
2. melléklet a 23/2018. (VII. 19.) HM utasításhoz 

 

Pályázati adatlap 
a „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj”  

elnyerésére 
(Kérjük, hogy az adatlapot NYOMTATOTT nagybetűvel, olvashatóan szíveskedjen kitölteni!) 

 
 

A pályázó neve:  
Anyja neve:  
Születési helye és ideje:               év                                 hó                 nap 
Állampolgársága: magyar  
A pályázó állandó lakcíme: Irányítószám: Település: 

Utca, házszám: 
Levelezési címe: 
(ha eltér az állandó lakcímtől) 

 

A tanuló adóazonosító jele:            

Telefonszáma:  

E-mail-címe:  

Számlavezető bank neve:  

Bankszámlaszáma:         -         -         

Bankszámla tulajdonosának 
neve:   

A pályázó 2019/2020-as tanév végi tanulmányi átlageredménye*: 
(a bizonyítványában szereplő tantárgyak átlagából számítva, beleértve a 
magatartás és szorgalom értékelését!) 

 

Honvédelmi/Katonai alapismeretek tantárgyat melyik 
oktatási intézményben tanulja, vagy hol vesz részt a 
honvéd kadét ágazati szakképzésben*. 
(Felsőoktatásban tanulók esetén melyik intézményben 
hallgatja a honvédelmi ismeretek tantárgyat.) 

 

 
A *-gal megjelölt adatokról szóló hivatalos igazolást a pályázathoz csatolni kell! 
 
 
A pályázati adatlap elválaszthatatlan részét képező adatkezelési tájékoztatót megismertem, ennek tudatában 
adom be a pályázatot, továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon 
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt:                            ,                év                             hó             nap 
 
 

Szülő/gondviselő neve, aláírása: 
 
  

……………………………………………………  
szülő/gondviselő aláírása 

 

 



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 (általános           

adatvédelmi rendelet) 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 Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjhoz kapcsolódó         

adatkezelésekkel összefüggésben a következőkről tájékoztatom: 

 

I. Az adatkezelő: 

I.1. 

a) Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11., telefonszám: 477-1111, honlap:           

kormany.hu, email cím: adatvedelem@hm.gov.hu), tényleges adatkezelés helye: Honvédelmi        

Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,           

e-mail cím: hm.otkf@hm.gov.hu),  

b) az adatkezelő képviselője: dr. Benkő Tibor miniszter, 

II. Az adatkezelés 

a) „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” pályázaton történő részvétel elbírálása,          

valamint a kifizetések lebonyolítása céljából kezeljük az adatokat.  

b) Az Adatkezelés 

- a pályázaton történő részvétel elbírálása tekintetében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)              

bekezdés b) pontján, 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 kifizetések lebonyolítása, számviteli kötelezettségek teljesítése tekintetében pedig az általános           

adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontján, azaz „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó              

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”(számviteli kötelezettségek) alapul. 

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

d) A személyes adatok megadása hiányában a pályázat elbírálására nem kerülhet sor. 
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III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

a) Az adatokat a II. a) pontban felsorolt tevékenységek végrehajtásával, az I. pontban felsorolt              

adatkezelő által, megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel (harmadik fél) nem közöljük. Az            

adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak a pályázat            

elbírálásával, valamint az ösztöndíjak kifizetésével megbízott munkatársa(k) nyerhet(nek), feladatai(k)         

ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl.            

rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk. 

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani. 

c) Az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesszük igénybe. 

d) A személyes adatok kezelése a nyertes pályázatok esetében az adott tanév végéig, a kifizetéseket               

igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést           

követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes adatok             

kezelése a pályázat elbírálásának napját követő két hétig tart.  

 

IV. Az Ön jogai: 

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, 

- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben: 

 - az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 

- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az              

adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi), 

- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez,              

érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,  



 

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 (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1)           

391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 
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Kitöltési útmutató 
 
1. A pályázati adatlapot NYOMTATOTT nagybetűvel, olvashatóan vagy géppel lehet kitölteni. 
2. A levelezési cím rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az eltér a lakcímtől, egyébként kérjük               

üresen hagyni. 
3. A pályázó a 2019/2020-as tanév végi tanulmányi átlageredményét a bizonyítvány          

másolatának hitelesített (iskola által lepecsételt és aláírt) iratával igazolhatja, melyet a           
pályázathoz csatolni kell. Pályázatot az nyújthat be, aki legalább 3,00 átlagú tanulmányi            
eredményt ért el (a bizonyítványában szereplő tantárgyak átlagából számítva, beleértve a           
magatartás és szorgalom értékelését), emellett legalább jó magaviseletű tanuló, illetve          
fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató. 

4. Csak az a tanuló pályázhat, aki a Honvédelmi/Katonai alapismeretek tantárgyat a           
2020/2021-es tanévben tanulni fogja, vagy a felsőoktatásban felvette a honvédelmi ismeretek           
tantárgyat. Erről az iskola által kiállított hivatalos igazolást a pályázathoz csatolni kell. Ez             
alól kivételt képeznek a honvéd kadét ágazati szakképzésben tanuló pályázók! 

5. Az ösztöndíj a pályázó nevére nyitott, ennek hiányában a törvényes képviselő nevére szóló             
bankszámlára kerülhet folyósításra. 

6. A szülők/gondviselők hozzájárulása szükséges a pályázat beadáshoz és a személyes adatok           
kezeléséhez, ugyanakkor a 16. életévüket betöltött tanulók a személyes adatok kezeléséhez           
önállóan is hozzájárulhatnak. 

7. A pályázatokat a kiírási határidőig kizárólag postai úton lehet eljuttatni, azaz nem lehet             
ügyvitelen keresztül, vagy futárral sem! 

8. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Lippai Balázs ösztöndíjra”. 
9. A hiányosan megküldött pályázati adatlapok nem kerülnek besorolásra! Hiánypótlásnak         

helye nincs, tehát azon dokumentumok, amelyek nem a pályázattal együtt érkeztek be, nem             
értékelhetők. 

         A pályázatnak tartalmaznia kell: 
● hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, aláírt pályázati adatlap 

                 (működő e-mail-címmel és telefonszámmal); 
● Honvédelmi/Katonai alapismeretek tantárgy tanulásának igazolása (az iskola által        

lepecsételt és aláírt igazolás); 
                 Ez alól kivételt képeznek a honvéd kadét ágazati szakképzésben tanuló pályázók! 

● tanulmányi átlageredményt igazoló bizonyítvány másolatának hitelesített (iskola által        
lepecsételt és aláírt) irata; 

● kézzel írott önéletrajz, amelyből megismerhetők a pályázó családi körülményei,         
jövőjéről való elképzelése, a Magyar Honvédség eszme- és értékrendszeréhez való          
kötődése; 

● kézzel írott motivációs levél; 
● a pályázó iskolájának véleménye a tanuló/hallgató tevékenységéről (jellemzés); 
● hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (szociális/gyermekvédelmi ellátásban történő       

részesülés igazolása) vagy annak hivatalos másolata; 
● támogatólevél a helyi roma önkormányzattól vagy az Országos Roma Önkormányzat          

helyileg illetékes képviselőjétől (a magukat roma származásúnak valló pályázók         
esetében); 

● az előző tanév(ek)ben ösztöndíjban részesült hallgatók esetében rövid összefoglaló arról,          
miben jelentett segítséget a korábban elnyert támogatás. 

10. Pályázni csak az aktuális tanévre szóló pályázati adatlappal lehet, a korábbi évek            
nyomtatványain benyújtott pályázatok nem értékelhetők. 

11. További információkat a 06-1-474-1111/22-242-es melléken kérhetnek. 
 


