Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra
A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján
a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő
beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a
Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű
felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű
szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező
munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató
tanulók.
Felsőoktatásban az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

Képzési
terület

alapképzési /
osztatlan- /
mesterképzési
szak,
szakirány

Specializáció

magasépítési
szerkezetépítési

Építőmérnök
BSc

műszaki
infrastrukturális

területi
vízgazdálkodási,
vízellátás
csatornázás
mérnöki
építmények

szerkezetépítési
magasépítési,
települési

Gépészmérnök
BSc

épületgépész

Képző intézmény

Foglalkoztatás
kezdete

Budapesti Műszaki Egyetem
– Építőmérnöki kar (BMEEMK)
Debreceni Egyetem Mérnöki
kar (DE-MK)
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem – Víztudományi kar
(NKE-VTK)
Pécsi Tudományegyetem –
Műszaki és Informatikai kar
(PTE-MIK)
Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és
Közlekedésmérnöki Kar
(SZE-ÉÉKK)
Óbudai Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar (OEYMÉK)
Budapesti Műszaki Egyetem
– Gépészmérnöki kar (BMEGPK)
Debreceni Egyetem Mérnöki
kar (DE-MK)
Pécsi Tudományegyetem –
Műszaki és Informatikai kar
(PTE-MIK)

2022
2023
2024

Képzési
terület

alapképzési /
osztatlan- /
mesterképzési
szak,
szakirány

Gépészmérnök
BSc
Energetikai
mérnök BSc

Specializáció

Képző intézmény

energetika

épületenergetika

Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar (MATEGÉK)
Budapesti Műszaki Egyetem
– Gépészmérnöki kar (BMEGPK)
Budapesti Műszaki Egyetem
– Építészmérnöki kar (BMEÉPK)
Pécsi Tudományegyetem –
Műszaki és Informatikai kar
(PTE-MIK)

Építészmérnök
osztatlan

műszaki, tervező
műszaki
infrastrukturális

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és
Közlekedésmérnöki Kar
(SZE-ÉÉKK)
Budapesti Műszaki Egyetem
– Építészmérnöki kar (BMEÉPK)
Pécsi Tudományegyetem –
Műszaki és Informatikai kar
(PTE-MIK)
Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és
Közlekedésmérnöki Kar
(SZE-ÉÉKK)
Óbudai Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar (OEYMÉK)

Építészmérnök
BSc

Debreceni Egyetem Mérnöki
kar (DE-MK)
Óbudai Egyetem - Kandó
Kálmán Villamosmérnöki
Kar (OE-KVK)

Villamosmérnök
BSc

Foglalkoztatás
kezdete

Debreceni Egyetem
Természettudományi és
Technológiai kar (DE-TTK)

villamos
energetika

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és
Informatikai Kar (ME-GÉIK)
Pécsi Tudományegyetem –
Műszaki és Informatikai kar
(PTE-MIK)

létesítmények
villamosítása és
automatizálása
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2022
2023
2024

Képzési
terület

műszaki

alapképzési /
osztatlan- /
mesterképzési
szak,
szakirány

járműmérnöki
BSc

Specializáció

Képző intézmény

Debreceni Egyetem, Műszaki
Kar, járműmérnöki szak (DEMK)
légijármű

Budapesti Műszaki Egyetem,
Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar (BMEKJK)

Foglalkoztatás
kezdete

2022
2023
2024
2025

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- /
mesterképzési szak,
szakirány

megszerezhető
szakképzettség

Specializáció

Foglalkoztatás
kezdete

műszaki

villamosmérnöki BSc

villamosmérnök

radar

2025

műszaki

építészmérnöki BSc

építészmérnök

2022.

műszaki

gépészmérnöki BSc

épületgépész mérnök

2022.

műszaki

villamosmérnök
BSc/MSc

villamosmérnök

villamos

2023.

műszaki

villamosmérnök
BSc/MSc

épületgépész-mérnök

épületgépész

2023.

műszaki

építőmérnök BSc/MSc

építészmérnök

építőmérnök/
magasépítő

2023.

műszaki

létesítménymérnök Msc

létesítmény-mérnök

üzemeltető

2023.

műszaki

létesítménymérnök Msc

létesítmény-mérnök

energetika

2023.

műszaki

létesítménymérnök Msc

létesítmény-mérnök

épületgépész

2024.
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informatika

programtervező
informatikus BSc

programtervező
informatikus

2023.

informatika

mérnök-informatikus
BSc

mérnökinformatikus

2023.
2024.
2025.

orvos- és
egészségtudomány

biológus/mikrobiológus/
molekuláris biológus
MSc

biológus

orvos- és
egészségtudomány

népegészségügyi
MSc

népegészségügyi

orvos- és
egészségtudomány

munkasugáregészségügyi
szakterületen végzett
mérnök
BSc vagy MSc

természettudomány
műszaki

mikrobiológus/
molekuláris biológus

2023.
2024.

2023

mérnök

környezetmérnök,
munkavédelmi
szakmérnök,
biztonságtechnikai
mérnök

2023.
2024.

vegyész/vegyészmérnök
MSc

mérnök

vegyész/vegyészmérnök

2024

orvos- és
egészségtudomány

mentőtiszt

mentőtiszt

2023.
2024.

orvos- és
egészségtudomány

népegészségügyi ellenőr

népegészségügyi ellenőr

2024.
2025.

orvos- és
egészségtudomány

általános orvos

orvos

2025.
2026.

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:
Ágazat

szakma

szakmairány

Foglalkoztatás kezdete

egészségügy

mentőápoló

mentőápoló

2023

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:
- 18. életévét betöltötte,
- cselekvőképes,
- magyar állampolgár,
- büntetlen előéletű,
- állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
- megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai,
fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
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- hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítésráépülés képzés keretében) nappali, esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben
tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási
intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt
- folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét –
vállalja, továbbá
- vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses
szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig
fenntartja.
Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a pályázatok elbírálása érdekében létrehozott bíráló
bizottság (a továbbiakban: Bizottság) döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter
vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő
hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.
Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás –
ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van
folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.
Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a
büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása
előzetesen ellenőrizhető.
A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az
ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses
állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.
Az ösztöndíj havi összege:
- felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (44.600,- Ft) 300%-a
(133.800,- Ft);
- szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (44.600,- Ft) 150%-a
(66.900.-Ft).
A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:
- A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő,
anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám stb.);
- Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai,
neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
- Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot;
- Önéletrajzot.
A COVID-19 járvány következményeként kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása a képző intézmény honlapjáról elérhető,
elektronikusan kibocsátott dokumentummal is történhet.
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Külön csatolni kell:
- Tanulmányi eredményének hiteles igazolását (leckekönyv, bizonyítvány hiteles
fénymásolata);
- hatósági erkölcsi bizonyítványt (a pályázat benyújtásakor érvényes);
- államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát;
- személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.
A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2021. július 2. A pályázatokat írásban
(ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:
Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra”
Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.
A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés
kerül megkötésre. Az ösztöndíjjal összefüggő jogszabálymódosítások eredményeként a
megkötött ösztöndíjszerződések módosítása nem szükséges.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hajdu Attiláné alezredes, Németh Annamária
főhadnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/1/474-11-11/27-071, 26-027, 27-138)
e-mail:
hajdu.attilane@hm.gov.hu,
nemeth.annamaria@hm.gov.hu,
csibrik.ferencne@hm.gov.hu).
A Bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2021. július 15-ig dönt. A
befogadott pályázatot benyújtók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus és szeptember
hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást.
A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5
munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok
érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.
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Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

Ösztöndíj pályázati adatlap
I. A pályázóra vonatkozó általános adatok
1. A pályázó személyes adatai:
Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési név:
Születési idő:
Születési hely:
Anyja neve:
Állampolgárság:
Adóazonosító jel:
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):
Telefonszám:
E-mail-cím:
2. A pályázó lakcíme:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:
3. A pályázó levelezési címe (amennyiben a lakcímmel megegyezik, a kitöltés nem
kötelező):
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:
II. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok
Igazolom, hogy …………………………………………………(név) intézményünk
nappali tagozatos hallgatója, vagy esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben
tanulmányokat folytató tanulója.
1. A szakképző iskola adatai:
Az intézmény neve:
Az intézmény címe:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:
Szakmairány/szakmacsoport megnevezése:
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2. A felsőoktatási intézmény adatai:
Az intézmény neve:
Az intézmény címe:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:
Kar:
Szak/szakpár:
Választott/tervezett specializáció megnevezése:
A képzés államilag támogatott: igen/nem
3. A hallgatói/tanulói jogviszony várható időtartama:
A hallgatói/tanulói jogviszony kezdete:
A hallgatói/tanulói jogviszony várható befejezése:

P. H.
…………………………………………
intézményvezető
III. A pályázat motivációs indoklása
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………………
…………………………………………………….

IV. Nyilatkozat
1. A pályázat beadásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása
az ösztöndíjprogramból történő kizárást eredményezi.
2. Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást és az ösztöndíjszerződés tervezetét megismertem,
az abban foglaltakat tudomásul vettem, és a pályázat elnyerése esetén magamra kötelezőnek
ismerem el.
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V. Az önkéntes tartalékos ösztöndíjban részesülő személy külön nyilatkozata
Nyilatkozom, hogy az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az
ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás alapján önkéntes
tartalékos ösztöndíjban részesülök, és egyben vállalom, hogy a Mészáros Lázár
ösztöndíjpályázat elnyerése esetén az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésemet a Mészáros
Lázár ösztöndíjszerződés megkötéséig megszüntetem.
Dátum:
………………………………
pályázó aláírása
VI. A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása
1. hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
2. államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
3. személyi igazolvány és lakcímkártya másolat
4. önéletrajz
5. egyéb
A pályázati felhívás részeként közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem,
az abban részletezett adatkezelésre vonatkozó információk ismeretében hozzájárulásomat adom
az „Adatkezelési tájékoztató” II. pontban szereplő táblázat 1. alpontjában jelölt adatkezelési
tevekénységek, ott megjelölt módon történő végzéséhez.
Dátum:
………………………………
pályázó aláírása
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános
adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint a
„Mészáros Lázár ösztöndíj” pályázathoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységek
tekintetében a következőkről tájékoztatom:
I. Az adatkezelő(k): A „Mészáros Lázár ösztöndíj” pályázatban való részvétel előkészítéséhez és
lebonyolításához valamint a pályázatok elbírálásához szükséges adatkezelési tevekénységeket az alábbi
adatkezelők végzik:

I.a)
a) Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága (Cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11., email:
hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu, telefonszám: 06-1-474-1111, a továbbiakban: MHP)
b) az adatkezelő képviselője: Magyar Honvédség parancsnoka
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Szücs Szabina, telefonszám: 06-22/542811/4957
A tényleges adatkezelés helye, az MHP központi személyügyi feladatok ellátására kijelölt
személyügyi szerv székhelye: MHP Személyzeti Csoportfőnökség (Cím: 1135 Budapest,
Lehel u. 35-37., Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25. e-mail: mhp.szcsf@mil.hu, telefonszám:
06-1/236-5105, a továbbiakban: MHP SZCSF)
I.b)
a) Név: Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., telefon:

06-1-236-5219, e-mail cím: mh.lz@hm.gov.hu, a továbbiakban: MH LZ)
b) az adatkezelő képviselője: Sári Szabolcs ezredes zászlóaljparancsnok
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Suba István alezredes, telefonszám: 2365219/205-10
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II. Az adatkezelések alapadatai, adatkezelés leírása, célja, jogalapja, kezelt adatok,
adatkezelés időtartama, érintettek köre, a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása
Adatkezelés
Sorszám

Az Adatkezelő
megnevezése

Célja

Jogalapja

Kezelt
adatok

Időtartama

Érintet
tek
köre

MHP
(MHP SZCSF)

A pályáztatási eljárás
lebonyolítása,
a
pályázaton
való
részvétel biztosítása

Az adatkezelés
a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja alapján
történik, azaz:
érintett
hozzájárulását
adta személyes
adatainak egy
vagy
több
konkrét célból
történő
kezeléséhez.

A pályázati
adatlapon
szereplő,
pályázó által
megadott
adatok

A
pályáztatási
eljárás
lebonyolítás
áig

A
pályázó
(k)

MH Ludovika
Zászlóalj.

Az adatkezelés az
ösztöndíjszerződés
megkötésének
előkészítése,
valamint az ösztöndíj
folyósításának
biztosítása céljából
szükséges.

Az adatkezelés
a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pontján alapul,
azaz: „az
adatkezelés
olyan szerződés
teljesítéséhez
szükséges,
amelyben az
érintett az
egyik fél, vagy
az a szerződés
megkötését
megelőzően az
érintett kérésére
történő lépések
megtételéhez
szükséges”,

A pályázati
adatlapon
szereplő,
pályázó által
megadott
adatok

Az
adatkezelés
a nyertes
pályázatok
esetében az
ösztöndíjsze
rződés
végéig, az
eredménytel
en, vagy
elutasított
pályázati
anyagokban
szereplő
személyes
adatok
kezelése a
pályázat
elbírálásána
k napját
követő
három
hónapig tart.

A
pályázó
(k)

1.

2.

A kezelt
személyes
adatok
gyűjtésének
forrása
A kezelt
adatokat a
pályázótól
nyerjük

A kezelt
adatokat a
pályázótól
nyerjük

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás
a) Az adatkezelést, a felsorolt tevékenység végrehajtásával, az I. pontban megnevezett
adatkezelők által megbízott ügyintézők végzik..
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b) A személyes adatok kezelése során, a beérkezett pályázati adatlapon szereplő adatokkal
összefüggésben az alábbi adattovábbítások, illetve adatközlések valósulnak meg:
A pályázati adatlapon szereplő személyes adatok az MHP SZCSF részéről
továbbításra kerülnek a Honvédelmi Minisztérium Oktatási Tudományszervező és
Kulturális Főosztály részére, az ösztöndíj pályázatok felügyelete céljából.

-

-

-

-

Az egészségügyi, pszichikai alkalmassági vizsgálat végrehajtásához szükséges
adatokat az MH LZ továbbítja az MHP egészségügyi, fizikai és pszichológiai
alkalmassági vizsgálat lefolytatására kijelölt szerv részére.
A pályázatok elbírálása érdekében az MHP SZCSF betekintést biztosít a pályázati
adatlapok tartalmába az MHP SZCSF által összehívott Bíráló Bizottság részére,
melynek tagjai: a HM OTKF, a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH), a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály, és az állományilletékes
katonai szervezet képviselői, az érintett szakmai felelősök.
Az ösztöndíj folyósításának biztosítása érdekében, a szükséges adatkezelési
tevékenységek végrehajtása céljából az utaláshoz szükséges adatok továbbításra
kerülnek a HM VGH részére.

c) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot
közlünk.
d) Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk.
e) A III. b) pontban jelölt személyes adatok kezelése tekintetében a HM VGH adatfeldolgozói
tevekénységet végez.
Az Ön adatait kezelő, imént hivatkozott adatfeldolgozóra vonatkozó főbb tudnivalók az alábbi
táblázatban tekinthető meg:
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Az
adatfeldolgozó
megnevezése

Az
Az
adatfeldolgoz adatfeldolgo
ó elérhetősége zó által
végzett
tevékenység
megnevezése
, az
adatkezelés
célja

Honvédelmi
Minisztérium
Védelemgazdasá
gi Hivatal

Cím: 1135
Budapest,
Lehel utca 3537.
Telefonszám:
06-1-236-5226
Honlap:
www.kormany
.hu
Email cím:
hm.vgh@hm.g
ov.hu

Ösztöndíjak
utalásának
adatkezelése

Jogalapja

Kezelt adatok

Az általános Név,
adatvédelmi folyószámlaszá
rendelet 6. m
cikk
(1)
bekezdés c)
pontján
alapul, azaz:
az
adatkezelés
az
adatkezelőre
vonatkozó
jogi
kötelezettsé
g
teljesítéséhe
z szükséges,
mely
kötelezettsé
get
a
számvitelről
2000. évi C.
törvény,
169.§
(2)
bekezdése
írja elő

Időtartama Érinte
ttek
köre

A
kifizetéseke
t
igazoló
bizonylatok
megőrzése a
számviteli
szabályokna
k
való
megfelelés
érdekében a
kifizetést
követő
8
évig tart.

Az
ösztön
díjban
részesü
lő
személ
yek

f) A személyes adatok megadásának hiányában nem végezhető el az adatkezelések céljaiként
meghatározott feladat.
g) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
IV. Az Ön jogai
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.
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Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt II. pontban szereplő táblázat 1. pontjában jelölt
adatkezelések tekintetében az alábbiakat kérelmezheti:
a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ön, az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira
vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
- személyes adatokhoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) alapján, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő
indokoltalan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (A törléshez való jog azonban nem gyakorolható, ha az
adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.);
- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az
alábbiakban felsorolt esetek valamelyike teljesül:
- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az
adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
- jogellenes adatkezelés esetén, Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
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., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
Önt az adatkezelés teljes időtartama alatt a II. pontban szereplő táblázat 2. pontjában
jelölt, valamint a HM VGH által végzett adatfeldolgozási tevékenység vonatkozásában
adatkezelések tekintetében az alábbi jogok illetik meg:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.
a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira
vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
- személyes adatokhoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- kérelmezheti adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”), amennyiben az alábbiakban
felsorolt indokok valamelyike fennáll:
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- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
(Az ösztöndíjak folyósítása érdekében szükséges és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja szerint a HM VGH által végzett adatkezelések tekintetében tájékoztatjuk,
hogy ezen adatok kezelése kapcsán az adatok törléséhez való jog nem illeti Önt meg.)
- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az
alábbiakban felsorolt esetek valamelyike teljesül:
- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az
adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
- jogellenes adatkezelés esetén, Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- ha Ön tiltakozott az adtakezelés ellen, úgy 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.
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., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
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