézség háttérbe szorul, amikor valaki eldönti, hogy ezt a hivatást 
választja. 

Valahogy mindig kiderül, hogy van előttünk egy ápoló, egy védőnő, egy orvos, esetleg 
az egészségügyben dolgozó szülő, rokon, szomszéd, idősebb testvér, aki miatt az 
egészségügyben akarsz dolgozni. Ki ez a személy, akit követni szeretnél, akinek a 
munkája arra ösztönzött, hogy Te is az egészségügyet választod? 

Ha azt szeretnéd, hogy az ország megismerje ezt az személyt, akkor mutasd be nekünk! 

Ki pályázhat? 

Általános iskola 8. osztályába, illetve középiskolába járó fiatalok. Ha még nem töltötted 
be 18. életévedet, akkor a pályázat benyújtásához, a pályázati adatlapon szüleid 
hozzájárulása szükséges. 

Hogyan pályázhatok? 

Töltsd ki a pályázati adatlapot és az Adatkezelési tájékoztatót, ezt a két aláírt 
dokumentumot és a pályamunkádat küldd el számunkra.  

Milyen formában adhatom be a pályamunkámat?  

Készíthetsz a kiválasztott példaképeddel illetve példaképedről szöveges, vagy 
videóinterjút, írhatsz róla egy történetet, akár le is festheted vagy rajzolhatod, vagy 
készíthetsz róla fotót, a lényeg, hogy elmondd, miért szeretnéd őt követni. A pályamű 
file mérete maximum 20 Mb lehet.  

Meddig nyújthatom be a pályázatomat?  

2021. február 10. éjfélig. 

Ki és hogyan kezeli személyes adataimat?  

Az adatkezeléssel kapcsolatban a mellékelt „Adatkezelési tájékoztató és szülői 
hozzájárulás kiskorú gyermek adatainak kezeléséhez” nyújt tájékoztatást, melyet kérlek 
figyelmesen olvassatok el, s Te, illetve szüleid írjátok alá, ha az abban foglaltak szerinti 
adatkezeléshez kifejezetten hozzájárultok. 
 

Hová küldhetem a pályázati anyagot?  



A hivatasunk_palyazat@lam.hu e-mail címre. A tárgyba annyit írj, „MESZK Példakép 
pályázat” 

Ki és mikor bírálja el a pályamunkákat?  

Egy, a MESZK és a Kiadó munkatársaiból álló 5 fős grémium bírálja el a pályamunkákat 
2021. február 15-ig.  

Mikor értesítjük a pályázatot benyújtókat az eredményről? 

A nyertes 3 Pályázót és Példaképeiket 2021. február 15-én éjfélig értesítjük.  

Miért érdemes pályázni?  

A legjobb három pályamunkát a Magyar Ápolók Napján, 2021. február 19-én hirdetjük 
ki, így szerezve örömet Neked és Példaképednek. 
 
Példaképedről a Hivatásunk magazinban (print és online) interjút készítünk, amelyet 
eljuttatunk több mint százezer MESZK tagnak is online, illetve posztoljuk a Facebookon, 
hogy megismerje őt az egész ország.  

A nyertes (1. helyezett) pályamű készítője 40.000 Ft értékű könyvjutalomban részesül. 

A MESZK Példakép Pályázat kiírói: a MESZK és a LifeTime Media Kft. A kiírók a 
járvány és az azzal kapcsolatos esetleges szükséges intézkedések miatt a változtatás 
jogát fenntartják.  
 
Izgatottan várjuk jelentkezésedet! 
 
 
 

   
A LIFETIME MEDIA KFT. ORVOSI PORTFÓLIÓJA 
 
 

  



Pályázati adatlap 
MESZK Példakép pályázat 

 

A pályázat beküldőjének neve: .............................................................................................  

E-mail címe: ..................................................................................................................................  

Telefonszáma: .............................................................................................................................. 

Az iskolád neve (ahol aktuálisan tanulsz): .......................................................................  

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

Iskolai osztályod: ................... 

Az iskola címe: .............................................................................................................................. 

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

Példaképed neve:  ..................................................................................................................... 

Foglalkozása: ................................................................................................................................. 

Hol dolgozik? ................................................................................................................................ 

Telefonszáma: .............................................................................................................................. 

Miért őt választottad? (rövid leírás): ..................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Példaképed hozzájárult ahhoz, hogy jelöld a pályázaton? igen/még nem. 

Szülő/gondviselő neve:.................................................................................................... 

E-mail címe: .......................................................................................................................... 

Telefonszáma: ...................................................................................................................... 

 

Milyen pályamunkát adsz be? 

- interjú 
- rajz/festmény (digitálisan másolatban) 
- fotó, 
- videó, 
- egyéb: ................................................................ 

Ezennel hozzájárulásodat adod, hogy az elkészült munkát a következő évi 
Pályaválasztás különszámban és az azzal kapcsolatos kampányban a szervezők etikus 
módon felhasználják: 

 

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

Aláírásod (kiskorú pályázó esetén a szülő hozzájárulása is szükséges) 

 

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

Szülő/gondviselő aláírása (kiskorú pályázó esetén) 

 

Dátum: .......................................................... 

Az adatlapot benyújthatod kézzel és géppel kitöltve PDF formátumban. Az aláírásoknak 
minden esetben eredetinek kell lennie. 

Beérkezés dátuma (ezt a Kiadó tölti ki): .......................................................... 

   
A LIFETIME MEDIA KFT. ORVOSI PORTFÓLIÓJA 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁS KISKORÚ GYERMEK ADATAINAK 
KEZELÉSÉHEZ 

 
Az adatkezelés 
megnevezése és célja: 

MESZK Példakép pályázat értékelése,  
 

Az adatkezelés célja Benyújtott pályázatok értékelése abból a szempontból, 
hogy a kiírás feltételeinek megfelelnek-e, a pályázatok 
elbírálása, döntés meghozatala, a nyertes pályázók 
értesítése. 

Az adatkezelés jogalapja Az érintett illetve az érintett kiskorúsága esetén 
törvényes képviselőjének hozzájárulása 

A kezelt adatok köre és 
azok forrása 

Az érintett neve, Email címe, Telefonszáma, Iskola neve, 
osztálya, iskola címe,   
Forrás: Érintettől 
Szülő/gondviselő neve, Email címe, Telefonszáma, 
Forrás: Érintettől 
Példakép neve, példakép foglalkozása, munkahelye, 
telefonszáma 
Forrás: az érintett személyes adatainak megszerzése 
nem az érintettől történik. 
Az érintett tájékoztatása az Adatkezelő feladata, a 
hivatasunk.hu oldalon található adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltak szerint 

Az adatkezelés időtartama A nyertes pályázatokban megadott személyes 
adatokat az elbírálásától számított 3 hónapig kezeljük, 
a benyújtott egyéb pályázatokban található személyes 
adatokat, az elbírálást követő nap 24:00 óráig kezeljük. 

Adatfeldolgozó és 
adatfeldolgozási 
tevékenység 

Pályázatok értékelése, nyertes pályázatokról döntés 
meghozatala. 

 
Adatkezelő neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók 
elérhető) és e-mail címe: LifeTime Media Kft., (a továbbiakban: Adatkezelő ill. Kiadó) 1021 
Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a., Telefon: +36 1 316 4556, webcím: 
hivatasunk.hu  adatvedelem@lam.hu  
 
Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak: az Adatkezelő ügyvezető 
igazgatója, a beérkező e-mail-eket kezelő pályázati referens és az Adatkezelő azon 
munkatársai, akik a Pályázatok elbírálására létrehozandó Grémiumban részt vesznek.  
 
Adatfeldolgozók, valamint egyéb adatkezelő címzettek neve, székhelye, telefonszáma, 
weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:  
Adatbázis tárhely-szolgáltatók: CreaTeam Reklámügynökség Kft. 1026 Budapest., 
Harangvirág u. 5. II.3. és Calvus Communications Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly körút 41. 
III.13. valamint DigitalOcean, LLC. New York, 1016th Ave, New York 
Email-szolgáltató:  Arteries Stúdió Kft. 1138 Budapest, Váci út 175.  
Grémium tagjai (összesen 5 fő): a MESZK és a Kiadó munkatársai.  



Az adatkezelés folyamatának bemutatása: Az Adatkezelő, a Pályázó által a hivatasunk.hu 
honlapon keresztül feltöltött adatokat az értékelési folyamat során végig az adatbázisban 
tárolja, és kezeli. A pályázatok többkörös értékelési folyamatban vesznek részt: azokat először 
formailag, majd szakmailag értékelik.  
A végső döntést a Grémium hozza meg.  
Az adatkezelő a három nyertes Pályázót és Példaképeiket közvetlenül értesíti, valamint a 
három legjobb pályamunkát közzéteszi, a Magyar Ápolók Napján, 2021. február 19-én, a 
hivatasunk.hu honlapon, illetve a „MESZK Példakép pályázat” nyertesek listája című 
dokumentumban. A közzététel során az alábbi adatok nyilvánosságra hozatala történik meg: 
nyertes Pályázó neve, iskolája neve, osztály, Példakép neve, példakép foglalkozása. Az érintett 
a nyilvánosságra hozatalhoz és annak módjához kifejezett hozzájárulását adja. 
Nyertes pályázó esetén az Adatkezelő által kiválasztott nyomda számára az alábbi adatok 
elküldésre kerülnek: nyertes pályázó neve, iskolája, osztálya - oklevél elkészítése céljából.  
 
Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő az Ön személyes adatai titkosságának, 
sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett 
és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak 
megfelelően. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a 
személyes és üzleti adatok klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás 
szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító 
mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a 
dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel 
és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az adatvédelmi 
incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli.” 
 
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, 
és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza. Adatkezeléssel kapcsolatos jogait a 
LifeTime Media Kft., 1539 Budapest, Pf.: 603. címre vagy elektronikusan, 
az adatvedelem@lam.hu e-mail címre küldött megkeresésében érvényesítheti. Az 
alábbiakban összefoglaljuk a GDPR legfontosabb rendelkezéseit, melyek az Önt megillető 
jogokat tartalmazzák:  
 
Tájékoztatáshoz való jog: Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, 
Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az 
adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 
az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről 
(harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák 
megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik 
fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati 
lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), 
amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal 
és profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra 
vonatkozóan is érthető információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Adatkezelő ezt a 
tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.  
 
Hozzáférési jog: Ön 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 az adatkezeléssel kapcsolatos 
egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett 



személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) 
időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz 
történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek 
forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát 
képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további 
másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat 
számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és 
egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad. Automatizált döntéshozatal 
és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi információkhoz: az 
alkalmazott logika, továbbá, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre 
nézve milyen várható következményekkel bír.  
 
Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe 
véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  
 
Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben 
bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére 
személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 
amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját 
képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes 
adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes 
adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor.  
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) Ön vitatja a személyes 
adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé 
teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés 
jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján 
korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldása 
esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.  
 
Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. 
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 Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
A jogok gyakorlásának keretei: Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de 
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az 
előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem 
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH 
elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-
391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/  
Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás 
megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására, illetve törlésére, az automatizált 
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának 
figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly 
módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés 
beazonosítható legyen.  
 
Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását 
is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az 
adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat 
követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett 
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a 
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  
Fentieket elolvastam és jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy az 
Adatkezelő a felügyeletem alatt álló kiskorú adatait kezelje.  
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