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MagyarorsziBi K6 pvise let6 n e k vezet6je

p At v Lza,r
,,Maryarorsz6g 6s a ktiz6p-eur6pai t,6rs6g az Eur6pai Uni6ban, az Eur6pai Uni6

a viligban' cimmel

epctemek 6s a f6iskol6k hallgat6i szf,m6ra az aldbbi t6makiiriikben

r, Ery szabadon rdlasztott uni6s politika jelcnlegi, illetve aozo utiu v6rhat6 szabill'ai.

2. Maryarorszag vagr egy mrisik EU-tag6llam europai uni6s tagsAgdnak tapasztalatai.

3. Az Eur6pai Uni6 eozo ut6ni id6szakra vonatkoz6 ttibMves kolt#gvet6s6nek
t6rgral6sai.

4. Az Eur6pai Uni6 jtiv6j6r6l folltatott vita.

5. Az Eryesiilt Kinilys6g kil6pes6nek lehetseges hat6sai a taghllamokra, az uni6s
intdzm6nyekre es politikakra.

6. Az Buropai Uni6 v6lasza az fij glob6lis kihivSsokra (p1. mignici6, klimavdltoz6s,
energiabiztonsdg, demografia).

7. A Visegradi n6ryek es a region6lis egdittmfikdd6s jelent6s6ge'

8. Az unios csatlakozas tirsadalmi vonatkozisai, ktiliintx tekintettel a K6rpit-
medencei Hsebbsegi ktiztiss6gek helyzet6re.

9, Az &honos nemzeti kiiz<iss6gek helyzet6nek v6delme 6s el6mozditis6nak
lehet6s6gei az Eur6pai Uni6ban (pl. polgari kezdem6nye#s)'

A p6ly6zatra a maryarorszdgi fels6oktatasi int6zm6nyek alap,- me(ter- vary osztatlan
k6i#i6ben reszt vev6, valamint a Magyarorszaggal szomszedos rillamok- mag,ar nyelven is

okiat6 fels{oktatAsi int6zm6nyeinek 3o 6vn6l fiatalabb, nappali vary levelez6 taSozatos,

aktiv st6tuszt hallgat6i jelentkezhetnek.

p6lyazni magrar nyeht pilyam{ivel lehet, amely a m€ghirdetett t6makcirdk. ktiziil ery
t6m6t vizsgil. Az el6zd 6r.ek p6lyamriveit nem lehet rijb6l benytjtani. A p6lyamiiveket nem
kell bektitni.
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A p6lyrizat formai krivete'lm6nyeit, valamint az adatkezel6si t6j6koztat6t a fiiggel6k
tartalmazza.

A p6ly6zatot jelig6vel kell enetni. E jelig6vel ell6tou zdrt borit6kban k6rjtik a pdlyaz6 nev6t,
sziilet6si d5tumAt, postacim6t, telefonszamdt, e-mail-cim6t, az adatkezel6si t6j6koztat6
megismer6s6vel kapcsolatos nyilatkozat6t, tovdbb6 hallgat6i jogviszony6nak igazol6s6t.
En'6nytelen az a p{lyiaat, amelyb6l a p\lyinb szem6lye megiillapfthat6, vagz amelyikhez a
fent emlitett zart borit6kot nem mell6keltek.

A p6lydzatot - ery peldinyban - az al6bbi cimre k6rjiik kiildeni:

Dr. B6niny Tibor
trirv6nyhozAsi f6ieazgat6-helyettes

Orszaggrfiles Hivatala
loSS Budapest, Kossuth tajos t6r r-3.

(szem6lyesen vary aj6nlott kiildem6nyk6nt az Orszigg,.iil6s Bp. V. kerrilet, Honv6d utca 28.
alatti lev6l6wev6j6h).

A p6lydzat bekii[d6s6nek hatirideje: zorg. febru6r rS. (p6ntek)

A p6lydzatokat az Orsz6gg,"iiles elntike iltal felk6rt szak6rt6kbol all6 biral6bizotts6g
6rt6keli, amely fenntartja mag6nak a jogot, hog - a pdlyamdvek min6s6g6re figyelemmel
- eryes helyezeseket ne lt6ljen oda vagr ttibb helyezettet javasoljon dijazasra.

A prily6zat dijazrisa:

I. helyezett 4oo ooo Ft
II. helyezett 3oo ooo Ft
III. helyezett 2oo ooo Ft

valamint k6t kiiltindij, egyenk6nt l5o ooo Ft
(A pri,lyazati dijakat ad6 6s tarsadalombiztosltdsi j6rul6k terheli.)

A dijazottak a fenti p6nzjutalmon feliil, az Eur6pai Bizotts6g Maryarorsaigi K6pviselet6nek
felajdnlasSbol 2o19-ben t6bbnapos briisszeli tanulm6nyriton vehetnek reszt.

A pdly6zat eredmdnyhirdet6sdre €s a dijkiosztisra el6relithat6an 2019 tavaszan keriil sor
az OrszaghAzban. A dijnyertes tanulmrinyokat az Orszaggriil6s Hivatala honlapj6n,
elektronikus form6ban megielenteti.

Budapest, eo r8. december lj

k^ Gulyds Gergely

Zupko G6bor
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FUGGELEK

r. A p6lyizat formai ktivetelm6nyei

,,Maryarorszrig 6s a ktiz6p-eur6pai t6rs€g az Eur6pai Uni6ban, az Eur6pai
Uni6 a vil6gban" cimf p6ly6zatra benyfrjtand6 pilyamiivek formai

ktivetelm6nyei

A pdlyamrlvek formai ktivetelm6nyei: r-z szerz6i iv terjedelem Qegfeljebb 80 ooo leiit(fu
irodalomjegyz6kkel, mell6klettel eg,iitt), tz-es betfim6ret, Georgia betiitipus, misfeles
sorktizuivols6g, 2,5-cis marg6k, sorkiz6rt. A prilyamfiben hivatkozni kell a felhaszn6lt
forrdsokra €s azt irodalomjegyz6kkel kell ell6tni. A forrasok pontos megiel6l6s6re az al6bbi
formai krivetelm6nyeket kell alapul venni:

a) Irod alomj egrz€k eset6n

r. 0n6ll6 mii: Szrnzd Vrznr6xNE\,'E keresztneve i A mfi teljes cime (kiad6s helye kiad6
a megielen6s 6ve) (pl.: Nigel Fosrcn: Fostet on EU Law (Oxford: Oxford University
Press zor5)) (a n6vsorrend az eredeti haszn{lat szerint)

z. Cikk foly6iratb6l: SzERzO Vtzlil'Erxsw keresztne!€: ,"Az id6zett cikk teljes cime" A
foly6irat teljes cfme, a megielenes 6ve, saima, oldalsz6m. (Pl.: Sot'tsstcs R6ka:

,El6zetes diint6shozatali elj6r6sok a sz6mok ttikr6ben - a 2oo4-hn csatlakozott
orsaigok bir6s6gai 6ltal kezdem6nyezett eljirasok ro 6wel a csatlakozis ut6n"
Eur6pai Jag, 20rS/2. t-13.)

3. Cikk tanulm6nyktitetb6l: 3zr,*26 VrzrrErunvr keresztneve: ,Az id6zett cikk teljes
cime" in: a ktitet szerz6inek/szerkeszt6j6nek VsantxNEr,'E keresztneve; A kijtet
teljes clme (kiad6s helye: kiad6, a megjelen6s 6ve) oldalszdm. (Pl.: Frnrclr Balazs:

,,Gazdasagi 6s monetiris egnittmiiktid6s' in: KlNcvrl Akos (szerk.): Az Eur\pai
Uni6 kbzds politikdd (Budapest: Akad6miai zoro, 125-155.)

4. Internetes hivatko#s: pontos el6rhet6s6g vagy terhely megad6sa, a letcilt6s
id6pontj6t, illetve a honlap l6togatAs6nak id6pontjSt nem kell megadni. (Pl.:
r+v'r'.europa.eu/rapid/press-release CLDR-r&628r en.htm)

b) t ibjegzet eset6n - els6 izben id6z6s: hasonl6an az irodalomjegyz6khez

c) I-;6bjegzet eset6n - m6r id6zett m{re hivatkoz6s

szERzO VEzrrEKNnrr,, libjeryzetsorszama, oldalsz6m. @': Fosrr:R, 3. lj. 25.)



z. Adatkezel6si tAj6koztat6

,Magyarorsz6g 6s a ktiz6p-eur6pai t6rs6g az Eur6pai Uni6ban, az
Eur6pai Uni6 a vildgban" clmrl p6ly6zattal tisszefiigg6sben v€gzett

adatkezel6sr6l

Az Orsz6ggyiil6s Hiratala (a tov6bbiakban: Hivatal) ezirton tij6koztatja a pily6z6kat a

,Magyarorsaig m a kdzep-eur6pai t6rs6g az Eur6pai Uni6ban, az Eur6pai Uni6 a villgban"
cimmel meghirdetett pillyizattal (a tovibbiakban: p6lfzat) <isszeft.iggesben kezelt szem6lyes
adatokr6l, a szem6lyes adatok kezel6se kdr6ben ktivetett gyakorlat6r6l, a szem6lles adatok
v6delme 6rdek6ben tett int6zked6seirol, valamint az 6rintettek jogai gyakorl6sinak m6dj6r6l 6s

lehet6s6geir6l. Jelen adatkezel6si t6j6koztat6 az Eur6pai Parlament 6s Tan6cs (EU) zot6l6zg
rendelete (a tov'iibbiakban: GDPR) reudelkez6seinek tdrt6n6 megfeleles c6lj6b6l k6sziilt.

r. Az adatkezel6

A pilyazat sor6n megadott szem6lyes adatok kezel6je a Hivatal (postai cim: ro55 Budapest,
Kossuth t6r 1-3., +36-r-44r-4000, +36-1-441-5000), tov?bbe az Orszdggriil6s elniike 6ltal
felk6rt szak6rt6kbdl ill6 3 tagir birdl6bizottsdg, amell,nek k6t tagja a Hivatal munkatiirsa, egy
tagia pedig a Minisztereln6kseg k6pviselet6ben eljir6 szem6ly.

Az adatkezel6 kapcsolattart6ja az Eur6pai iiglrrek bizottsigdnak titk rsega $36'r-44t-43o2,
b lament-hu

dr
Az adatv6delmi tisztvisel6 neve 6s el6rhet6s6gei
Csordis D6ra (+ 36- r- 441-6421, adatvedelem(rrparlament.hu)

3. Az adatkezel6s jogalapja, c6lja a kezelt adatok fom6sa

A p6lyizat benyuj-
Llsa, a pllyazaton
t6rt6n6 r6szv6tel
vonatkoz6s6ban

A kezelt adatok kdzvetlentil az 6rintett szem6lyekt6l szirmaznak.

4. A kezelt adatok ktire, az adatkezel6s id6tartama

A Hivatal az 6rintett lltal
megadott szem6lyes adato-
kat a p61yiz6 6rtesit6s6ig
kezeli, majd ezt kii!€t6en a

Az adatkezel6s jogalapja

A megadott adatok keze-
l6s6re a GDPR 6. ciLk (t)
bekezd6s a) pontja alapj6n az
6rintett - el6zetes taj6kozta-
tds6t k6vetd - hozz{j6rulisa
alapjin keriil sor.

Az adatkezel6s e6lja
Az adatok kezel6s6nek c6lja a
palydzat 6rt6kel6se, elbiril6sa,
illetve ennek sor6n a pily6z6
azonosit6sa, a p6lydz6val ral6
kapcsolattartis, az elbirll6s
lez6r6s6t ktivet6 6teslt6s.

A dijazott
pr6-ly6z6val k6t6tt

felhasznilSsi
szerzddes

vonatkozSsiban

A megadott adatok kezel6se a
GDPR 6. cikk (r) bekezd6s b)
pontja alapjin felhaszn6lAsi
szerz6d6s megkdt6s6hez
sziiks6ges.

Az adatok kezel6s6nek c6lja
felhaszn6lisi szerz6d6s meg-
kdtese a dijazott p6lyaz6val,
tov6bbi a pelyazati kiir6sban
meghatarozott tanulminyit
szervez6se, lebonyolltisa.

A kezelt adatok kitre Az adatkezelGs
id6tartama

A p6lyrizat benyuj-
t6sa, a pelyezaton
t6rt6n6 reszv6tel
vonatkoz6sdban

A p{lyrizati anlagban, a jelig6vel
ell:itott Iez6rt borit6kban
megadott szem6lyes adatok.



A dijazott
pelyaz6val k6ttitt

felhaszn6l6si
szerz6des

vonatkozisiban

a) csal6di n6v 6s ut6n6v, sziilet6si
csalidi n6v es ut6n6v,

b) sziilet6si hely es id6,

c) f6nyk6p,

d) anyja sziilet6si neve,

e) 6llampolgdrs6ga 6s
tart6zkod6si cime,

0 lakcim,

g) adoazonosit6 jel,

h) trirsadalombiztosit6si
azonosit6 jel,

i) el6rhet6s6g: telefonszhm, e-
mail cim,

j) haleat6i jogviszony igazolisa,

k) fels6okatrisi int6zm6ny neve,
tagozat megjeltil6se

vem6lyes adatokatkezelt
tiirli.

A Hivatal a dljazott pilylzat
eset6n a pdly6z6val

felhasznilisi szerz6d6st k6t,
az Eur6pai Bizottsig

MagyarorszAgi K6pviselete
pedig megszervezi a
pAly{tzti kii16sban

meghatirozott
tanulm6nyutat, a Hivatal a
kezelt szem6lyes adatokat a

tanulminytt lez{rult5t
ktivet6 3o nap eltelt6rel

tti,rli.

S. Az adatokhoz tfrrtbr'6 h,oz.z f6r6s 6s az adatbiztonsrflgi int6zked6sek

Az 6rintettek 6ltal megadott szem6ll,es adatok kezel6s6re kiz6r6lag - feladatktiriikben eljrirva,
feladataik ell6tisa 6rdek6ben - a Hivatalnak a p6ly6zat elbir6l6saban, lebonyolitis6ban
ktizremfiktid6 orsziggy(ilesi kdztiszwisel6i, valamint az Orsziggyfiles elnrike 6ltal felk6rt
bir6l6bizotts6g tagiai jogosultak. A Hivatal a dljazott pilyamffvek pdly6z.oinak szem6lyes
adatait - a p6lyazattal elnyert tanulminytt lebonyoXtisa c6lj6b6l - tovibbitja az Eur6pai
Bizottsdg Magyarorszagi K6pviselete r6sz6re.

Az adatok kezel6se e-mailen, papiralapon, valamint szimit6g6pen elmenWe tiirl6nik, olyan
m6don, hogy mind a papiralapt, mind az elektronikus iratolhoz hz6r6lag az erre feljogosltott
munkat6rsak f6mek hozz6. A paplralapon tlrolt szem6lyes adatok 6rz6si helye a Hiratal ro55
Budapest, Kossuth Lajos t6r t-3. sziim alatti sz6khelye, v6dett l6tesitm6ny. Az elekronikus
formiban kezelt adatok vonatkozeseban a Hivatal az Informatikai Biztonsagi Szaballzat6ban
foglalt megfelel6 informatikai biztonsagi int6zked6sekkel gondoskodik a megadott szem6lyes
adatok v6delm6r6l, tdbbek kriztitt a jogosulatlan bozzirt&fls, megv6ltoztatas ellen. Az
informatikai rendszer napl6zza a beavatkozisokat.

6. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos jogai

a) Az 6r'intett hozzrif6r'esi joga a kezelt szem6lyes adataihoz:

Az 6rintett t6j6koztat6st kErhet a kezelt szem6lyes adatair6l, az adatok forr5s6r6l, az
adatlezel6s c6lj{rol, jogalapjir6l, id6tartamfu61, az adatfeldolgozi nev6r6l, clm6r6l 6s

az adatkezeldssel tisszefiigg6 tev6kenys6g6r6l, az esetlegesen bek6vetkezett
adaw6delmi incidens ktiriilm6nyeirdl, hat6sair6l 6s az elhdritAsara megtett
int6zked6sekr6l, tovibbA adattov6bbit6s eset6n annak jogalapj6r6l 6s cimzettj6r61.

b) A kezelt szem6lyes adatok helyesbit6se:

Az 6rintett k6rheti szem6lyes adatainak helyesbites6t, amennfben azok nem felelnek
meg a val6s6gnak, pontatlanok va6y- kieg6sdt6sre szorulnak.

c) Az 6rintett joga a kezelt szem6lyes adatok ttirl6s6hez:



A p6\'rizat elbir5Llisinak folyamAn a p61y6z6 szem6ly bArmikor k6rheti, hogy a kezelt
szem6'lyes adatai trirlesre kertiljenek. Az adattdrlesi k6relem az adatkezeleshez val6
hozzijlrui6s visszavon5s6nak min6siil, amellnek kcivetkezt6ben az 6rintett szem6ly
kezelt szem6lyes adatai tdrlesre keriilnek, vag/is a pilyizatban val6 r6sz\,6telt6l is
visszal6p. A pily.lzat elblrilisit ktivet6en a sikertelen pilyiz6k adatai a 4. pont szerint
az drtesit6st k6vet6en tiirl€sre keriilnek. Dijazott p lyAat eset6n a Hivatal a palyazati
kiirisban meghatarozo$ tanulminnrt lezarult6t kdvet6 3o nap eltelt6vel t6rli.

d) Az drintett joga szem6lyes adatai korlitozisrihoz:
Amerurlben az 6rintett a kezelt szem6ly'es adatai pontoss6g6t vitatja, ennek
ellen6rz6s6ig az 6rintett szem6lyes adatai - k6res6re - korlitozisra keriilnek.
Amennyiben az adatkezel6sre a 4. alpontban el6irt meg6rz6i hatirid6 eltelt vagy az
adatkezeles jogellenes, a kezelt szem6lyes adatok t6rlesre keriilnek, azonban az 6rintett
jogi ig6nyek el6terjeszt6se, 6rv6nyesit6se vagy v6delme c6ljdMl k6rheti, hogy az
adatainak tiirl6se helyett azokat a Hivatal to bb t6rolja. Erre vonatkoz6 ig6ny ir6sban,
postai iton megkiild6tt k6relemmel terjeszthet6 ei6 az ig6ny 6rv6nyesit6s6nek, 6s a
k6rt tov6bbi trlrol6si id6nek a megiel6l6s6vel.

e) Az adathordozhat6s6ghoz val6 jog:

Az 6rintett jogosult arra, hog5r az 6ltala elektronikus riton rendelkez6sre boesStott
p{lybzati anyagrit a Hivatal az 6rintett r6sz6re megkiildje, torribbd k6r'heti, hogy a
Hivatal azt az 6rintett 6ltal megleltilt cimzett r6sz6re tov6bbitsa.

Az a)-c) 6s e) pont szerinti k6relmet az eub(a)parlament.hu r.zgy az adar,-edelem(a)oarlament.hu
elel(ronikus levdlcimen, vagy az r. pontban jelzett postai cimen lehet el6terjeszteni.

A kezelt szem6lyes adatokr6l val6 t6j6koztatist, a hell,esbit6st, a ttirl6st (adatkezel6sre
vonatkoz6 hozzr{jirulas visszavon6sit), a korl6tozast 6s az adathordozhat6sagot a Hivatal a
k6relem be6rkez6s6t6ll szemitott harminc napon beliil teljesiti, vagy amennfben ez nem
lehets6ges, akkor annak akad6lynr6l - az elutasitis t6nybeli esjogi indokainak megfeliil6s6vel -
6rtesiti az 6rintettet a jogorvoslati lehet6s6gekre vonatkozo taj6koztat6val egyiitt.

7. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos jog6rv6nyesit6si lehet6s€ge
Az 6rintett rz illala tapasztalt jogellenes adatkezeles eset6n elscisorban a I{ivatalhoz, mint
szem6lyes adatainak kezel6j6hez fordulhat a jogs6relem orvosl6sa 6rdek6ben, illetve vizsgilatot
kezdem6nyezhet a Nemzeti Adatq6delmi 6s Informici6szabadsdg Hat6sign6l (NAIH) vagy
bir6sighoz fordulhat.

A NAIH-n6l (trz5 Budapest, SzilAgyi Erzs6bet fasot zz./C, ug.v{elszolgalat@naih.hu)
bejelentessel b6rki vizsg6latot kezdem6nyezhet arra hivatkozissal, hogy szem6lyes adatai
kezeles6vel kapcsolatban jogs6relem kdvetkezett be, vagy annak ktizvetlen vesz6lye fennall.

Aki riry v6li, hogy a Hilztal adatkezelese k<iretkezt6ben s6riiltek a jogai, bir6saghoz fordulhat.
A bir6sig az iigyben soron kiviil jir el. A perre a F6rdrosi T6rv6nysz6k (to55 Budapest, Mark6
rr. 27.) az illet6kes, a;mnban a Wt az azt kezdem6nyezi szem6ly v6lasztlsa szerint az 6
lak6helye vagy tart6zkod6si helye szerinti biros6g el6tt is megindlthat6.


