
 

FÜGGELÉK  
 

1.  A pályázat formai követelményei  
 
 

„Aranybulla 800” című pályázatra benyújtandó pályaművek  

formai követelményei 
 
 
A pályaművek formai követelményei: 1-2 szerzői ív terjedelem (legfeljebb 80 000 leütés 
irodalomjegyzékkel, melléklettel együtt), 12-es betűméret, Georgia betűtípus, másfeles 
sorköztávolság, 2,5-ös margók, sorkizárt. A pályaműben hivatkozni kell a felhasznált 
forrásokra és azt irodalomjegyzékkel kell ellátni. A források pontos megjelölésére az alábbi 
formai követelményeket kell alapul venni:  
 
a) Irodalomjegyzék esetén 

 
1. Önálló mű: SZERZŐ VEZETÉKNEVE keresztneve: A mű teljes címe (kiadás helye: kiadó 

a megjelenés éve) (pl.: Nigel FOSTER: Foster on EU Law (Oxford: Oxford University 
Press 2015)) (a névsorrend az eredeti használat szerint) 

 
2. Cikk folyóiratból: SZERZŐ VEZETÉKNEVE keresztneve: „Az idézett cikk teljes címe” A 

folyóirat teljes címe, a megjelenés éve, száma, oldalszám. (Pl.: SOMSSICH Réka: 

„Előzetes döntéshozatali eljárások a számok tükrében – a 2004-ben csatlakozott 
országok bíróságai által kezdeményezett eljárások 10 évvel a csatlakozás után” 

Európai Jog, 2015/2. 1-13.) 
 

3. Cikk tanulmánykötetből: SZERZŐ VEZETÉKNEVE keresztneve: „Az idézett cikk teljes 
címe” in: a kötet szerzőinek/szerkesztőjének VEZETÉKNEVE keresztneve: A kötet teljes 
címe (kiadás helye: kiadó, a megjelenés éve) oldalszám. (Pl.: FERKELT Balázs: 
„Gazdasági és monetáris együttműködés” in: KENGYEL Ákos (szerk.): Az Európai Unió 
közös politikái (Budapest: Akadémiai 2010, 125-155.) 
 

4. Internetes hivatkozás: pontos elérhetőség vagy tárhely megadása, a letöltés 
időpontját, illetve a honlap látogatásának időpontját nem kell megadni. (Pl.: 
www.europa.eu/rapid/press-release_CLDR-18-6283_en.htm) 

 
b) Lábjegyzet esetén – első ízben idézés: hasonlóan az irodalomjegyzékhez 

 
c) Lábjegyzet esetén – már idézett műre hivatkozás  

 
SZERZŐ VEZETÉKNEVE, lábjegyzetsorszáma, oldalszám. (Pl.: FOSTER, 3. lj. 25.) 
 

http://www.europa.eu/rapid/press-release_CLDR-18-6283_en.htm


 

 

2. Adatkezelési tájékoztató 

„Aranybulla 800”  című pályázattal összefüggésben végzett adatkezelésről 
 
Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja a pályázókat az 
„Aranybulla 800” címmel meghirdetett pályázattal (a továbbiakban: pályázat) össze-
függésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett 
gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az 
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A jelen adatkezelési tájékoztató az 
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 
rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült. 
 
1. Az adatkezelő 

A pályázat során megadott személyes adatok kezelője a Hivatal (postai cím: 1055 Budapest, 
Kossuth tér 1-3., +36-1-441-4000, +36-1-441-5000), továbbá az Ország-gyűlés elnöke által 
felkért szakértőkből álló bírálóbizottság. Az adatkezelő kapcsolat-tartója az Országgyűlési 
Könyvtár titkársága (ogyk-titkarsag(kukac)parlament.hu, +36-1-441-4466) 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem(kukac)parlament.hu 
 
2. Az adatkezelés jogalapja, célja a kezelt adatok forrása 

 Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés célja 

A pályázat benyúj-
tása, a pályázaton 
történő részvétel 
vonatkozásában 

A megadott adatok keze-
lésére a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján az 
érintett – előzetes tájékozta-
tását követő – hozzájárulása 
alapján kerül sor. 

Az adatok kezelésének célja a 
pályázat értékelése, elbírálása, 
illetve ennek során a pályázó 
azonosítása, a pályázóval való 
kapcsolattartás, az elbírálás 
lezárását követő értesítés. 

A díjazott 
pályázóval kötött 

felhasználási 
szerződés 

vonatkozásában 

A megadott adatok kezelése 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján felhaszná-
lási szerződés megkötéséhez 
szükséges.  

Az adatok kezelésének célja 
felhasználási szerződés meg-
kötése a díjazott pályázóval.  

A kezelt adatok közvetlenül az érintett személyektől származnak. 
 
3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama 

 A kezelt adatok köre 
Az adatkezelés 

időtartama 

A pályázat benyúj-
tása, a pályázaton 
történő részvétel 
vonatkozásában 

A pályázati anyagban megadott 
személyes adatok. 

A Hivatal az érintett által 
megadott személyes adato-
kat a nem nyertes pályázók 
esetében a díjkiosztást köve-
tő 30 napig kezeli, majd ezt 
követően a kezelt személyes 
adatokat törli. 



 

 

 A kezelt adatok köre 
Az adatkezelés 

időtartama 

A díjazott 
pályázóval kötött 

felhasználási 
szerződés 

vonatkozásában 

a) családi név és utónév, szüle-
tési családi név és utónév, 

b) születési hely és idő,  

c) fénykép, 

d) anyja születési neve, 

e) állampolgársága és 
tartózkodási címe, 

f) lakcím, 

g) adóazonosító jel, 

h) társadalombiztosítási 
azonosító jel, 

i) elérhetőség: telefonszám, e-
mail cím, 

j) hallgatói jogviszony 
igazolása, 

k) felsőoktatási intézmény 
neve, tagozat megjelölése 

A felhasználási szerződé-
seket a Hivatal a tárgyévet 
követő 5. év végéig őrzi meg. 

 
4. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag – feladatkörükben 
eljárva, feladataik ellátása érdekében – a Hivatalnak a pályázat elbírálásában, 
lebonyolításában közreműködő országgyűlési köztisztviselői, valamint az Országgyűlés 
elnöke által felkért bírálóbizottság tagjai jogosultak.  

Az adatok kezelése e-mailen, papíralapon, valamint számítógépen elmentve történik, olyan 
módon, hogy mind a papíralapú, mind az elektronikus iratokhoz kizárólag az erre 
feljogosított munkatársak férnek hozzá. A papíralapon tárolt személyes adatok őrzési helye 
a Hivatal Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatti székhelye, védett létesítmény. Az 
elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában a Hivatal az Informatikai Biztonsági 
Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a 
megadott személyes adatok védelméről, többek között a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat. 
 
5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz: 

Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól, az adatok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett 
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 

b) A kezelt személyes adatok helyesbítése: 

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek 
meg a valóságnak, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. 

 

c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez: 



 

 

A pályázat elbírálásának folyamán a pályázó személy bármikor kérheti, hogy a kezelt 
személyes adatai törlésre kerüljenek. Az adattörlési kérelem az adat-kezeléshez való 
hozzájárulás visszavonásának minősül, amelynek következtében az érintett személy 
kezelt személyes adatai törlésre kerülnek, vagyis a pályázatban való részvételtől is 
visszalép. A pályázat elbírálását követően a pályázók adatait a Hivatal a 3. pontban 
előírt megőrzési határidő elteltével törli.  

d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához: 

Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek 
ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. 
Amennyiben az adatkezelésre a 3. pontban előírt megőrzési határidő eltelt vagy az 
adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, azonban az érintett 
jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kérheti, hogy az 
adatainak törlése helyett azokat a Hivatal tovább tárolja. Erre vonatkozó igény írásban, 
postai úton megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének, és a 
kért további tárolási időnek a megjelölésével. 

e) Az adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az általa elektronikus úton rendelkezésre bocsátott 
pályázati anyagát a Hivatal az érintett részére megküldje, továbbá kérheti, hogy a 
Hivatal azt az érintett által megjelölt címzett részére továbbítsa. 

Az a)-c) és e) pont szerinti kérelmet az ogyk-titkarsag(kukac)parlament.hu vagy az 
adatvedelem(kukac)parlament.hu elektronikus levélcímen, vagy az 1. pontban jelzett postai 
címen lehet előterjeszteni. 

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (adatkezelésre 
vonatkozó hozzájárulás visszavonását), a korlátozást és az adathordozhatóságot a Hivatal a 
kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem 
lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak 
megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval 
együtt. 
 
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége  

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatalhoz, mint 
személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, illetve 
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.  

A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu) 
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai 
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  

Aki úgy véli, hogy a Hivatal adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz 
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 
Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása 
szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható. 
 

https://www.naih.hu/

