AZ ORSZAC,GYfLES ELNOKE PAT-YAZATOT HIRDET
hazai eryetemi 6s f6iskolai hallgat6k r6sz6re
a 2018 lzotg-es tan6vben
az alirbbi programban val6 r6,szv6telre

Pnocnau
A program c6lja azOrszdggyfil6s alkotm6nyjogi szerepe, torv6nyalkot6si, kormdnyzat-

ellen6rz6si, politikai funkci6i

ir6nt 6rdekl6d6 hallgat6kkal megismertetni

az

Orszdggyfl6s 6s Hivatal6nak szervezet6t, miikcid6s6t, kozvetlen betekint6st biztositani
a torv6nyalkot6si folyamat r6szleteibe, b6viteni a jov6 kozigazgat6si gener6ci6ja
ismereteit.

A felv6telt nyert hallgat6k a program els6 r6sz6ben egy el6ad6s-sorozaton vesznek
r6szt, amelyen r6szletesen megismerik az Orszdggy6l6s, a bizotts6gok, a frakci6k 6s az
Orsz6ggyfil6s Hivatal6nak munk6j6t. Vend6gk6nt r6szt vesznek a plen6ris til6sen, a
bizotts6gi iil6seken, a bizotts6gi elnoki 6rtekezleten 6s a Hizbizotts6g til6s6n. A
program m6sodik fel6ben 6rdekl6d6si kortik szerint az Orsz6ggyfil6s Hivatala
ktilonboz6 szervezeti egys6geiben gyakorlati feladatokat lAtnak el, valamint l6togat6st

tesznek tobbek kozcitt a

Koztdrsas6gi Elnoki Hivatalban, az Allami
Sz6mvev6sz6kn 61, azAlkotm6nybir6s6gon, az Alapvet6 Jogok Biztos6nak Hivataldban

6s a Miniszterelnciks6gen.

A programban 14 hallgat6 vesz r6szt zor8 okt6ber6t6l 2olg rn6rciusiig.
A felv6telt nyert hallgat6k dijazitsban r6szestilnek, amelynek cisszege
. f6v6rosi fels6oktat6si int6zm6nyben folytatott tanulm6nyok eset6n havi
(brutt6) 35 ooo Ft,
o vid6ki fels6oktat6si int6zm6nyben folytatott tanulm6nyok eset6n havi
(brutt6) 5o ooo Ft.
Ezen fehil a hallgat6kat gglzoro. (II.z6.) korm6nyrendeletben biztositott munk6ba
j6r6si kedvezm6ny illeti meg. A dijaz6s a programokb6l val6 igazolatlan hi6nyzds
eset6n ar6nyosan csokkenthet6. Decemberben 6s janu6rban a program sztinetel,igy ez
az id6szak sem kcitelezetts6ggel, sem dijaz6ssal nem j6r. A dijaz6s kifizet6se k6t
munkaszerz6d6s megkot6s6hez
r6szletben, munkaszerz6dls alapj6n tort6nik.
hat6sdgi erkcilcsi bizonltv6ny szriks6ges. A k6pz6s teljes idej6t kitolt6k igazol6st
kapnak a programban va16 r6szv6telr6l.

A

PeIvIzarl FELTETELEK
1. A p6ly6z6nak zor8 6sz6nteljes id6s (nappalitagozatos)

hallgat6i jogviszonnyal kell

rendelkeznie

biztons6g- 6s v6delempolitikai, rend6szeti igazgat6si, nemzetkozi igazgat6si,
kozszolgAlati, kozigazgat6s szewez6, nemzetkozi tanulm6nyok alapk6pz6si
szakok valamelyik6nek legalAbb e 3., de legfeljebb a 4. f6l6v6ben, vagy
nemzetkozi tanulm6nyok, kcizszolg6lati kapcsolatok, kozigazgat6si, eur6pai 6s
nemzetkozi igazgat6si, biztons6g- 6s v6delempolitikai, nemzetbiztons6gi,
nemzetkozi gazdasig 6s gazd6lkod6s mesterk6pz6si szakok valamelyik6nek
legaldbb az L., de legfeljebb a z. f6l6v6ben, vagy

jog6sz, 6llamigazgatasi
a 8. f6l6v6ben.

-

egys6ges, osztatlan

6ras

2. A jelentkez6nek havi 20

- szakon legal6bb

az S.6s legfeljebb

els6sorban cstitcirttiki napokra tervezett

munkav6gz6st kell vdllalnia az Or szhggJrfil6s Hivatal6ban.

3. A hallgat6i jogviszony fenn6ll6s6nak igazol6sa.
4. A p6lydzat elbir6l6s6nak felt6tele a k6t utols6 lezAt aktiv f6l6v 4,oo-est

el6rt

srilyoiott tanulm6nyi 6tlaga. Ett6l elt6rni kiz6r6lag az alkotminyjogi tansz6k
veiet6j6nek ez irdnyri k6relm6re van lehet6s6g. A tanulm6nyi 6tlag igazol6sa
minden esetben kcitelez6, amelyre a fels6oktat6si int6zm6ny tanulm6nyi oszt6lya
6ltal kiadott igazolds szolg6l.

S. Oktat6i aj6nl6lev6l

6.

csatol6sa.

Apiiyizatnak tartalmaznia kell tov6bb6:
a pdlyilz6 rcivid f6nyk6pes rin6letrajz6t, 6rtesit6si cim6t, telefonos es e-mail
el6rhet6s696t,

eryoldalas bemutatkoz6 levelet arr6l, hory mi6rt jelentkezik a -programra, mi6rt
6idekli a parlamenti munka, illetve annak meghatArozott tertilete,
a p6ly6zathoz csatolt adatkezel6si t6j6koztat6 megismer6s6vel kapcsolatos
nyilatkozatht.
A p6ly6zat elbir6l6sin6l el6nyt jelent AHizszab6lyon ttil cimti el6ad6s-sorozaton val6
rendszeres r6szv6tel.

A p6ly6zatot a kcivetkez6 cimre k6rjtik ktildeni: Dr. B6r6ny fibor

tory6nyhozasi

ffiigaigat6-helyettes, Orsziggrfil6s Hivatala, 1oS5 Budapest, Kossuth
osztondij as- parl @ parl ament. hu
Apillydzatokat postai titon 6s elektronikusan is k6rjiik megktildeni!

Hat6rid6: zor8. szePtember

t6r

1-3.,

17.

(A p6ly6zattal kapcsolatban dr. B6si Ferencn6l, a bosi.ferenc@parlament.hu e-mailcimen lehet 6rdekl6dni.)
A pAr,vAzeroK ELBIRATASA
Aptiyhzatokat azOrszfuggrfil6s elncike 6ltal felk6rt szakemberekb6l6116 bir6l6bizotts6g
CrietLU , a phlyfuzati- fateteteknek megfelel6 legiobb jelciltetet szem6lyes
meghallgatisri behivja, majd ezt kovet6en dont apillydzat elnyeres6r6l.
A p6ly6zatok elbir6l6s6nak eredm6ny6r6l minden p6lyiz6 6rtesit6st k p, 6s azt az
O rsz6g5rfiles ho nlapj 6n (www. p arlament. hu) is ktizz6tessztik.
Budapest, 2018. jrinius
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Ftiggel6k
Adatkezel 6 si

tdtj

6koztat6

,,Parlamenti ryakorlat az Orsziggyfil6s Hivataliban zorS f zor9"
eln eve z6sti p 6ly fuzattal ti s s zefiigg6 sb en v Ogzett adatkez el6 s r 6 I

Az OrsziggSrllls Hivatala eztton tij6koztatja a p6lyilz6kat a ,,Parlamenti gyakorlat az
Orsz6ggyfl6s Hivatal6ban 2or9f 2olg" cimmel meghirdetett pillyizaltal (a
tovdbbiakban: pillydzat) osszefrigg6sben kezelt szem6lyes adatokr6l, a szem6lyes
adatok kezel6se kor6ben kovetett gyakorlatdr6l, a szem6lyes adatok v6delme 6rdek6ben
tett int6zked6seir6l, valamint az 6rintettek jogai gyakorl6sdnak m6dj5r6l 6s
lehet6s6geir6l.

L. Azadatkezel6
A p6ly6zat sor6n megadott szem6lyes adatok kezel6j e az Orsz6ggy(il6s Hivatala (ro55,
Budapest, Kossuth Lajos t6r 1-3.).

Az Orszeggyfflls Hivatala adatu6delmi tisztvisel6je dr. Csord6s D6ra, el6rhet6s6gei:
adatvedelem @parlament.hu, telefonsz6m : +3 6 t 447 -6 47 r

2. Azadatkezel6s jogalapja 6s c6lja
2.L. A megadott adatok kezel6s6re az Altalenos Adatv6delmi Rendelet [(EU)

zot6l 679 eur6pai parlamenti 6s tan6csi rendeletel 6. cikk (r) bekezd6s a) pontja
alapj6n az adatkezel6ssel 6rintett szem6ly (a tov6bbiakban: 6rintett) - el6zetes
t6j6koztat6s6t kovet6 - hozzij6rul6sa alapj6n kertil sor.

z.z. Azadatok kezel6s6nek c6lja apillydzat 6rt6kel6se, elbir6l6sa, illetve ennek sor6n
a p6lyiz6 azonositdsa, a p6lyiz6val val6 kapcsolattart6s , az elbir6l6s lezilrisdt
kovet6 6rtesit6s, a p6lydzathoz sztiks6ges on6letrajz, bemutatkoz6 lev6l, oktat6i
aj6nl6s, tanulm6nyr 6tlag 6s hallgat6i jogviszony fenn6llt6nak igazol6sa.
3.

Adatfeldolgoz6

A p6ly6zatok 6rt6kel6se 6s elbir6l6sa kor6ben az Orszhggyfills elnoke 6ltal felk6rt, a
k6pvisel6csoportok 6ltal deleg6lt szakemberekb6l ail6 bir6l6bizotts6g
adatfeldolgoz6k6nt jdr el. A bir6l6bizotts6g tagiai kiz6r6lag az adatkezel6 ir6sbeli
utasit6sai alapj6n kezelik az adatkezel6 6ltal r6sztikre rendelkezl,sre bocs6tott
szem6lyes adatokat Az adatfeldolgoz6 az Altal6nos Adatv6delmi Rendelet 28. cikke
szerint felel6ss6get v6llal az illtala megismert szem6lyes adatok garanciAlis kezel6s66rt
6s v6delm66rt.

4. Akezelt adatok ktire, az adatkezel6s id6tartama
4.L. Ap6ly6zati jelentkezls sor6n ap6lyiz6 al6bbi szem6lyes adatainak megad6sa
sztiks6ges:

- csal6di- 6s ut6n6v,
- sztilet6si d6tum,
- 6rtesit6si cim,
- telefonszdm,

- e-mail-cim,
- hallgat6i jogviszony igazol6sa,

- tanulm6ryr 6tlag igazol6sa,

- oktat6i aj6nl6lev61.

4.2. Az OrszSggyfil6s Hivatala a kozvetlenril az 6rintett 6ltal megadott szem6lyes
adatokat a p6lyizat elbfr6l6s6t kovet6en ap6ly6z6k 6rtesit6s6ig t6rolja, majd
ezt kovet6en a kezelt szem6lyes adatokat tcirli.

g. Az adatokhoz

ttirt6n6hozzifi6r6s

6s az

adatbiztonsigr int6zked6sek

S.r. Az 6rintettek 6ltal megadott szem6lyes adatok kezel6s6re kiz6r6lag
a) - feladatkortikben elj6rva, feladataik ell6t6sa 6rdek6ben - az Orsz6ggy(il6s
H ivataldnak a p6ly 6zat I eb o nyolit6s 6b an kci zr emiiko d6 ko ztis zwis el 6i,

b) az Orszilggytl6s elnoke 6ltal felk6rt szakemberekb6l ell6 bir6l6bizotts6g
tagjai
jogosultak.
5.2. Az adatok kezel6se e-mailen, papiralapon, valamint sz6mit6g6pen elmentve

tcirt6nik, olyan m6don, hogy mind a papiralapir, mind az elektronikus
iratokhoz kiz6r6lag az erre feljogositott munkat6rsak f6rnek hozz6. A
papiralapon t6rolt szem6lyes adatok 6rz6si helye a Hivatal 1055 Kossuth
Lajos t6r r-3. szhm alatti sz6khelye. M elektronikus form6ban kezelt adatok
vonatkoz6s6ban a Hivatal Torv6nyh ozhsi lgazgat6s6ga megfelel6
informatikai biztons6gi int6zked6sekkel gondoskodik a megadott szem6lyes
adatok v6delm
ellen.

6. Az

6161,

tobbek kcizott

a

jogosultaltan hozzhf6r6s, megv6ltoztat6s

6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos j ogai

a) Az 6rintett hozzifilr6si joga a kezelt szem6lyes adataihoz:

Az 6rintett t6j6koztat6st k6rhet a kezelt szem6lyes adatair6l, az adatok
forr6s6r6l, az adatkezel6s c6ljA16l, jogalapj6r6l, id6tartam6r6l, az
adatfeldolgoz6 nev6r6l, cim 6161 6s az adatkezel6ssel osszefiigg6

az esetlegesen bekovetkezett adatv6delmi incidens
kciriilm6nyeir6l, hat6sair6l 6s az elh6rit6s6ra megtett int6zked6sekr6l, tov6bb6
adattov6bbit6s eset6n annak j ogalapj 6161 6s cimzettj 6161.

tev6kenys6g6r6l,

b) A kezelt szem6lyes adatok helyesbit6se:
Az 6rintett k6rheti szem6lyes adatainak helyesbit6s6t, amennyiben azok nem
felelnek meg a val6s6gnak, pontatlanok vagy kieg6szit6sre szorulnak.

Az a) 6s b) pont szerinti k6relmet az adatvedelem@parlament.hu elektronikus

lev6lcimen, vagy postai riton a Torv6nyhoz6si Igazgat6s6g r6sz6re cimezve a 1055
Budapest, Kossuth Lajos t6r r-3. cimen lehet el6terjeszteni.
c) Az 6rintett joga a kezelt szem6lyes adatok tcirl6s6hez:

-

a p6lydzat elbir6l6sdt kovet6en a
a p6ly ilzafral osszefligg6sben kezelt szem6lyes adatok

A 4.2. alpontban megjelolt id6tartamig

p6lydz6k 6rtesit6s6ig torl6se nem k6rhet6, amennyiben az adatkezel6s nem jogellenes.

d) Az 6rintett joga szem6lyes adatai korl6tozilsdhoz:
Amennyiben az 6rintett a kezelt szem6lyes adatai pontoss6g6t vitatja, ennek
ellen6rz6s6ig az 6rintett szem6lyes adatai - k6r6s6re - korl6toz6sra kertilnek.
Amennyiben az adatkezel6sre a 4.z.alpontban el6irt meg6rz6si hat6rid6 eltelt
vagy az adatkezel6s jogellenes, a kezelt szem6lyes adatok torl6sre kertilnek,
azonban az 6rintett jogi ig6nyek el6terjeszt6se, 6rv6nyesit6se vagy v6delme

c6ljeb6l k6rheti, hogy az adatainak torl6se helyett azokat a Hivatal tov6bb
t6rolja. Erre vonatkoz6 ig6ny ir6sban, postai riton megktildott k6relemmel
terjeszthet6 el6 az ig6ny 6rv6nyesit6s6nek, 6s a k6rt tov6bbi t6rol6si id6nek a
megjelcil6s6r,el.

A

kezelt szem6lyes adatokr6l val6 t6j6koztat6st,

a

helyesbit6st,

a

torl6st

(adatkezel6sre vonatkoz6 hozz6j6rul6s visszavon6s6t), a korl6toz6st a Hivatal a
k6relem be6rkez6s6t6l sz6mitott harminc napon beltil teljesiti, r,agy amennyiben ez
nem lehets6ges, akkor annak akad6ly6r6l - az elutasit6s t6nybeli 6s jogi indokainak
megjelol6s6vel 6rtesiti az 6rintettet a jogon oslati lehet6s6gekre vonatkoz6
t6j 6koztat6val egytitt.

.

Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos j og6rv6nyesit6si lehet6s6ge
Az 6rintett az dltala tapasztalt jogellenes adatkezel6s eset6n els6sorban a Hivatal, mint
szem6lyes adatainak kezel6j6hez fordulhat a jogs6relem orvosldsa 6rdek6ben, illetve
vizsg6latot kezdem6nyezhet a Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads6g
Hat6s6gn6l (NAIH) vagy bir6s6ghoz fordulhat.
A NAIH-n6l (rrz5 Budapest, Szil6gyi Erzs6bet fasor zz.f C, ugyfelszolgalat@naih.hu)
bejelent6ssel b6rki vizsg6latot kezdem6nyezhet arra hivatkoz6ssal, hogy szem6lyes
adatai kezel6s6vel kapcsolatban jogs6relem kovetkezett be, vagy annak kcizvetlen
7

vesz6lye fenn6ll.

Aki rigy v6li, hogy a Hivatal adatkezel6se kovetkezt6ben s6riiltek a jogai, bir6s6ghoz
fordulhat. A bir6s6g az tigyben soron kivril j6r el. A perre a F6v6rosi T<irv6nysz6k (toSS
Budapest, Mark6 u. 27.) az illet6kes, azonban a per az azt kezdem 6nyez6 szem6ly
v6laszt6sa szerint az 6 lak6helye vagy tart6zkod6si helye szerinti bir6s6g el6tt is
megindithat6.

8. Nyilatkozat

az adatkezel6si t6j6koztat6 megismer6s6r6l 6s

az

adatkezel6shez tti rt 6n6 hozz5rjirul6s 16l
Kijelentem, hogy a szem6lyes adatok fogalma al6 tarloz6 adataim Orsz6ggyfil6s
Hivatala 6ltali kezel6s6hez 6s nyilv6ntart6s6hoz kifejezetten hozzhjilrulok. Jelen
nyilatkozat al6ir6s6val igazolom, hogy a rendelkez6semre bocs6tott adatkezel6si
t6j6koztat6t megismertem.
D6tum

Al6ir6s

