
 

  

 1. 

 

 

 

Pályázható ösztöndíjas helyek 

 

Szakterület 

Ellátandó 

feladatok rövid 

felsorolása 

Elvárt végzettség, 

szakképzettség 

megnevezése 

Elvárt 

idegennyelv-

tudás 
Egyéb szükséges 

kompetencia 

nyelv szint 

Versenypolitikai 

Iroda 

Versenyügyekhez 

közvetlenül nem 

kapcsolódó, 

közgazdasági 

elemzési feladatok 

ellátása. 

Háttértanulmányok, 

piacelemzések 

készítése.  

ELTE vagy BCE 

BA/MA diploma, 

ill. ezzel 

equivalens más 

egyetemi 

végzettség, 

"Piacelemző" 

szakon/szakirányon angol közép 

Excel (magas szinten), 

SPSS, EViews, Stata 

vagy más 

ökonometriai/statisztikai 

szoftverek ismerete. 

Ügyfélszolgálati 

Iroda 

Ügyfélszolgálati 

feladatok ellátása: 

panaszok 

megválaszolása, 

szóbeli 

folyamodványok 

kezelése, az ÜSZi 

tevékenységéhez 

kapcsolódó 

technikai 

segítségnyújtás jogász angol 

min. 

középfok 

Jó szóbeli 

kommunikációs 

készség, 

kapcsolatteremtő 

képesség, empátia, 

pontosság. 

Nemzetközi Iroda angol nyelven a 

GVH anyagainak 

(sajtóközlemények) 

ismertetése, a GVH 

határozatainak 

ismertetése, eseti 

jelleggel szakmai 

kérdésekben  

irodalom 

feldolgozás jogász angol 

magas 

szint, 

felsőfok, 

vagy 

munka-

képes 

középfok 

Versenyjogi ismeretek 

(tanulmányok, vagy 

szakdolgozatát ebből 

írta) előnyt jelentenek. 

Fogyasztóvédelmi 

Iroda 
kommunikációs 

anyagok 

feldolgozása, 

irattervezetek 

elkészítésében 

részvétel 

jogi vagy 

közgazdasági 

diploma angol közép 

Precizitás, 

áttekintőképesség, 

konvertáló képesség, 

kezdeményezőképesség, 

csapatmunkára 

alkalmasság.   



  

 

Pályázható ösztöndíjas helyek 

Szakterület 
Ellátandó feladatok rövid 

felsorolása 

Elvárt 

végzettség, 

szakképzettség 

megnevezése 

Elvárt 

idegennyelv-

tudás 
Egyéb szükséges 

kompetencia 

nyelv szint 

Döntéshozatal-

támogató 

Csoport 

A Versenytanács 

döntéshozatali munkájának 

segítése, döntések 

tervezetének készítése, 

eljárásokhoz kapcsolódó 

háttéranyagok összeállítása 

jogi vagy 

közgazdasági 

diploma angol felsőfok 

Microsoft  Word 

felhasználói 

szintű ismerete 

Versenykultúra 

Központ 

• a pályázati rendszer egyes 

adminisztratív és 

koordinációs feladatainak 

ellátása; a bíráló bizottság 

munkájának szervezése, a 

döntésről szóló értesítések 

előkészítése; a támogatási 

szerződések előkészítése a 

szakmai segítő 

iránymutatása alapján;         

• a pályázati rendszerrel 

kapcsolatos nyilvános és 

belső nyilvántartások 

kezelése; 

• szakmai anyagok gyűjtése 

és készítése (kutatómunka 

alapján) tájékoztató 

kiadványok összeállítása 

érdekében; 

• háttéranyagok, előadások, 

prezentációk készítése 

magyar vagy angol nyelven; 

• a szervezeti egységen ad 

hoc jelleggel felmerülő 

egyéb feladatok (pl.: 

hivatalos levéltervezetek, 

esetenként 

szerződéstervezetek 

előkészítése) 

igazgatásszervező 

vagy jogász 

végzettség angol középfok 

Jó 

kommunikációs 

készség, jó 

írásbeli 

kifejezőkészség, 

pontosság, 

precizitás, 

Microsoft Word 

és Excel 

megfelelő szintű 

ismerete (pl. 

körlevelek, 

függvények 

használata), 

csapatszellem - jó 

kapcsolatteremtő 

készség, etikus 

magatartás. 

Költségvetési 

Iroda 

Költségvetési és számviteli 

feladatok ellátása 

BGF Pénzügy és 

Számviteli Szak, 

közgazdász 

számviteli 

szakirányon angol középfok 

Pontosság, 

megbízhatóság, 

terhelhetőség. 

 


