
Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 
 

 

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM 

utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához 

szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő 

beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a 

Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű 

felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat 

folytató, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a 

Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi 

szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést 

megszerző személy, vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos 

formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél 

rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti 

hiányszakmára képesítést megszerző személy.  

 

Felsőoktatásban az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni: 

 

Képzési 

terület 

alapképzési / 

osztatlan- / 

mesterképzési szak, 

szakirány 

Specializáció Képző intézmény 
Foglalkoztatás 

kezdete 

Műszaki 

építőmérnök 

alapképzési szak 

magasépítési 

Budapesti Műszaki 

Egyetem – Építőmérnöki 

kar (BME-EMK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023., 2024., 

2025., 2026.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szerkezetépítési 

Debreceni Egyetem 

Mérnöki kar (DE-MK) 

Széchenyi István Egyetem 

- Építész-, Építő- és 

Közlekedésmérnöki Kar 

(SZE-ÉÉKK) 

területi 

vízgazdálkodási, 

vízellátás 

csatornázás 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem – Víztudományi 

kar (NKE-VTK) 

mérnöki 

építmények 

Pécsi Tudományegyetem – 

Műszaki és Informatikai 

kar (PTE-MIK) 

magasépítési, 

települési 

Szent István Egyetem Ybl 

Miklós Építéstudományi 

Kar (SZIE-YMÉK) 

gépészmérnök 

alapképzési szak 

épületgépészet 

Budapesti Műszaki 

Egyetem – Gépészmérnöki 

kar (BME-GPK) 

épületgépészeti 
Debreceni Egyetem 

Mérnöki kar (DE-MK) 
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épületgépész 

Pécsi Tudományegyetem – 

Műszaki és Informatikai 

kar (PTE-MIK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023., 2024., 

2025., 2026. 

energetika 

Szent István Egyetem 

Gépészmérnöki Kar 

(SZIE-GÉK) 

energetikai mérnök 

alapképzési szak 
épületenergetika 

Budapesti Műszaki 

Egyetem – Gépészmérnöki 

kar (BME-GPK) 

építészmérnök 

osztatlan képzési 

szak 

műszaki, 

tervező 

Budapesti Műszaki 

Egyetem – Építészmérnöki 

kar (BME-ÉPK) 

Pécsi Tudományegyetem – 

Műszaki és Informatikai 

kar (PTE-MIK) 

Széchenyi István Egyetem 

- Építész-, Építő- és 

Közlekedésmérnöki Kar 

(SZE-ÉÉKK) 

építészmérnök 

alapképzési szak 

Budapesti Műszaki 

Egyetem – Építészmérnöki 

kar (BME-ÉPK) 

Pécsi Tudományegyetem – 

Műszaki és Informatikai 

kar (PTE-MIK) 

Széchenyi István Egyetem 

- Építész-, Építő- és 

Közlekedésmérnöki Kar 

(SZE-ÉÉKK) 

Szent István Egyetem Ybl 

Miklós Építéstudományi 

Kar (SZIE-YMÉK) 

Debreceni Egyetem 

Mérnöki kar (DE-MK) 

villamosmérnök 

alapképzési szak 

villamos 

energetika 

Óbudai Egyetem - Kandó 

Kálmán Villamosmérnöki 

Kar 

Debreceni Egyetem 

Természettudományi és 

Technológiai kar (DE-

TTK) 

Miskolci Egyetem - 

Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar (ME-

GÉIK) 

létesítmények 

villamosítása és 

automatizálása 

Pécsi Tudományegyetem – 

Műszaki és Informatikai 

kar (PTE-MIK) 
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Képzési terület 

alapképzési / 

osztatlan- / 

mesterképzési szak, 

szakirány 

megszerezhető 

szakképzettség 
Specializáció 

Foglalkoztatás 

kezdete  

Műszaki 
villamosmérnöki 

alapképzési szak 
villamosmérnök 

automatizálási; 

infokommunikációs 

technológiák; 

mikroelektronika és 

technológia;  

híradástechnika; adatalapú 

rendszerek; hálózat és 

biztonság; 

szoftverfejlesztő; 

beágyazott és irányító 

rendszerek; 

infokommunikációs 

rendszerek; 

infokommunikáció; 

rendszertervezés; 

szoftverfejlesztés; vállalati 

információs rendszerek; 

felhő szolgáltatási 

technológiák és IT 

biztonság;  információ-

technológia; 

alkalmazásfejlesztő; 

intelligens rendszerek 

információtechnológiája; 

rendszermérnök; 

 

2023., 

2024., 

2025., 2026. 

  

Műszaki 

villamos-

üzemmérnöki 

alapképzési szak 

villamos-

üzemmérnök 

Informatika 
mérnökinformatikus 

alapképzési szak 
mérnökinformatikus 

adatalapú rendszerek; 

hálózat és biztonság; 

szoftverfejlesztő; tesztelés 

és üzemeltetés; 

informatikai 

rendszermérnök; korszerű 

WEB technológiák; felhő 

szolgáltatási technológiák 

és IT biztonság;  

információ-technológia; 

alkalmazásfejlesztő; 

intelligens rendszerek 

információtechnológiája; 

rendszermérnök; 

informatikai 

modellalkotás; 

szoftverfejlesztés; 

2023., 

2024., 

2025., 2026. 

Informatika 

programtervező 

informatikus 

alapképzési szak 

programtervező 

informatikus 

Informatika 

üzemmérnök- 

informatikus 

alapképzési szak 

üzemmérnök- 

informatikus 
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Képzési terület 

alapképzési / 

osztatlan- / 

mesterképzési szak, 

szakirány 

megszerezhető 

szakképzettség 
Specializáció 

Foglalkoztatás 

kezdete  

Műszaki 

villamosmérnöki 

alapképzési szak 

 

radarmérnök   
2023., 

2024., 

2025., 2026. 

informatikai mérnök   2025. 

villamosmérnök 

alapképzési szak 
villamosmérnök 

radartecnika/mikrohullámú 

technika v. híradás-

technika 

 2024., 

2025., 2026. 

gépészmérnök 

alapképzési szak 
gépészmérnök   

2023., 

2024., 

2025., 2026. 

jármű-üzemmérnök 

 

jármű-üzemmérnök 

 

Avionika / Helikopter 

sárkány-hajtómű 

2023., 

2024., 

2025., 2026. 

Informatika 

üzemmérnök-

informatikus 

alapképzési szak 

 

üzemmérnök 

informatikus 

 

informatika 2025. 

híradó, távközlés 2026. 

mérnökinformatikus 

alapképzési szak 
mérnökinformatikus    

2023., 

2024., 

2025., 2026. 

programtervező 

informatikus 

alapképzési szak 

programtervező 

informatikus 
  

2023., 

2024., 

2025., 2026. 

Orvos- és  

egészségtudomány 

általános orvos 

(osztatlan képzés)  
általános orvos    

2025., 

2026., 2027. 

fogorvos (osztatlan 

képzés)  
fogorvos   2026. 

Ápolás- és 

betegellátás 

alapképzési szak  

mentőtiszt   2024. 

Ápolás- és 

betegellátás 

alapképzési szak  

mentőtiszt   2025. 
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Képzési terület 

alapképzési / 

osztatlan- / 

mesterképzési szak, 

szakirány 

megszerezhető 

szakképzettség 
Specializáció 

Foglalkoztatás 

kezdete  

Műszaki 

gépészmérnöki 

alapképzési szak 
gépészmérnök Fegyvertervező és gyártó 2025 

vegyészmérnöki 

alapképzési szak 
vegyészmérnök robbanóanyag-ipari  2025 

űrmérnöki 

mesterképzési szak 
űrmérnök 

manőver (ADCS, 

meghajtás) 
2025 

villamosmérnöki 

alapképzési szak 
villamosmérnök Radar 2025 

Informatika 
informatikai 

alapképzési szak 
mérnök informatikus informatikus 2025 

Műszaki 

mechatronikai 

mérnöki 

alapképzési szak 

mechatronikai 

mérnök 
autonóm jármű vezérlés 2025 

Agrár 

természetvédelmi 

mérnök alapképzési 

szak 

természetvédelmi 

mérnök  
  2023 

Gazdaságtudományok 

gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzési szak 

közgazdász 

gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzési szakon 

  
2023., 

2024., 2025. 

nemzetközi 

gazdálkodás 

alapképzési szak 

közgazdász 

nemzetközi 

gazdálkodás 

alapképzési szakon 

  2024 

pénzügy és 

számvitel 

alapképzési szak 

közgazdász pénzügy 

és számvitel 

alapképzési szakon 

 
2023., 

2024.,2025. 

Műszaki 

biztonságtechnikai 

mérnöki 

alapképzési szak 

biztonságtechnikai 

mérnök 
  2023 

építészmérnöki 

alapképzési szak 
építészmérnök   2023 

építőmérnöki 

alapképzési szak 
építőmérnök 

építőmérnök/magasépítő 

mérnök 
2023 

gépészmérnöki 

alapképzési szak 
gépészmérnök épületgépész mérnök 2023 



 

 

6 

 

Képzési terület alapképzési / 

osztatlan- / 

mesterképzési szak, 

szakirány 

megszerezhető 

szakképzettség 

Specializáció Foglalkoztatás 

kezdete  

Műszaki 

környezetmérnöki 

alapképzési szak 
környezetmérnök   2023 

villamosmérnöki 

alapképzési szak 
villamosmérnök villamos energia 2023 

Jogi 
jogász osztatlan 

szak 
okleveles jogász   2023. 

Gazdaságtudományok 
számvitel 

mesterképzési szak 

okleveles 

közgazdász 

számvitel  szakon 

 
2023., 

2024., 2025. 

Műszaki 

épületgépészeti és 

eljárástechnikai 

gépészmérnöki 

mesterképzési szak 

okleveles 

épületgépészeti és 

eljárástechnikai 

gépészmérnök 

  

2023 

 
létesítménymérnöki 

mesterképzési szak 

okleveles 

létesítménymérnök 
üzemeltető 

energetikai mérnöki 

mesterképzési szak 

okleveles energetikai 

mérnök 
  

 

 

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni: 

 

Ágazat szakma szakmairány 
Foglalkoztatás 

kezdete 

Elektronikai és 

elektrotechnikai 

Elektronikai műszerész   

2023., 2024., 

2025., 2026. 

Elektronikai technikus   

Ipari informatikai technikus   

Erősáramú elektrotechnikus   

Honvédelem 

  

Honvéd kadét 

Infokommunikációs 

hálózatépítő és -

üzemeltető technikus 

Honvéd kadét 

Informatikai rendszer- 

és 

alkalmazásüzemeltető 
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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 és 

egyéb alkalmassági követelményeknek, 

- hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytat, tanulói 

jogviszonyban áll, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt, 

- folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – 

vállalja,  

- vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses 

szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig 

fenntartja, és 

- nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.  

 

Ágazat szakma szakmairány 
Foglalkoztatás 

kezdete 

Informatika és 

távközlés 

  

  

Infokommunikációs 

hálózatépítő és -üzemeltető 

technikus 

  

 
Informatikai rendszer- és 

alkalmazásüzemeltető 

technikus 

  

Távközlési technikus   

Gépészet 

Finommechanikai 

műszerész 
  

2023., 2024., 

2025., 2026. 

Légijármű műszerész 

technikus 
  

Légijármű szerelő technikus   

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 
  

2023., 2024., 

2025., 2026. 

Specializált gép- 

és járműgyártás 
Gépjármű mechatronikus   

2023., 2024., 

2025., 2026. 

Gazdálkodás 

menedzsment 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
 

2023., 2024., 

2025. 
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Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb 

a tanév vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a tanév vagy félév kezdetére visszamenő 

hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni. 

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, aki korábban részesült az 

ösztöndíjban, továbbá 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) - (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 a képző 

intézmény által kiállított, a képzés várható befejezéséről szóló igazolás alapján a szerződéses 

állományba vételének időpontjáig, de legfeljebb a tanulói vagy hallgatói jogviszony 

megszűnését követő három hónapig jogosult ösztöndíjra.  

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében: 

- felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a minimálbér 100%-a (200.000,- Ft); 

- szakképző intézmény tanulója esetében a minimálbér 50%-a (100.000,-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); 

- Adatkezelési nyilatkozatot 

- Önéletrajzot 

Külön csatolni kell: 

- Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles 

fénymásolata) 

- hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)  

- államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 

- személyi igazolvány és lakcímkártya másolata 

A pályázatok beérkezésének határideje legkésőbb 2022. június 1. A pályázatokat 

írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni. 

(Kérjük a borítékok feladásakor a postai kézbesítési időt figyelembe venni szíveskedjenek!): 

 

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség 

Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25. 

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra” 

Külön fel kell tüntetni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot. 
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A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés 

kerül megkötésre. 

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). 

Az ösztöndíjpályázatok elbírálására létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes 

elfogadásáról 2022. június 10-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata 

tervezetten július és augusztus 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! 

 

Mészáros Lázár-ösztöndíj-pályázati adatlap 

 

I. A pályázóra vonatkozó általános adatok 

 

1. A pályázó személyes adatai: 

 

Családinév: …………………………………………………………………………………….. 

Utónév: …………………………………………………………………………………………. 

Születési név: …………………………………………………………………………………… 

Születési idő: …………………………………………………………………………………… 

Születési hely: ………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Állampolgársága: 

….………………………………………………………………………….… 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………... 

 

2. A pályázó állandó lakcíme: 

 

Ország: 

……………………………………………………………………………………..…… 

Irányítószám: …………………………………………………………………………………… 

Megye: ………………………………………………………………………………………….. 

Helység: ………………………………………………………………………………………… 

Utca, házszám: ………………………………………………………………………………..… 

 

3. A pályázó levelezési címe (amennyiben az állandó lakcímmel megegyezik, a kitöltés nem 

kötelező): 

 

Ország: 

……………………………………………………………………………………..…… 

Irányítószám: …………………………………………………………………………………… 

Megye: ………………………………………………………………………………………….. 

Helység: ………………………………………………………………………………………… 

Utca, házszám: ………………………………………………………………………………..… 

 

 

II. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok (a képző intézmény tölti ki) 

 

Igazolom, hogy ………………………………………………… intézményünk nappali 

tagozatos hallgatója, vagy esti, levelező, távoktatásos (megfelelő aláhúzandó) iskolai 

rendszerben tanulmányokat folytató tanulója. 
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1. A szakképző iskola adatai: 

 

Az intézmény neve: ………………………………………………………………………..…… 

Az intézmény címe: ……………………………………………………………………..…… 

Ország: …………………………………………………………………………………..…… 

Irányítószám: ……………………………………………………………………………..…… 

Megye: ………………………………………………………………………………..…… 

Helység: ………………………………………………………………………………..….....… 

Utca, házszám: …………………………………………………………………………..…...… 

Szakmairány/szakmacsoport megnevezése: 

……………………………………………..…...… 

 

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: ...……………………………………..…… 

 

Kelt: 

 

P. H. 

 

………………………………………… 

intézményvezető1 

                                                 
1 Az intézményvezető helyett a jogviszony igazolás kiállítására jogosul személy aláírása is elfogadható 



 

 

12 

 

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 

ösztöndíjpályázatból történő kizárást eredményezi. 

 

2. Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást megismertem, az abban foglaltakat tudomásul 

vettem, és a pályázat elnyerése esetén magamra kötelezőnek ismerem el. 

 

3. Nyilatkozom, hogy a rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztató ismeretében 

tudomásul vettem, hogy a fent megadott személyes adataimat a bíráló bizottság a pályázaton 

történő részvétel elbírálása, az ösztöndíjrendszer felügyelete, illetve a kifizetések lebonyolítása 

érdekében kezeli. 

 

Kelt: 

……………………………… 

pályázó aláírása 

 

 

V. Az önkéntes tartalékos ösztöndíjban részesülő személy külön nyilatkozata 

 

Nyilatkozom, hogy önkéntes tartalékos ösztöndíjban részesülök, és egyben vállalom, hogy a 

Mészáros Lázár ösztöndíjpályázat elnyerése esetén az önkéntes tartalékos 

ösztöndíjszerződésemet a Mészáros Lázár ösztöndíjszerződés megkötéséig megszüntetem. 

 

Kelt: 

……………………………… 

pályázó aláírása 

 

 

VI. A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása 

 

1. hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes) 

2. államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 

3. önéletrajz,  

4. Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató megismeréséről. 

5. egyéb 
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Adatkezelési tájékoztató 

 

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

törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint a Mészáros 

Lázár  tanulmányi ösztöndíjról szóló pályázati felhívás adatkezelésével kapcsolatban a 

következőkről tájékoztatom: 

  

I. Az adatkezelő(k): 

1. Az ösztöndíjpályázatok érkeztetése és azok elbírálása során folytatott adatkezelések   

tekintetében: 

a) Magyar Honvédség Parancsnoksága (8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár u. 2., telefon: 

+36-22-542-811, honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, tényleges adatkezelés 

helye: Magyar Honvédség Parancsnoksága, Személyzeti Csoportfőnökség, cím: 1134 

Budapest, Lehel u. 35-37., telefon: +36-1-474-1111, e-mail: mhp.szcsf@mil.hu) 

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

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Szücs Szabina őrnagy HM telefon: +361-

474-1111/34-49-57, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu 

2. Az ösztöndíj szerződés megkötése és az ösztöndíj folyósítása során folytatott adatkezelések 

tekintetében: 

a) Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (1011 Budapest, Hungária körút 9-11., Zrínyi 

Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, telefon: 06-1-433-9066, honlap: 

www.honvedelem.hu, e-mail: szerv.mh.lz@mil.hu, tényleges adatkezelés helye: Magyar 

Honvédség Ludovika Zászlóalj, cím: 1011 Budapest, Hungária körút 9-11., Zrínyi Miklós 

Laktanya és Egyetemi Campus, telefon: 06-1-433-9066, e-mail: szerv.mh.lz@mil.hu) 

b) az adatkezelő képviselője: Sári Szabolcs ezredes, zászlóaljparancsnok 

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Suba István alezredes, HM telefon: 06-1-

433-9066/02-22-20510, e-mail: suba.istvan@mil.hu  

 

II. Az adatkezelés: 

a) Az adatkezelés célja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Haktv. 10.§ (5) d) pontja 

értelmében az ösztöndíj megállapítása, kifizetése, kifizetésének előkészítése és az adatok 

pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében történő továbbítása, nyilvántartása, 

valamint a kapcsolattartás. b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Haktv. 13/E. §-ban rögzítetteken alaszik. 

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat a Haktv. 13/E. § (2) bekezdése alapján Ön biztosítja 

számunkra.  

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

a) A pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi 

szervezet (Magyar Honvédség Parancsnoksága, 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár u. 2) a 

II./c) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől annak elbírálásáig kezeli. 

A pályázatokat az elbírálást követően továbbítja a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi 

szervezet (Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj, 1011 Budapest, Hungária körút 9-11) 

részére.  

http://www.honvedelem.hu/
mailto:szerv.mh.lz@mil.hu
mailto:szerv.mh.lz@mil.hu
mailto:suba.istvan@mil.hu
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b) A pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi 

szervezet a kezelt adatokat a pályázat beérkezésétől annak elbírálásáig kezeli. A pályázatokat 

az elbírálást követően továbbítja a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet 

részére. 

c) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet a II/c) bekezdésben meghatározott 

adatokat nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig, 

eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal 

kapcsolatos feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig kezeli. 

d) A II./c) bekezdésben meghatározott adatokba a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése 

céljából betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélését végző bizottság tagjai. 

e) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el. 

f) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére. 

g) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

továbbítani. 

h) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Személyes adatokat az adatkezelés végrehajtásával 

megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel (harmadik fél) nem közlünk. 

 

 

IV. Az Ön jogai: 

 

Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat: 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog), 

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő 

a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 

c) kérelmére, valamint, ha a kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, 

a személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: 

helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére, valamint az alább meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az 

adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog), 

1. ha az érintett 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, 

2.  ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő 

rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok 

törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek 

fennállásának időtartamára, 

3. 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, 

4. ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettség 

teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, 10 évig. 
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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 érintett jogos érdekének érvényesítése 

céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az 

adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog). 

1. az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

1.1. az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes, 

1.2. célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 

céljának megvalósulásához, 

1.3. törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott időtartama eltelt, vagy 

1.4.  jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja. 

2. 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, 

3.  az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 

elrendelte, vagy 

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

 

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az 

Infotv.-t, 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). 

 

http://www.naih.hu/

