
 

 

 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 
 

adatvédelmi jogász 
 

munkakör betöltésére. 
 

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Gyes-en lévő munkatárs helyettesítése érdekében 2022. január 31-ig tartó határozott idejű közszolgálati 
jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. C 
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
3. sz. melléklet - 59. pont - adatvédelmi jogász 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Az Elnökhelyettes vezetése mellett: egyes nemzetközi és európai uniós ügyekben koordináció és részvétel. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint 2020. május 1. napjától alkalmazandó, a különleges jogállású szervekről és az 
általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 
• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Egyetem, jogász szakképesítés, 
• Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalás szintű nyelvtudás, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• jogi szaknyelv ismerete 
• hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat 
• adatvédelmi szakjogász végzettség 
• nemzetközi tapasztalat 
• informatikai érdeklődésű 



  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázó végzettségét, szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű szakmai önéletrajz. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea nyújt, a 1-391-1415 –ös 
telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Szabó Andrea részére az allas@naih.hu e-mail címen keresztül 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a jeligét: EHK2020 szakértő pályázat. A pályázatok benyújtási 
határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott 
pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Adatvédelmi tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan: A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre 
az alábbi linken található adatkezelési tájékoztató az irányadó 
https://naih.hu/files/06_AK_TAJ_HR-IN_20190705.pdf 
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