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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 

 
információs jogi szakértői  

álláshely 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 feladatkörök:  
információs jogi szakértő 
  
Az álláshelyhez tartozó főbb feladatkörök:  
- munkahelyi megfigyelési ügyeken kívüli, elektronikus megfigyelőrendszer működtetésével 

kapcsolatos panaszok, bejelentések intézése, beleértve az esetleges vizsgálati eljárások 
lefolytatását; 

- társasházakat és lakásszövetkezeteket érintő adatkezelések vizsgálata; 
- weboldalak általános adatvédelmi megfelelésével kapcsolatos vizsgálati ügyek intézése; 
- az egyértelműen kis jelentőségű jogsérelmekkel kapcsolatos vizsgálati ügyek intézése; 
- spam és hírlevél tárgyában érkezett bejelentések vizsgálata; 
- az adatvédelmi tisztviselő kijelölésével és felügyeleti hatóság részére történő bejelentésével 

kapcsolatos vizsgálati feladatok intézése; 
- közreműködés a Hatóság munkájával kapcsolatos általános külső és belső kommunikációs és 

tájékoztatási feladatok ellátásában; 
- közreműködés a más szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó, illetve az érdemi választ nem 

igénylő konzultációs beadványok megválaszolásában; 
- közreműködés a Hatóság honlapjának tartalomfejlesztésében. 

 
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 irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• jogász végzettség, 
• legalább 1 év szakmai tapasztalat, 
• angol nyelvből középfokú komplex általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, 
• felhasználói szintű informatikai ismeretek. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
• felsőfokú angol nyelvtudás; angol jogi szaknyelv ismerete, 
• jogi / hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat, 
• adatvédelmi vagy infokommunikációs szakjogász végzettség, 
• informatikai érdeklődés, 
• adatvédelmi tisztviselői tapasztalat. 

 
Elvárt kompetenciák: 
• rugalmasság, terhelhetőség, 
• monotónia tűrés,  
• pontos, precíz munkavégzés, 
• jó problémamegoldó képesség, 
• jó kommunikációs készség, 
• rendszerszemlélet, rendszerszintű gondolkodás 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
A pályázó végzettségét, szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű fényképes szakmai 
önéletrajz.  
  
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
  
A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. február 4. 12:00 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea nyújt, a 06-1-391-1415-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: Adatvédelmi Megfelelési Osztály 
 
A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a Hatóságnak nem áll módjában figyelembe 
venni.  
  
A pályázat elbírálásának határideje:  
2022. február 15. 
  
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A pályázatok elbírálásával kapcsolatos irányadó adatkezelési tájékoztató megtalálható a Hatóság 
honlapján a https://www.naih.hu/allaspalyazat hivatkozás alatt, illetve a https://naih.hu/adatkezelesi-
tajekoztatok címen. 
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