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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 

 

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII.  

törvény 27 § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

 

információszabadság szakértő 

munkakör betöltésére. 

 

  

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

  

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.  

  

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör megnevezés: ügyintéző            

  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A munkakör betöltője az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2023. február 28.-tól 

hatályos 63/A. §-63/B. § szakaszában szabályozott átláthatósági hatósági eljárásokban lát majd el 

ügyintézői feladatokat, továbbá szükség szerint az Információszabadság Főosztály egyéb ügyeiben is 

közreműködik. 

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:  

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra „a különleges jogállású szervekről és az általuk 

foglalkoztatottak jogállásáról” szóló 2019. évi CVII. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség,  

- büntetlen előélet, 

- egyetemi végzettség, jogász szakképesítés. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 

- hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat, 

- adatvédelmi szakjogász végzettség, 

- angol nyelv ismerete, 

- nemzetközi tapasztalat. 

 

 

 



  

 

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

A pályázó végzettségét, szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű, fényképes szakmai 

önéletrajz. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2023. március 1. napjától tölthető be.  

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Éva nyújt, a 06-1-391-1462 

telefonszámon.  

  

A pályázatok benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az allas@naih.hu e-mail címen keresztül.  

  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a jeligét: IH_Átláthatósági_Vizsgálati_Osztály_2023. pályázat.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 1. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található adatkezelési tájékoztató az 

irányadó:  

https://naih.hu/adatkezelesi-tajekoztatok?download=37:adatkezelesi-tajekoztato-a-

hatosagnak-a-foglalkoztatasi-es-gyakornoki-jogviszony-letesitesenek-elokeszitesehez-

illetve-kezdemenyezesehez-kapcsolodo-adatkezeleseihez 
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