
 
 

 
 

 
 

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 

 

7/2019. (XI. 30.) főov. körlevele 
 

a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek 

kezelésére szolgáló informatikai rendszer használatával kapcsolatos eljárásrendről 

 

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

Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek kezelésére 

szolgáló informatikai rendszerről szóló 17/2019. (XI. 14.) LÜ utasítás (a továbbiakban: 

Utasítás) 2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: 

 

A hozzáférés biztosítása 

 

1. A Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek 

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 Rendszerben kell nyilvántartani a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos 

pályázatra érkező pályaművet (a továbbiakban: Pályamű), valamint annak a Melléklet szerinti 

kísérőadatait. 

 

3. A Rendszer a pályázó személyének azonosítására alkalmas adatot nem kezel. 

 

Az adatok bevitele és kezelése 

 

4. A Pályaművek, illetve azok kísérőadatai a Legfőbb Ügyészség hivatalos honlapján 

működtetett, kozmapalyazat.ugyeszseg.hu címen elérhető felületen keresztül tölthetőek fel a 

Rendszerbe. 

 

5. A Felhasználók a Pályaművekkel kapcsolatos feladataik elvégzése céljából a Rendszerben 

kezelt adatokhoz az ügyészségi intraneten működtetett, kozmapalyazat.mku.hu címen elérhető 

felületen férhetnek hozzá. 

 

6. A Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya gondoskodik a technika állása szerinti 

legmegfelelőbb módon a Pályaművek és azok kísérőadatainak biztonságáról (ideértve a 

védelmet jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra 

hozataltól, törléstől, megsemmisüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 

fakadó hozzáférhetetlenné válástól). 

 

7. A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály gondoskodik az adatvédelmi 

szabályok érvényre juttatásáról. 
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8. A Rendszert érintő adatvédelmi incidens esetén a felügyeleti hatósággal az Informatikai 

Főosztály veszi fel és tartja a kapcsolatot.  

 

Záró rendelkezés 

 

9. Ezt a körlevelet 2019. december 1-jétől kell alkalmazni. 

 

 

Dr. Nagy Tibor s. k., 

főosztályvezető ügyész 

 

 

Melléklet a 7/2019. (XI. 30.) főov. körlevélhez 

 

 

A Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek kezelésére 

szolgáló informatikai rendszerben kezelt adatok köre: 

 

1. a Pályamű Rich Text Format (RTF) vagy Portable Document Format (PDF) 

formátumban 

2. a pályázat évének megjelölése 

3. tagozat 

4. szakterület 

5. sorszám és témakör 

6. a Pályamű és a pályázó későbbi összekapcsolását elősegítő, a pályázó személyének 

azonosítására alkalmas adatot nem tartalmazó jelige 

7. a pályázat címe 

8. a Rendszer felületén elhelyezett nyilatkozatok elfogadásának ténye 

 


