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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 

a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII.  törvény 27 § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

 
 adatvédelmi 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 feladatkörök: adatvédelmi szakértő 
  
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  
 
Az Elnökhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó Elnökhelyettesi Kabineten belül 
működő Európai Uniós Együttműködésért Felelős Osztály osztályvezetőjének utasítása szerint a 
Hatóságnak a GDPR szerinti felügyeleti hatósági tevékenységével összefüggő feladatok ellátása: 
- a GDPR 56. cikke szerint a határon átnyúló ügyekben eljáró fő felügyeleti hatóság és 
érintett hatóság megállapítása iránti más tagállami felügyeleti hatóságtól érkező, a Hatóság előtt 
folyamatban lévő ügyhöz nem kapcsolódó megkeresések intézése, tervezetek elkészítése, 
- a GDPR 60. cikke szerinti, a fő felügyeleti hatóság és az érintett felügyeleti hatóságok 
közötti együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, tervezetek elkészítése azokban az 
ügyekben, ahol a Hatóság érintett hatóság, 
- a Hatósághoz beérkezett 61. cikk szerinti kölcsönös segítségnyújtási ügyek vitele, 
- tervezetek elkészítése valamely EGT-társhatóságtól nem egyedi ügyben érkező, konkrét 
vizsgálathoz, hatósági eljárási cselekményhez nem kapcsolódó, és ilyet nem igénylő, általános 
információkérés iránti megkeresések vonatkozásában, 
- az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyott döntések magyar nyelvi 
megfelelőségének véleményezése, 
- nemzetközi online rendszereken keresztül megosztott szakmai kérdések 
megválaszolásában történő közreműködés. 
 
(Munkanyelv: angol – magyar) 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
különleges jogállású szervek 2019. évi CVII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 

Pályázati feltételek: 
- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség 
-   Büntetlen előélet 
-    Egyetem, jogász szakképesítés 



  

- Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalás szintű nyelvtudás, 
- Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- jogi szaknyelv ismerete 
- hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat 
- adatvédelmi szakjogász végzettség 
- nemzetközi tapasztalat 
- informatikai érdeklődés 

 
 
 

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 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.  
  
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea nyújt, a 06-1-3911415 
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: EHK2022 szakértő pályázat.  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 25. 
 
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/adatkezelesi-tajekoztatok?download=37:adatkezelesi-tajekoztato-a-hatosagnak-a-

foglalkoztatasi-es-gyakornoki-jogviszony-letesitesenek-elokeszitesehez-illetve-kezdemenyezesehez-

kapcsolodo-adatkezeleseihez 
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