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Tisztelt Versenyzők, Sportbarátok! 

 

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

teljes személyi állománya nevében a Belügyminisztérium 2022. évi Országos 

Terepfutó Bajnokságán. 

Örömünkre szolgál, hogy az idei évben Heves megye adhat otthont e nagyszabású 

sportrendezvénynek, ahová az ország minden részéből szeretettel várjuk a sportot, 

azon belül pedig a terepfutást kedvelő versenyzőket.  

Heves megye az Északi-középhegység és az Alföld határterületeit foglalja 

magába, e két nagytáj találkozása fokozza a térség változatos arculatát. Heves 

megyéről talán mindenkinek elsőre Eger, és annak törökverő vára jut az eszébe, 

de érdemes körbebarangolni az egész megyét, hiszen a természeti szépségeken túl 

a várak, a kastélyok, a kolostorok és a török hódítás épségben fennmaradt épületei 

is lenyűgözőek. 

A verseny helyszínéül a Bükk hegység csúcsainak lábánál, a Tárkányi-patak 

völgyében elhelyezkedő festői szépségű települést, Felsőtárkányt választottuk, 

ahol a Felsőtárkányi-tó partján rendezzük be a versenyközpontot. Innen számtalan 

turistaút, erdei tanösvény indul, kedvelt kirándulóhely, sok-sok futóverseny 

helyszíne.  

Felsőtárkány kedvező adottságainak köszönhetően különleges látványosságot 

ígér a természet kedvelőinek, maga a tó impozáns látványa, a közeli kilátópontok 

és a számtalan friss vizű forrás bejárása igazi kikapcsolódást jelenthet. 

Sikeres versenyzést kívánok! 

 

 

Csontos Ambrus tű. dandártábornok 

tűzoltósági főtanácsos 

megyei igazgató 
  

https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/eger/a-torok-kor-magyar-csodaja-eger/
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rk%C3%A1nyi-patak
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1. A bajnokság célja:  

 A Belügyminisztériumban és belügyi szerveknél dolgozók, valamint az BM oktatási 

intézményiben tanulmányokat folytatók részére lehetőség teremtése sportolásra, 

versenyzésre és az egészséges versenyszellem kialakítására.  

 A különböző kategóriákban eldönteni az országos – egyéni, és szervezeti egységek 

közötti – BM bajnoki címeket. 

 A különböző kategóriákban eldönteni az országos – egyéni, és szervezeti egységek 

közötti – BM OKF bajnoki címeket. 

 Hozzájárulni a személyi állomány egészséges életmódjának kialakításához, a rekreációs 

tevékenységek biztosításához, sportbaráti kapcsolatainak ápolásához.  

2. A bajnokság helyszíne:  

Felsőtárkány 3324, Felsőtárkányi-tó partja 

GPS:47,982647, 20,435366 

Megközelítés: M3 autópálya - M25 gyorsforgalmi út Eger felé - 25. sz. főút – a 19. 

kilométerszelvényben elágazó Miskolc-Lillafüred felé vezető út - 

Felsőtárkány település végén jobbra 

Parkolás:  Felsőtárkány, Bocskai István út, kijelölt parkoló 

  GPS:47,985094, 20,433136 

 

Versenyközpont: A Felsőtárkányi-tó partján lévő fedett filagóriában 

Regisztráció:   A Felsőtárkányi-tó mellett, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Nyugati Kapu Látogatóközpontja konferenciatermében 

A regisztrációhoz kizárólag a csapatvezetők jelenléte szükséges, itt kerülnek átadásra a 

rajtszámok, a chipek és a rajtcsomagok.  

3. A bajnokság ideje:  2022. április 28. 07:30 óra 

 

4. A bajnokság rendezője: 

Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület 

Magyar Rendészeti Sportszövetség 

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

5. A bajnokság fővédnöke:  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

A bajnokság védnökei:  

Vietórisz Ágnes tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság, Humán Szolgálatvezető 

dr. Varga Péter r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos, Fejér MRFK vezetője, MRS 

ügyvezető elnöke 

Berecz György tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos, Országos Katasztrófavédelmi 

Sportegyesület elnöke 

Ördög István József tű. alezredes, tűzoltósági tanácsos, BM OKF, Humán Szolgálat, 

Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont, főosztályvezető 
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6. A bajnokság támogatói: 

Szántósi Rafael, Felsőtárkány Község Önkormányzata, polgármester 

Rónai Kálmánné, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, igazgató 

Eger és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 

 

7. A szervezőbizottság elnöke: 

Csontos Ambrus tű. dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos,  

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, igazgató 

A szervezőbizottság tagjai: 

Mérai Péter tű. alezredes, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, kirendeltségvezető. 

Hevesi Katalin tű. alezredes, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

hivatalvezető. 

 

8. A versenybíróság elnöke: 

Mérai Péter tű. alezredes Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, kirendeltségvezető 

A versenybíróság tagjai: 

Sas Dániel tű. alezredes Egri KvK, tűzoltósági felügyelő 

Istványi Nóra tű. százados  Egri KvK, Egri HTP katasztrófavédelmi 

megbízott 

Samu András tű. alezredes Gyöngyösi KvK, Hatvani HTP, 

parancsnokhelyettes 

Csertő Balázs tű. százados  Hevesi MKI, Gazdasági Igazgatóhelyettesi 

Szervezet, Informatikai Osztály, informatikus 

Tapsonyiné Bátori Anna Heves MKI, Humán Szolgálat, oktatási kiemelt  

tű. százados főelőadó 

 

9. A bajnokságon indulásra jogosult szervek: 

 a Belügyminisztérium központi szervei 

 a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek: 

 Országos Rendőr-főkapitányság szervei (beleértve a ROKK, a NOK és a NEBEK), 

de kivételt képez az önálló indulási jogosultsággal bíró Készenléti Rendőrség és a 

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság),  

 Budapesti Rendőr-főkapitányság és a 19 megyei rendőr-főkapitányság, 

 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság központi és területi besorolású 

szervei, 

 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi és területi szervei, 

 Nemzeti Védelmi Szolgálat, 

 Terrorelhárítási Központ, 

 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, 

 Alkotmányvédelmi Hivatal, 

 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 

 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, 

https://www.helyicivil.hu/r/eger-es-kornyeke-tuzvedelmeert-alapitvany-eger/kulturalis
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 BM Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, 

 Miskolci Rendvédelmi Technikum, 

 Körmendi Rendvédelmi Technikum, 

 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, 

 Országgyűlési Őrség. 

A Bajnokságokra nevezhetők az indulásra jogosult szervek hivatásos és senior állományú, 

kormányzati tisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti, munkavállalói, és nyugállományú tagjai, továbbá a felsorolt oktatási intézmények 

tanárai és hallgatói (tanulói).  A Bajnokságokra történő nevezéseket mindenkor a rendezők által 

biztosított nevezési lapokon, vagy online módon, a versenykiírásban meghatározottak szerint 

és határidőig kell megküldeni. A Bajnokságokon indulók személyazonosságát, továbbá a 

nevezést leadó szervezeti egységgel fennálló munkaviszonyát, szolgálati illetve tanulói 

jogviszonyát minden versenyen indulási feltételként kell ellenőrizni. A sportoló 

személyazonosságát személyazonosító igazolvánnyal, munkaviszonyát szolgálati vagy 

munkahelyi fényképes igazolvánnyal, hallgatói (tanulói) jogviszonyát egyéb annak hitelt 

érdemlő megállapítására alkalmas okirattal igazolhatja.  

10. A versenyre nevezés: 

Szervenként és versenyszámonként 3 fő. Maximum létszám 24 fő szervenként. 

Egy versenyző csak egy versenyszámban indulhat. 

11. A verseny jellege:  

Korosztályos egyéni, csapat és szervek közötti összetett csapatverseny. 

12. Versenyszámok: 

NŐI:     

 4000 m nyílt kategória  egyéni és 3 fős csapat   

 3000 m 30-39 év között egyéni és 3 fős csapat   

 2000 m 40-49 év között egyéni és 3 fős csapat   

 2000 m 50 év és felette egyéni és 3 fős csapat   

FÉRFI: 

 6000 m nyílt kategória  egyéni és 3 fős csapat   

 4000 m 30-39 év között egyéni és 3 fős csapat   

 3000 m 40-49 év között egyéni és 3 fős csapat   

 3000 m 50 év és felette egyéni és 3 fős csapat   

A korcsoport meghatározásánál az adott évben betöltött életkort kell figyelembe venni. 

Idősebb korcsoportba tartozó versenyző fiatalabb korcsoportban indulhat! 
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13. Verseny útvonala, pályaadatok: 

Mind a négy útvonal a Felsőtárkányi-tótól rajtol és a sárga turistaösvényen halad a Szikla kilátó 

elágazójáig. Innen a különböző távok más-más nyomvonalon, jelölt turistaösvényeken és erdei 

utakon futnak, végig középhegységi terepen, helyenként jelentős szintkülönbséggel, több 

helyen mély vízátfolyások és kidőlt fák is nehezíthetik a táv teljesítését. Az útvonalak utolsó 

500 métere szintén egy nyomvonalon halad, a Tárkány-patak mellett kijelölt helyenként szűk 

és köves kék/ jelzésű tanösvényen fut be a célba. A verseny útvonalának jelölése a terepfutó 

versenyeken megszokott, a pálya teljes hosszában történő piros-fehér szalagozással történik, 

kordonozás csak a rajt és célterületen, valamint a tájékozódás szempontjából nehéz 

szakaszokon kerül kialakításra. A versenypálya nyomvonalának követése a versenyző 

felelőssége, a pálya elhagyása 15 perc időbüntetést von maga után. A verseny folyamán a 

fenti szabály betartását a pályabírók folyamatosan ellenőrzik.  

A versenyen a terepviszonyokra tekintettel mintázott talpú, zárt felsőrésszel ellátott, a terepen 

történő mozgást lehetővé tevő futócipő használata ajánlott, „fémszöges” futócipő használata 

tilos! 

A pályaadatok az ingyenesen letölthető outdooractive (https://www.outdooractive.com) 

alkalmazásból az alábbi QR kódokkal érhetőek el. 

2000 méter           3000 méter  4000 méter      6000 méter 

 

A fenti pályaadatok tájékoztató jellegűek, a pálya nyomvonala az időjárás függvényében, 

valamint egyéb okból is változhat. 

 

14. A versenyhez kapcsolódó további szabályok: 

A verseny alapvetően a Magyar Atlétikai Szövetség szabályai szerint – hegyvidéki terepen 

kerül megrendezésre.  

Ha a Bajnokság során óvásra kerül sor, azt írásban kell benyújtani a versenybíróság elnökének. 

Ha a sportszakmai versenybíróság elnökének döntése ellen írásbeli fellebbezés történik, akkor 

az MRS képviselője, a versenybíróság elnöke és a szervező bizottság vezetője 3 fős bizottságot 

alkot, mérlegeli a benyújtott óvást és dönt a vitás kérdésekben. A bizottság általi döntés ellen 

fellebbezésnek helye nincs. 

A résztvevő csapatok kötelezik magukat, hogy a csapat az összesített csapatverseny helyszínén 

marad, azt korábban csak a MRS jelen lévő képviselőjének külön engedélyével, indokolt 

esetben hagyhatja el. 

A rendezvény szervezője a versenyzők és a csapatok kísérői részére a verseny folyamán 

étkezést (ebédet) biztosít. 
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15. A helyezések eldöntése:  

Egyéni verseny értékelése: a különböző kategóriákban az egyéni befutási sorrend alapján. 

Csapatverseny: a csapat tagjainak az egyéni versenyszámokban elért helyezési számaival 

megegyező pontok összeadása alapján kerül meghatározásra. A csapatokat a megszerzett 

kevesebb helyezési pontoktól a legmagasabb helyezési pontokig haladva kell rangsorolni (I. 

helyezett: a legkevesebb helyezési pontot elért csapat). Pontegyenlőség esetén az egyéni 

kategóriában előkelőbb helyezést elért versenyző eredményét kell figyelembe venni.  

Összetett csapatverseny: az egyéni és csapatszámokban megszerzett I-XVI.helyezés után járó 

pontok, és a versenyen részt vett sportolók után járó (1 pont/versenyző) indulási pontszám. A 

győztes a legtöbb pontot szerző csapat. Egyéni I. h.: 17 pont, II. h: 15 pont, III. h.: 14 pont, IV. 

h.: 13 pont, V. h.: 12 pont, VI. h.: 11 pont, VII. h.:10  pont, VIII. h.: 9 pont, IX. h.: 8 pont, X. 

h.: 7 pont, XI. h.: 6 pont, XII. h.: 5 pont, XIII. h.: 4 pont, XIV. h.: 3 pont, XV. h.: 2 pont, XVI. 

h.: 1 pont; csapat I. h.: 34 pont, II. h: 30 pont, III. h.: 28 pont, IV. h.: 26 pont, V. h.: 24 pont, 

VI. h.: 22 pont, VII. h.:20  pont, VIII. h.: 18 pont, IX. h.: 16 pont, X. h.: 14 pont, XI. h.: 12 pont, 

XII. h.: 10 pont, XIII. h.: 8 pont, XIV. h.: 6 pont, XV. h.: 4 pont, XVI. h.: 2 pont. 

Pontegyenlőség esetén az egyéni kategóriában több első helyezést elért csapat a 

kedvezményezett. Ha az első helyezést elérők száma megegyezik, akkor a több egyéni második 

helyezést elérők száma dönt a sorrend megállapításában. További egyenlőség esetén, 

ugyanezen elvet kell alkalmazni, míg a helyezés nyilvánvalóan eldönthetővé nem válik.  

A BM OKF Terepfutó Bajnokság értékelése a BM OKF Éves Sportmunkatervében 

meghatározottak szerint kerül lebonyolításra. 

16. Díjazás: 

Az egyéni versenyek I – III. helyezettjei érem és oklevél, IV – VI. helyezettjei 

oklevéldíjazásban részesülnek.  

A kategóriák csapatversenyeinek I – III. helyezettjei serleg és oklevél, IV – VI. helyezettjei 

oklevéldíjazásban részesülnek. 

17. Költségek: 

A versenyek szervezésével kapcsolatos költségeket az MRS és az OKSE vállalja külön 

költségvetési terv alapján.  

A BM Sportnaptárban nevesített versenyeken való részvétel szolgálati útnak minősül, melyen 

a résztvevők számára térítésmentes utazást a szervezeti elemeknek kell biztosítani. 

18. Nevezés:  

A nevezéseket a mellékelt nevezési lap és nyilatkozat kitöltésével (külön kísérőirat 

mellőzésével) 2022. április 13-ig szkennelve vagy elektronikusan kitöltve a Heves MKI 

Hivatal heves.hivatal@katved.gov.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni.  

FONTOS: A leadott nevezések utólagos módosításának határideje (betegség, sérülés, 

szolgálati elfoglaltság, stb. miatt) 2022. április 20. 16:00 óra! 

Ezen időpont után, valamint a helyszínen, a nevezés módosítására, nevezett személyek 

cseréjére technikai okok miatt már nincs lehetőség! 

Az a személy, aki a GDPR nyilatkozatot nem tölti ki és nem adja le a verseny 

szervezőjének, nem indulhat a versenyen. 
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19. Egyéb: 

A versenyre a megrendezés napján érvényben lévő járványügyi szabályzások 

vonatkoznak.  

A versenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt, egészségügyi alkalmasságról 

külön orvosi igazolást a szervezők nem kérnek. 

Az esetleg felmerülő kérdésekre a szervezőbizottság tagjai az alábbi elérhetőségeken adnak 

felvilágosítást:    

Mérai Péter tű. alezredes 

  NTG:  03 90 30 201 

  mobil: +36 20 362 6353 

  e-mail: peter.merai@katved.gov.hu 

 

Hevesi Katalin tű. alezredes 

  NTG:  03 90 30 010 

  mobil: +36 20 569 2933 

  e-mail:  kata.hevesi@katved.gov.hu 

 

A verseny napján 13:00 és 18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 

Szervezete véradást szervez Felsőtárkányban, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati 

Kapu Látogatóközpontja konferenciatermében (a regisztráció helyszínén). 

 

 

 

Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Felsőtárkány település bemutatása 

2.sz. melléklet: A bajnokság programja 

3.sz. melléklet: Nevezési lap  

4. sz. melléklet Nyilatkozat és Adatvédelmi tájékoztató 

5. sz. melléklet Megközelítés, parkolás 
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1. számú melléklet 

Felsőtárkány település bemutatása 

 

E palóc település a festői Tárkányi-medencében, a Várhegy és az Őrhegy között, a Bükk 

hegység kapujában, Heves megye északkeleti határán, Egertől 6 km-re fekszik. 

Felsőtárkány külterülete 95%-ban erdőséggel borított. Területének nagy része a Bükki Nemzeti 

Parkhoz tartozik, mely nagyvadban és növényfajokban is rendkívül gazdag. 

A Felsőtárkány határában eredő patakokat a Tárkányi-patak gyűjti össze, a patakokat források 

táplálják. Legjelentősebb a Szikla-forrás, amely a település északi végénél, a kő-közi szurdok 

bejáratát keretező mészkősziklafal tövében bukkan a felszínre. A Szikla-forrás vizének tóvá 

duzzasztásával mesterségesen jött létre a Felsőtárkányi-tó. 

Felsőtárkány lakosságának száma folyamatosan emelkedik, 2021. január 1-i állapot szerint 

3558 fő. Ez a község fejlett infrastruktúrájának, természeti környezetének, valamint Eger 

közelségének köszönhető. 

A szabadidő eltöltését szervezett és egyéni formában is biztosítja a település. 

A bakancsos turizmustól kezdve a hegyi kerékpározáson keresztül a lovaglásig lehetőségük van 

a településre látogatóknak a szabadidő kellemes eltöltésére és a pihenésre. 

A Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút a Felsőtárkányi-tó mellől indul a Bükk-hegységbe a 

Stimecz-házhoz, mellyel az alábbi kirándulóhelyek közelíthetőek meg: 

 Vöröskő-forrás: A környék nevezetessége a hóolvadást, illetve nagyobb esőzést 

követő időszakban működő forrás, amelyből szökőkútszerűen akár 1,5 méter magasra 

is feltör a víz. 

 Egeres-völgyben a Varróház mellett vadaspark található. 

 A Varróház turistautak kiindulópontja is. 

 A Stimecz-ház mellől indul és ide tér vissza a 1,5 km hosszú, 21 tablót tartalmazó 

erdei tanösvény. 

 A Szikla-forrás vizét tóvá duzzasztották, környéke kedvelt pihenőhely. 

A vasút területén régi járművek kiállítása, a vasúti műhely muzeális értékű, de ma is 

használható gépei, a jelenleg használt vasúti kocsik és a vízimalomból átalakított műhely-raktár 

épület található. 

A tó partján épült fel a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Látogatóközpontja, ahol 

az érdeklődők a "Karszt és Élővilága" kiállítás interaktív elemeivel szemléletesen, sok esetben 

pedig játékos módon figyelhetik meg a Bükki Nemzeti Park állat- és növényvilágát, valamint a 

hegység földtani kialakulásával kapcsolatos ismereteket is elsajátíthatják. A kiállítás a 

versenyen résztvevők számára ezen a napon kedvezményesen látogatható, 100 Ft/fő áron.  

A település legújabb szabadidős programlehetősége a Bükk hegység első Via Ferrata (vasalt út) 

útvonala, melynek megmászása rendkívüli élményt jelenthet az érdeklődők számára. 

(https://www.felsotarkany.hu/hu/felsotarkanyrol/terkepek/via-ferrata) 

A településről és környékéről, valamint az aktuális programlehetőségekről további információ 

https://www.felsotarkany.hu/ weboldalon található. 

 

Üdvözlettel: 

Szántósi Rafael 

Felsőtárkány polgármestere  

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6sk%C5%91-forr%C3%A1s
http://kisvasut.hu/showgallery.php?a=582&t=1
https://www.felsotarkany.hu/hu/felsotarkanyrol/terkepek/via-ferrata
https://www.felsotarkany.hu/
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2. számú melléklet 

Program 

 

Belügyminisztérium  

2022. évi Országos Terepfutó Bajnokság 

2022. április 28. csütörtök 

07:30 – 9:25 Csapatok érkezése a verseny helyszínre, regisztráció 

09:30 Technikai értekezlet  

10:00 Ünnepélyes megnyitó 

10:30 
Női III-IV. csoport futam indítás - 2000 méter 

(40-49 év között, 50 év és felette) 

11:00 
Női II. csoport futam indítás - 3000 méter-  

(30-39 év között) 

11:35 
Férfi III. csoport futam indítás – 3000 méter 

(40-49 év között) 

12:05 
Férfi IV. csoport futam indítás – 3000 méter 

(50 év és felette) 

12:30-15:30 Ebéd 

13:00-18:00 Véradás 

12:35 
Női I. csoport futam indítás - 4000 méter-  

(nyílt kategória) 

13:20 
Férfi II. csoport futam indítás - 4000 méter-  

(30-39 év között) 

14:00 
Férfi I. csoport futam indítás - 6000 méter-  

(nyílt kategória) 

15:30 Eredményhirdetés 

 
A futamok pontos indítása érdekében, kérjük a versenyzőket, hogy a futamok indítása előtt 15 

perccel jelenjenek meg a rajtban, ahol név szerinti beszólítás lesz. 
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3. számú melléklet 

VISSZAKÜLDENDŐ ELEKTRONIKUSAN KITÖLTVE! 

2022. április 13. 16:00 óráig 

E-mail: heves.hivatal@katved.gov.hu 

Szervenként és kategóriánként 3 fő versenyző indítható. 

Az adatkezelési nyilatkozatot a verseny helyszínén eredetben aláírva minden versenyzőtől elkérjük. 

N E V E Z É S I   L A P  

BM Országos Terepfutó Bajnokság 

Felsőtárkány, 2022. április 28. 

 

 

A   ______ szerv csapata  

benevez a BM 2022. évi Országos Terepfutó Bajnokságára. 

 

NŐI VERSENYSZÁMOK: 

Kategória Név (születési év, hó, nap) 

Női I. csoport  

(nyílt kategória)  

4000 méter 

 

 

 

Női II. csoport  

(30-39 év között)  

3000 méter 

 

 

 

Női III. csoport 

(40-49 év és felette) 

2000 méter 

 

 

 

Női IV. csoport 

(50 év és felette) 

2000 méter 
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FÉRFI VERSENYSZÁMOK: 

Kategória Név (születési év, hó, nap) 

Férfi I. csoport  

(nyílt kategória)  

6000 méter 

 

 

 

Férfi II. csoport  

(30-39 év között)  

4000 méter 

 

 

 

Férfi III. csoport 

(40-49 év és felette) 

3000 méter 

 

 

 

Férfi IV. csoport 

(50 év és felette) 

3  000 méter 

 

 

 

 

 

Étkezési létszámigény: ……………….fő 

Csapatvezető neve: ………………………………………………….. 

Csapatvezető elérhetősége:                                                                

 

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett versenyzők a szerv állományába tartoznak. 

 

 

................................................,  2022.   ……………………… 

 

……………………………………… 

indulási jogosultságot igazoló vezető 
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4. számú melléklet 

Adatkezelési nyilatkozat 

Alulírott…………………………………..………………………….(név, rendfokozat),  

(a. n.: ……………..………..……………..,  

születési hely, idő:……………………………………………………………) nyilatkozom, hogy  

– az engem foglalkoztató rendvédelmi szerv megjelölésével, titkosszolgálati alkalmazás esetén 

„Belügyminisztérium” megjelöléssel a Magyar Rendészeti Sportszövetség, az Országos 

Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint 

versenyt rendező szerv részére személyes adataim megküldéséhez és az adatok kezeléséhez  

 

hozzájárulok                              /                              nem járulok hozzá; 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Hozzájáruló nyilatkozatom esetén a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint versenyt 

rendező szerv, valamint az OKSE – mint adatkezelő – a sportesemény nevezési dokumentumaiban 

megjelölt adatokat kezelheti, amelynek során azokat nyilvántartás céljából, a sportesemény résztvevői 

létszámának és jogosultságának igazolása céljából megőrizhet, valamint a sporteseményről szóló 

tájékoztatókban – elektronikus elérhetőségeken és nyomtatott anyagokban – kizárólag név, 

rendfokozat és foglalkoztató rendvédelmi szerv megjelöléssel közzétehet. 

 

Amennyiben nem járulok hozzá adataim fentiek szerinti kezeléséhez, tudomásul veszem, hogy a Magyar 

Rendészeti Sportszövetség, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Heves Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett vagy támogatott sporteseményről kizárhatnak, 

részvételemet megtagadhatják. A versenyt rendező, támogató szervek a hozzájárulás megtagadásának 

értelmezhetik azt is, amennyiben ezen hozzájáruló nyilatkozat nem kerül kitöltésre és benyújtásra. 

 

……………………, 2022. ………………………. hó…………..nap 

 

…..…….…………………………………. 

 aláírás 

Adatvédelmi tájékoztató 

A GDPR1 alapján tájékoztatom, hogy az adatkezelés az Ön (mint érintett személyes) hozzájárulásán alapul. 

 

Az adatkezelés időtartama az Ön (mint érintett) hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, illetve az adatkezelés 

céljának fennállásáig, legfeljebb a beérkezéstől számított 5 évig terjedhet. 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján 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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 az adatkezelés céljai, 

 az érintett személyes adatok kategóriái, 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 

közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai. 

A GDPR 16-20. cikk alapján Ön kérheti adatainak törlését, helyesbítését, korlátozását. 

                                                             
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 
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5. számú melléklet 

 

A kijelölt parkoló és a versenyközpont megközelítése 

 

 

 
 

 

 


