-1ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő hallgatók számára
a 2018 /2019. oktatási év őszi félévére

1. Az elnyerhető támogatás
Havonta max. 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint) /fő/hó
2. A pályázók köre
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíj benyújtásának félévében a hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen az ELTE SEK-en, továbbá kumulált tanulmányi átlaga legalább
közepes (= vagy >2,50) legyen a pályázat beadását megelőző szemeszterrel bezárólag. Pályázhatnak
nappali és levelező tagozatos hallgatók, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzési
formában, alap-, vagy osztatlan tanárképzésben, illetve FOKSZ-ban résztvevők.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban (szemeszterben) újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat rögzítésének és benyújtásának
határideje: aktuális félév 2. hónapjának 15-e (őszi félév: október 15.,
tavaszi félév: március 15.)
módja: elektronikusan, a NEPTUN-rendszeren keresztül
.
A pályázat kötelező mellékletei:
A pályázónak igazolnia kell a szociális rászorultságot és/vagy fogyatékosságot. (ld. melléklet)
I. Családi körülményekre, és az egy háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolások
 Munkanélküli eltartó, járulékkal: a Munkaügyi Központ által kiállított, a munkanélküliségről,
és a munkanélküli segély vagy jövedelempótló támogatás összegének meghatározásáról szóló
igazolás fénymásolata (2 hónapnál nem régebbi)
 Munkanélküli eltartó járulék nélkül: a Munkaügyi Központ által kiállított, a
munkanélküliségről, és a munkanélküli segély vagy jövedelempótló támogatás megszüntetéséről
szóló igazolás fénymásolata (2 hónapnál nem régebbi)
 Háztartásbeli: önkormányzati igazolás (2 hónapnál nem régebbi)
 Eltartott: 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás vagy 6 éves korig a születési anyakönyvi
kivonat
 Öregségi nyugdíjas: nyugdíjas igazolvány és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kibocsátott
igazolás (2 hónapnál nem régebbi)
 Rokkant nyugdíjas: rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a
rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolás (2 hónapnál
nem régebbi)
 Állandó ápolásra szoruló beteg: kórházi zárójelentés valamint kezelőorvostól igazolás, ápolási
díj összegének igazolása
 Önfenntartó: A pályázó és a szülők közjegyző, illetve a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett
nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó. A saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás
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vagy azon bankszámlakivonatok igazolása, amelyekre a bevételek érkeznek.
 Krónikus betegség: Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI - Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Intézet és RSZSZ - Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleménye,
amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az
egészségkárosodás mértékét.
II. Jövedelemigazolás
(3 vagy 6 hónap átlagkeresete); az igazolások 2 hónapnál nem lehetnek régebbiek!
 szülők/eltartók munkáltatói jövedelemigazolása (vállalkozók esetén NAV igazolás a pályázat
tanévét megelőző évről) EREDETI IGAZOLÁS
 amennyiben az egyik szülő/eltartó vele egy lakcímen élő személy vállalkozásának alkalmazottja
eredeti NAV jövedelemigazolás a pályázat tanévét megelőző évről EREDETI IGAZOLÁS
 őstermelők esetében kérjük az őstermelői igazolvány másolatát és a hozzátartozó betétlap
másolatát
 nyugdíjas eltartó(k) esetén: nyugdíjas igazolvány, utolsó havi nyugdíjszelvény másolata
 ha a házas vagy élettárs keresettel rendelkezik: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén: NAV
igazolás a pályázat tanévét megelőző évről és egyéni jövedelembevallás) EREDETI
IGAZOLÁS
 kereső testvér esetén: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén NAV igazolás a pályázat tanévét
megelőző évről) EREDETI IGAZOLÁS
 helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás önkormányzati támogatások, segélyek
létéről
 egyéb, nem önkormányzati juttatások (árvaellátás, családi pótlék, stb.) igazolása fénymásolattal
III. Fogyatékosság igazolása:
Ha a fogyatékosság, a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) ideje után alakult ki,
vagy korábban is fennállt, de nem rendelkeznek a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai
Szakszolgálatok igazolásával, akkor a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei
Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai szakvéleménye;
Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség idején már fennállt, akkor valamelyik
Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport).
Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros
Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztálya, illetve a III. Kerületi Hivatala, vagy
a Pedagógiai Szakszolgálatok szakvéleményeit tudjuk elfogadni (Nevelési Tanácsadó igazolása a
hatályos törvények alapján nem fogadható el!)
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az a rendszerben
rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás
visszavonható.
5. A pályázat elbírálása
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hónapjának utolsó munkanapjáig (őszi félév: október, tavaszi félév: március utolsó munkanapja).
Elbírálás szempontjai : ld. 1. sz. melléklet.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben
nincs helye jogorvoslatnak.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A meghozott döntéséről és annak indokáról az aktuális félév harmadik hónap elsejéig (őszi
szemeszter: november 1., tavaszi szemeszter április 1.) elektronikusan értesíti a pályázókat.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya és tanulmányi
eredménye az aktuális félévben megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya tanulmányi eredménye nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a
hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az
ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.
Az ösztöndíjat egy tanulmányi félévre 5 egyenlő összegben utaljuk át.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása …………..
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs ösztöndíjjal
kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
Kérdésekkel fordulhat: szibler.boglarka@sek.elte.hu

Felhasznált anyagok:
- Katolikus Központi Alapítvány Szent Imre-ösztöndíj pályázati kiírása
http://www.szakkollegium.martinus.hu/?page=hirek&hir_id=157
- ELTE HÖK sportolást segítő ösztöndíj-pályázati kiírás
- ELTE EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG rendszeres
szociális támogatás pályázat
- NymE TTK HÖK szociális támogatás pályázat
- ELTE szabályzat a fogyatékosság igazolására (https://www.elte.hu/eselyegyenloseg)

-41. sz. melléklet
Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez

Mint adatkezeléssel érintett fogyatékossággal élő hallgató kijelentem, hogy a részemre átadott regisztrációs
lapon szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, tudomásul vettem és
jelen nyilatkozatomat a tájékoztatás ismeretében teszem meg. Erre tekintettel jelen nyilatkozat
aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő
Eötvös Loránd Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Savaria Egyetemi Központ (szervezeti egység megnevezése)
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. (szervezeti egység címe)
06 94 504 404 (telefonszáma)
a speciális szükségletemre vonatkozó, a jelen regisztráció során általam bejelentett információkat, továbbá
az annak alátámasztásául általam csatolt dokumentumokat és az ezekben foglalt személyes és különleges
személyes adataimat speciális igényeim felmérése, és speciális igényeim biztosítása céljából kezelje.
Tudomásul veszem, hogy adataim kezelésének jogalapja a GDPR1 6. cikk (1) bekezdés a) pontja2 valamint
9. Cikk (2) a) pontja3 szerinti hozzájárulásom személyes adataimnak a fenti cél szerinti kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
Az adatkezelés időtartamával kapcsolatban kérelmem benyújtásával egyidejűleg tudomásul veszem, hogy
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. bh) pontja és az ELTE Iratkezelési
Szabályzata értelmében a fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos ügyek 80 év után selejtezhetők.4
Jogorvoslati lehetőségeimről az alábbi tájékoztatást kaptam:
Az adatkezelő (lásd.: fent) személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ,
ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem
akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is5.
A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet
megilleti:
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 (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
2 6. cikk (1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike
teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
3
9. cikk (1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai
és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos. (2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben,
ha a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem
oldható fel az érintett hozzájárulásával;
4
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Irattári terve (ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének 9. számú
melléklete, az Iratkezelési szabályzat függeléke) VIII.177. pontja:
https://www.elte.hu/dstore/document/683/ELTE_SZMSZ_9mell_irattariterv.pdf
5
személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
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2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,
3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az
adatkezelés korlátozásához való jog,
4. tájékoztatás címzettek személyéről,
5. adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában,
automatikus adatkezelés esetén;
6. tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátása során történő adatkezelés esetében,
7. automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya;
8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.
1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)
Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az
adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.
2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve
az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.
Az érintett 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:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) 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;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
3. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16-. cikk)
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
3.2. A törléshez való jog - „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
A személyes adatot törölni kell, ha
1. az adatkezelés célja megszűnt;
2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen;
4. az adatkezelés jogellenes;
5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások vonatkozásában került sor.
3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az
adatkezelés ellen.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet a 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 az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként
kéri.
4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
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Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés
hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.
6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást6 is. 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 érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
7. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
8. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek
8.1. Adatvédelmi tisztviselő (Infotv. 24. § (2) bekezdése, GDPR 39. cikk)
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.)
Az ELTE adatvédelmi tisztviselője:
dr. Rigó Kinga
ELTE Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda
1053 Budapest,
Ferenciek tere 6.
Tel.: +361116500/2855

6

profilalkotás: GDPR 4. cikk 4. pont: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők
elemzésére vagy előrejelzésére használják;

-8Email: kinga.rigo@rk.elte.hu
8.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv. 52-58. §),
GDPR 57. Cikk, 77. cikk
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki
(tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a
bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására
vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.
Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
8.3.Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem
megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.: fent).
A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az
érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:
- ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
- ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

-92. számú melléklet

A korrigált kumulált tanulmányi átlaggal súlyozás:
2,50-3,00 között 1x-es szorzó
3-3,50: 1,2x
3,51-4,00: 1,3x
4,01-4,50: 1,4x
4,51 < :1,5x
A támogatás szempont- és pontrendszere
Fogyatékkal élők
Megjegyzés
regisztrált
5 pont
NEPTUN
tartós betegség, rokkantság
1-5 pont
szakorvosi/kórházi
igazolás, zárójelentés
ha a háztartásban van ilyen
1-3 pont
szakorvosi/kórházi
igazolás, zárójelentés
állandó ápolásra szorul
3 pont
orvosi igazolás (kórház,
kezelőorvos)
ha a háztartásban van ilyen
1 pont
orvosi igazolás (kórház,
kezelőorvos)
egyéb
1-3 pont
koordinátor/bizottsági
döntés
Szociális helyzet
Megjegyzés
1 főre jutó jövedelem
40 999 HUF alatt 5 pont
-ha az 1 főre jutó jövedelem >
41000-55999 : 4 pont
100000, akkor nem jogosult
56000-70999: 3 pont
-utolsó 3 hónap munkáltatói (NAV)
71000-85999: 2 pont
jövedelemigazolás az összes
86000-100000: 1 pont
háztartáson belül élőre
-jegyzői/önkormányzati igazolás az
egy háztartáson belül élők
számáról
-mindig nettó kell
árvaság
2 pont
igazolás az árvaellátásról
félárvaság
1 pont
igazolás az árvaellátásról
családfenntartó
legfeljebb iskolás korú
születési anyakönyvi kivonat vagy
gyermekenként 1 pont
iskolalátogatási igazolás
Bejárási távolság
20 km alatt 0 pont
NEPTUN adatok alapján
20 és 40 között 0,5 pont
számolható
40-90: 1 pont
91-140: 2 pont
141-190: 3 pont
191-240: 4 pont
241< : 5 pont
regisztrált
álláskereső/pályakezdő
egyéb

2 pont
1-3
pont

két hónapnál nem régebbi igazolás
a Munkaügyi központból
koordinátor/bizottsági döntés

