
Az Informatikai Főosztály vezetőjének 

 

4/2019. (VII. 31.) főov. körlevele 

 

az ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló informatikai rendszer 

használatával kapcsolatos eljárásrendről 

 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében, valamint az 

ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló informatikai rendszerről szóló 10/2019. 

(V. 28.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 

következő körlevelet adom ki: 

 

A hozzáférés biztosítása 

 

1. Az ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló informatikai rendszerhez (a 

továbbiakban: Rendszer) történő hozzáférést az Utasítás 1. §-ának (3) bekezdésében 

meghatározott jogosultak (a továbbiakban: Felhasználók) számára a Legfőbb Ügyészség 

Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya biztosítja.  

 

A nyilvántartott adatok köre 

 

2. a) A Rendszerben kell nyilvántartani az ügyészségi fogalmazói pályázatra jelentkező személy 

(a továbbiakban: Jelentkező) Melléklet szerinti, a pályázati jelentkezésével összefüggésben 

megadott személyes adatait, illetve feltöltött dokumentumait. 

 

b) A Melléklet szerinti adatok vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) szerinti adatkezelő és adatfeldolgozó a 

Legfőbb Ügyészség és a pályázatokkal érintett szervezeti egységek. 

 

c) A Rendszer felhasználásával a Legfőbb Ügyészség és a pályázatokkal érintett szervezeti 

egységek a GDPR (40) pontja, illetve a 6. cikke (1) bekezdésének a)–c) pontja alapján részben 

jogi kötelezettség céljából szükséges, részben pedig az érintett hozzájárulásán alapuló 

adatkezelést végeznek.  

 

Az adatok bevitele és kezelése 

 

3. a) A Jelentkező a jelentkezéshez szükséges, megadni kívánt adatokat, illetve 

dokumentumokat a Legfőbb Ügyészség internetes honlapján működtetett 

www.fogalmazo.ugyeszseg.hu címen elérhető felületen keresztül tölti fel a Rendszerbe. 

 

b) A Felhasználók az ügyészségi fogalmazói pályázatokkal kapcsolatos feladataik elvégzése 

céljából a Rendszerben kezelt adatokhoz az ügyészségi intraneten működtetett, 

fogalmazo.mku.hu címen elérhető felületen férhetnek hozzá. 

 

4. a) A Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya gondoskodik a technika állása szerinti 

legmegfelelőbb módon a Jelentkező adatainak biztonságáról (ide értve a védelmet jogosulatlan 

hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, 
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megsemmisüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válástól).  

 

b) A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya gondoskodik 

az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásáról, illetve biztosítja az érintettek adatkezeléshez 

fűződő jogainak gyakorlását (tájékoztatás kéréshez, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, 

adatkezelés korlátozásához, tiltakozáshoz és adathordozhatósághoz való jog).  

 

c) A Jelentkező személyes adatait olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő 

szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza 

a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való 

jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

 

d) A Jelentkező személyes adatait a Rendszerből törölni kell, ha a személyes adatok 

nyilvántartására és kezelésére már nincs szükség, és annak további kezeléséhez a Jelentkező 

nem járult hozzá. 

 

e) A Jelentkező személyes adatai csak jogszabályi előírások alapján – az abban megjelölt körben 

és mértékben – adhatók át más hatóságoknak, illetve az adatkezelő működésének 

törvényességét vizsgáló szervezeti egységnek. Az adatkezelő adatátadás során csak olyan 

körben és mértékben ad ki adatokat, amely a jogszabályban meghatározott cél 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

5. a) A GDPR 30. cikkében megjelölt adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Legfőbb 

Ügyészség Kabinetjének Adatvédelmi és Biztonsági Osztálya vezeti. 

 

b) A Rendszert érintő adatvédelmi incidens esetén a felügyeleti hatósággal a Legfőbb 

Ügyészség Informatikai Főosztálya veszi fel és tartja a kapcsolatot.  

 

Záró rendelkezés 

 

6. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. 

 

 

Dr. Nagy Tibor 

főosztályvezető ügyész 

 

helyett 

 

Dr. Hetényi Gábor s. k., 

főosztályvezető-helyettes ügyész 
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Melléklet a 4/2019. (VII. 31.) főov. körlevélhez 

 

 

Az ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló rendszerben kezelt adatok köre 

 

1. Személyes adatok 

 

 Jelentkező neve 

 Születési neve 

 Anyja születési neve 

 Születési helye, ideje 

 Ország 

 Település 

 Születési év 

 Születési hónap 

 Születési nap 

 Személyazonosító igazolvány száma 

 Állampolgárság 

 Önéletrajz 

 Lakóhely 

 Irányítószám 

 Település 

 Közterület neve 

 Közterület típusa 

 Házszám 

 Szint 

 Szint típus 

 Ajtó 

 Értesítési cím 

 Irányítószám 

 Település 

 Közterület neve 

 Közterület típusa 

 Házszám 

 Szint 

 Szint típus 

 Ajtó 

 Elérhetőség 

 Telefonszám 

 E-mail-cím 

 

 2. A.  Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat 

 

 Nyilatkozat az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról 

 Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez 

 Hozzájárulás a pályázat sikertelensége esetén a személyes adatok további pályázatok 

során történő felhasználásához 
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2. B. Nyilatkozatok 

 

 Magyar állampolgárságról 

 Cselekvőképességet érintő gondnokságról vagy támogatott döntéshozatalról 

 Párttagságról és politikai tevékenységről 

 Büntetlen előéletről 

 Megadott adatok valóságtartalmáról 

 

3. Foglalkoztatási adatok 

 

 Jelenlegi munkahely  

 Munkahely megnevezése 

 Címe 

 Foglalkozás 

 Beosztás 

 Korábbi munkahelyek (megnevezése, címe, foglalkozás, beosztás, időtartam) 

 

4. Végzettséggel kapcsolatos adatok 

 

 Jogi diploma (oklevél) 

 Kiállítási dátuma 

 Minősítése 

 A jogi diploma (oklevél) melléklete 

 Amennyiben diplomáját (oklevelét) még nem kapta kézhez, annak várható ideje, 

minősítése, felsőoktatási intézmény igazolása 

 Oktatási intézmény neve 

 Tagozat 

 Szigorlatok érdemjegyei 

 Szigorlat hiányában a vizsgajegyek átlaga 

 Záróvizsgatárgyak (államvizsgatárgyak) és érdemjegyei 

 

5. Jogi szakvizsga nyilatkozatok 

 

 Jogi szakvizsga bizonyítványról 

 Jogi szakvizsga részvizsgáról 

 Jogi szakvizsga részvizsgára jelentkezésről 

 

6. Államilag elismert (akkreditált) nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás 

 

 Nyelv 

 Általános 

 Szakmai 

 Típus 

 Fokozat 
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7. Megpályázott szolgálati helyek 

 

 Megpályázott szolgálati hely 

 

8. Korábbi ügyészségi pályázatával kapcsolatos meghallgatás 

 

 Időpont 

 A korábbi pályázatot milyen név alatt nyújtotta be 

 

9. Szakdolgozat, évfolyamdolgozatok 

 

 Szakdolgozat címe és eredménye a jogi karon 

 Évfolyamdolgozatok címe és eredménye a jogi karon 

 

10. Szakmai gyakorlatok 

 

 Ügyészségen töltött szakmai gyakorlat esetén az ügyészség megnevezése, instruktor 

neve, időszak, szakterület 

 Bíróságon töltött szakmai gyakorlat esetén a bíróság megnevezése, instruktor neve, 

időszak, szakterület 

 Egyéb helyen töltött szakmai gyakorlat esetén a gyakorlati hely megnevezése, időszak, 

terület 

 Hiányzó szakmai gyakorlat oka 

 

11. Kozma Sándor Tudományos Pályázaton való részvétel 

 

 A pályázat benyújtásának időpontja (év) 

 A dolgozat témája 

 Tagozat 

 Eredmény 

 

12. Tudományos tevékenység 

 

 Egyéb tudományos pályázaton való részvétel (benyújtás ideje, dolgozat témája, 

eredmény) 

 Publikációk (publikáció címe, megjelenés helye, megjelenés időpontja, társszerző 

megnevezése) 

 Ösztöndíjak [ösztöndíj megnevezése, hol, mennyi ideig részesült az ösztöndíjban (év, 

hó, nap)] 

 Külföldi képzésekben való részvétel [képzés megnevezése, hol, mennyi ideig vett részt 

a képzésben (év, hó, nap), milyen nyelven folytatta tanulmányait] 

 Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel (konferencia 

megnevezése, konferencia időpontja, milyen minőségben vett részt, dolgozat címe, 

helyezésben, illetve elismerésben részesült-e; amennyiben igen, milyen helyezést, 

illetve elismerést ért el) 

 Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel (konferencia megnevezése, 

konferencia időpontja, milyen minőségben vett részt, dolgozat címe, helyezésben, 

illetve elismerésben részesült-e; amennyiben igen, milyen helyezést, illetve elismerést 

ért el) 
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13. Jelenlegi képzés, párhuzamos képzés 

 

 Jelenleg felsőoktatási intézményben folytatott, diplomát (oklevelet) adó, illetve 

diplomát (oklevelet) adó párhuzamos képzés [oktatási intézmény megnevezése, kar 

megnevezése, szakirány, tagozat (nappali, esti, levelező, távoktatás), képzés időtartama, 

várható befejezés, diploma (oklevél) megnevezése, diploma (oklevél) várható 

minősítése] 

 Jelenleg folytatott, végzettséget adó, illetve párhuzamos képzés [a képzési intézmény 

megnevezése, tagozat (nappali, esti, levelező, távoktatás), megszerezhető végzettség 

megnevezése, képzés időtartama, várható befejezés, a képzettség megszerzését igazoló 

diploma (oklevél) várható minősítése, a képzettség megszerzését igazoló diploma 

(oklevél) kézhezvételének várható időpontja] 

 

14. További diplomák (oklevelek), egyéb végzettség 

 

 További diploma (oklevél) [oktatási intézmény megnevezése, kar megnevezése, 

szakirány, tagozat (nappali, esti, levelező, távoktatás), diploma (oklevél) 

megszerzésének időpontja, diploma (oklevél) megnevezése, diploma (oklevél) 

minősítése] 

 

15. Tájékoztatás 

 

 Nyilatkozat a tájékoztatás tudomásul vételéről 

 

illetve az e pontokhoz mellékletként feltöltött dokumentumok. 


