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PARANCSNOKANAK 

PALYAZATIFELHiVASA 

az MH Altiszti Akademia allomanyaban levo jogasz tiszti munkakor betoltesere 

Jogviszony, foglalkoztatas jellege: 

A honvedek jogallasar6l sz6l6 2012. evi CCV torveny (a tovabbiakban: Hjt.) szerinti 
onkentes miiveleti tartalekos, hatarozott idejii jogviszony, teljes munkaid6ben. 

A palyazatban szereplo munkakor szolgalatteljesitesenek helye: 

Magyar Honvedseg Altiszti Akademia, 2000 Szentendre, D6zsa Gyorgy ut 12-14. 

A munkakori leirasbol adodo fobb feladatok: 

• Jogszabalyok, kozjogi szervezetszabalyoz6 eszkozok, bels6 normativ utasitasok 
tervezeteinek velemenyezese. 

• Munkaltat6i dontesek tervezeteinek velemenyezese. 
• A szemelyi allomany jogi felvilagositasanak szervezesevel kapcsolatos feladatok . 
• Reszvetel a fegyelmi (szabalysertesi- es meltatlansagi) tigyek kivizsgalasaban. 
• Reszvetel a biincselekrnenyek parancsnoki nyomozasaval kapcsolatos feladatokban. 
• Reszvetel a karteritesi tigyek vizsgalataban. 
• Reszvetel a beszerzesi eljarasokban, szerz6destervezetek el6keszitese es 

velemenyezese. 
• Reszvetel a szolgalati panaszok, illetve beadvanyok intezeseben. 

Illetmeny es juttatasok: 

A Hjt. es a vegrehajtasara e korben kiadott HM rendeletek szerint. 

A palyazat benyujtasanak es a munkakor betoltesenek feltetelei: 

• Magyar allampolgarsag, 
• Btintetlen el6elet, 
• Jogi egyetemi diploma, 
• Kozepfoku komplex nyelvvizsga angol, nemet vagy francia nyelvb61, 
• A szolgalati beosztasnak es eletkomak megfelel6 egeszsegi, pszichikai es fizikai 

alkalmassag (arnely, a katonai szolgalatra va/6 egeszsegi, pszichikai es fizikai 
alkalmassagr6l, valamint a felulvizsgalati eljarasr6l sz6l6 I 012015. (VII. 30.) HM 
rendeletben foglaltak szerinti eljarasrendben kertil felmeresre ). 

Kiegeszito informaciok: 

• A jelentkezesnel el6nyben reszesitjtik a palyakezd6 jogaszokat. 
• A palyazatot a diplomaval meg nem rendelkez6, de tervezetten a 2021 -es evben 

diplomat szerz6, utols6 eves egyetemi hallgat6k is benyujthatjak. Palyazatuk - az 
abban szerepl6 adatok es az interjun tapasztaltak alapjan - szinten elbiraslara es 
besorolasra kertil, illetve jelentkezestiket az ez evben, kes6bb megtiresed6 azonos 
munkakorre is benyujtottnak tekintjtik. 
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A palyazat reszekent benyujtand6 iratok, igazolasok: 

• Reszletes szakmai oneletrajz (fenykeppel), 
• V egzettseget, illetve nyelvtudast igazol6 okiratok masolatai , 
• Adatvedelmi hozzajarul6 nyilatkozat. (palyaz6 hozzajarul6 nyilatkozata, hogy 

szemelyes adatait az elbiralasban resztvevok megismerhessek, illetve abba 
betekinthessenek.) 

A palyazat beerkezesi hatarideje: 

2021. februar 28 . 

A munkakor betoltesenek varhat6 idopontja: 

Tervezetten 2021. aprilis h6napt61. 

A palyazat benyujtasanak m6dja: 

• postai uton, az MH Altiszti Akadernia, 2000 Szentendre, D6zsa Gyorgy ut 12-14. 
cirnre, zart borftekban ,,Palyazat jogasz tiszti beosztas betoltesere" megjelolessel ; vagy 

• elektronikus uton, a loboda.endre@mil.hu e-mail crnre. 

A palyazat elbiralasanak m6dja es idopontja: 

Az elbiralas a palyazati anyag, elozetes telefonos elbeszelgetes, valamint szemelyes 
meghallgatas alapjan tortenik a benyujtasi hatarid6 lejartat kovet6 30 napon beltil. 
Arnennyiben a palyaz6 a palyazati es torvenyi alapfelteteleknek nem felel meg, a palyazata 
ervenytelennek minosill. Az elbiralast kovetoen a munkaltat6i jogkor gyakorl6 dont a palyazat 
nyerteserol. A munkaltat6i dontesrol a palyaz6k irasban tajekoztatast kapnak. 

A palyazatban szereplo munkakorrel kapcsolatban tovabbi felvilagositast ad: 

Dr. Loboda Endre fohadnagy (MH AA, mb. jogasz fotiszt) , tel.: +3630/95-95-255 

Szentendre, 2021. febrmir 3 
/ 
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Adatkezelesi tajekoztat6 

.-l.I inf omuici6s onrendelke:zesi jogr6l es az il!formcici6szabadscigr6/ sz6/6 201 I. evi CXII 
torveny (a towibbiakban: lnfotv.) vonatkoz6 rendelkezeseiben foglaltak szerint az 
adatkezelessel kapcsolatban a kovetkez6k:r6l tajekoztatom: 

I. Az adatkezel6 : 

a) Magyar Honved.seg A1tiszti Akademia, szekhely: 2000 Szentendre, D6zsa Gyorgy ut 12-
l 4 .. leYelezesi cim: 2000 Szentendre, Pf. 230., tel.: + 36-26-501-180, honlap: www.mhaa.hu, 
e-mail: info 'a.hm.Qo\·.bu. 

b) az adarvedelmi tisztviselo neYe es elerhetosegei : dr. Loboda Endre f6hadnagy, HM tel : 02-
52111-68 e-mail: loboda.endre;w mil.hu 

ll. Az adatkez.eles, a szemelyes adatok forrasa 

a) ,!\z adatkezeles a kivalasztasi eljaras lefolytatasa celj ab6l tortenik. 

b) Adatkezelesiink jogalapja az lnfotv. 5. § (1) bekezdes a) pontja alapjan a honvedsegi 
adatkezelesr61, az egyes bonvedelmi kotelezettsegek teljesitesevel kapcsolatos katonai 
igazgatasi feladatokr61sz6162013 . evi XCVII. torveny (a tovabbiakban: Haktv.) 23 .§-a. 

c) Az adatkezeles soran kezelt adatokat On biztositja szamunkra. 

Ill. AdattoYabbitas, adatfeldolgozas, az adatkezeles idotartama. 

a) Jogszabalyon alapul6 kotelezettseg eseten adatot kozltink az illetekes szervek reszere. 

b) Nern kivanjuk az adatokat harrnadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere 
tovabbitani . 

c) A Haktv. 23 .§ (1) bekezdeseben foglaltak alapjan a palyazati eljaras lezarasat kovet6en az 
adatok a nyilvanta.rtasb61 torlesre kerillnek, kiveve, ha On az adatai tovabbi kezelesehez 
irasban hozzajarul annak erdekeben, hogy a kes6bbi palyazati lehet6segekr61 tajekoztatast 
kapjon. 

IV. Az On jogai: 

a) On kerelmezbeti tali.ink az alabbiakat: 

- az Onre vonatkoz6 szemelyes adatokhoz val6 hozzaferest, 

- az Onre vonatkoz6 adatok helyesbiteset, 

- az adatkezeles korlatozasat 

a) ha az On vitatja az adatkezel6, illetve a megbizasab61 vagy rendelkezese alapjan 
elj ar6 adatfeldolgoz6 altal kezelt szemelyes adatok pontossagat, helytall6sagat vagy 
hianytalansagat, es a kezelt szemelyes adatok pontossaga, helytall6saga vagy 
hianytalansaga ketseget kizar6an nem allapithat6 meg, a fennall6 ketseg 
tisztazasanak id6tartamara. Az ilyen adatkezelesi korlatozas megsztinteteser61 Ont 
el6zetesen tajekoztatni fogjuk, 

b) ha az adatok torlesenek lenne helye, de az On irasbeli nyilatkozta vagy az 
adatkezel6 rendelkezesere all6 informaci6k alapjan megalapozottan feltetelezhet6 , 
hogy az adatok torlese sertene az On jogos erdekeit, a torles mell6zeset megalapoz6 
jogos erdek fennallasanak id6tartamara, 

c) ha az adatok torlesenek lenne helye, de az adatkezel6 vagy mas kozfeladatot ellat6 
szerv altal vagy reszvetelevel vegzett, jogszabalyban meghatarozott vizsgalatok 
vagy eljarasok - igy killonosen btintet6eljaras - soran az adatok bizonyitekkent 
val6 meg6rzese sztikseges, ezen vizsgalat vagy eljaras vegleges, illetve joger6s 
Iezarasaig, 
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d) ha az adatok torlesenek lenne helye, de az adatkezelo dokumentaci6s 
kotelezettsegenek telj esitese celjab61 az adatok megorzese sztikseges, l O evig, 

e) az adatkezeles korlatozasanak idotartama alatt a korlatozassal erintett szemelyes 
adatokkal az adatkezelo, illetve az altala megbizott vagy rendelkezese alapjan eljar6 
adatfeldolgoz6 a tarolason tul egyeb adatkezelesi muveletet kizar6lag az On jogos 
erdekenek ervenyesitese celjab61 vagy torvenyben, nemzetkozi szerzodesben, 
illetve az Eur6pai Uni6 kotelezo jogi aktusaban meghatarozottak szerint vegezhet. 

- szemelyes adatainak torleset az alabbi esetekben: 

a) az adatkezeles jogellenes, igy ktilonosen, ha az adatkezeles 

aa) az Infotv.-ben rogzitett alapelvekkel ellentetes, 

ab) celja megszunt, vagy az adatok tovabbi kezelese mar nem sztikseges az 
adatkezeles celjanak megval6sulasahoz, 

ac) torvenyben, nemzetkozi szerzodesben vagy az Eur6pai Uni6 kotelezo jogi 
aktusaban meghatarozott idotartama eltelt, vagy 

ad) jogalapja megsziint es az adatok kezelesenek nines masik jogalapja, 

b) az erintett az adatkezeleshez adott hozzajarulasat visszavonja vagy szemelyes 
adatainak torleset kerelmezi, kiveve, ha az adatok kezelese az lnfotv. 5. § (I) 
bekezdes a) vagy c) pontjan vagy (2) bekezdes b) pontjan alapul, 

c) az adatok torleset jogszabaly, az Eur6pai Uni6 jogi aktusa, a Hat6sag vagy a bir6sag 
elrendelte, vagy 

d) az Infotv. 19. § (l) bekezdes b}-d) pontjaban meghatarozott idotartam eltelt. 

b) Amennyiben megitelese szerint az Onre vonatkoz6 szemelyes adatok kezelese megserti az 
altalanos adatvedelmi rendeletet, ugy az adatkezelo adatvedelmi tisztviselojehez, a lak6helye 
vagy tart6zkodasi helye szerint illetekes torvenyszekhez fordulhat, valamint panaszt tehet a 
Nemzeti Adatvedelmi es Informaci6szabadsag Hat6sagnal (1055 Budapest, Falk Miksa utca 
9-11., levelezesi cim: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 


