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A címzett neve (Cégnév)  Budapest, 2013. március 01. 
Kontakt személy+titulus Iktatószám: 
x Ügyintézőnk: 
Helységnév Hivatkozási szám: 
Utca és házszám Ügyintézőjük: 
Irányítószám  
x 
Tárgy: Nnnnnnnnnnn 
x 
x 
Megszólítás! 
x 
A levél szövege (tagolva, kiemelve a lényeg) nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn nnnnnn 
nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnnn. 
x 
Nnnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn 
nnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. 
x 
Nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnn 
nnnnnnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnn. 
x 
Elköszönő, üdvözlő szavak 
x 
x 
x 
Az intézmény neve, címe (bélyegző) 
x 
x 
x 
Aláírás 
beosztás 
x 
Melléklet(ek): 
 
 
 

Nagy kezdőbetűvel írjuk a szöveget és a végén nincs pont! 

5 betűnél rövidebb helységnévnél 
2 pont ritkítás kell 

A végén nincs semmi (kettőspont csak magánlevélnél)! 

Egyezzen a fejlécben (élőfejben) szereplő adatokkal! 

a beosztást kis kezdőbetűvel írjuk! 

Keltezés: pl 



 
 
 
Valamenyi egyetem Állam és Budapest, 2011.október 4. 
Jogtudományi Karának dékánja Iktatószám: 453/2012. 
Ügyintéző: Németh Henrietta 
Székhelyén 
Tárgy: Pályázati felhívás 
Tisztelt Asszonyom/Uram! 
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke pályázatot hirdet egyetemi hallgatók részére 
„Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában” címmel. A program célja, hogy a résztvevők 
közvetlenül betekinthessenek a törvényalkotási folyamat részleteibe. A felvételt nyert hallgatók az 
I. félévben egy hathetes képzésen vesznek részt. Ennek során megismerik az Országgyűlés, a 
bizottságok, a képviselőcsoportok és a hivatal munkáját. A II. féléven az Országgyűlés bizottságai 
mellett, illetve a hivatal különböző szervezeti egységeiben dolgoznak a gyakornokok, látogatást 
tesznek a Köztársasági Elnöki Hivatalban, az Állami Számvevőszéknél, az Alkotmánybíróságnál és 
az Országgyűlési Biztosok Hivatalában. A hallgatók feladatai: Az Országgyűlés szervezetének, 
működésének megismerése. Részvétel a parlamenti szervezetek munkájában (szervezőmunka, 
sajtófigyelés, fordítás, levelezés). Kutatómunka, majd ezt követően háttéranyagok készítése. Egy 
választott témában tanulmány megírása. A felvételt nyert hallgatók a képzéssel, illetve munkával 
eltöltött időszakban díjazásban részesülnek. Kérem, hogy a felhívást és a részletes pályázati 
feltételeket tartalmazó ismertetőt juttassa el a hallgatóihoz.  
Üdvözlettel 
Országgyűlés Hivatala 
Főtitkárság 
Dr. Solti KárolyBakos Antónia 
Főtitkárfőtitkársági Irodavezető 
Melléklet: 1 db 
 



 
 
 

Valamennyi egyetem Állami és Budapest, 2012. január 23. 
Jogtudományi Karának dékánja Iktatószám: 453/2012 
 Ügyintéző: Németh Henrietta 
Székhelyén 

Tárgy Pályázati felhívás 

Tisztelt Asszonyom/Uram! 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke pályázatot hirdet egyetemi hallgatók részére  

„Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában” címmel. 
A program célja, hogy a résztvevők közvetlenül betekinthessenek a törvényalkotási folyamat 
részleteibe.  
A felvételt nyert hallgatók az I. félévben egy hathetes képzésen vesznek részt. Ennek során 
megismerik az Országgyűlés, a bizottságok, a képviselőcsoportok és a hivatal munkáját.  
A II. féléven az Országgyűlés bizottságai mellett, illetve a hivatal különböző szervezeti egységeiben 
dolgoznak a gyakornokok, látogatást tesznek a Köztársasági Elnöki Hivatalban, az Állami 
Számvevőszéknél, az Alkotmánybíróságnál és az Országgyűlési Biztosok Hivatalában.  

A hallgatók feladatai: 

� Az Országgyűlés szervezetének, működésének megismerése. 

� Részvétel a parlamenti szervezetek munkájában (szervezőmunka, sajtófigyelés, fordítás, 
levelezés). Kutatómunka, majd ezt követően háttéranyagok készítése. 

� Egy választott témában tanulmány megírása.  
A felvételt nyert hallgatók a képzéssel, illetve munkával eltöltött időszakban díjazásban 
részesülnek.  

Kérem, hogy a felhívást és a részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertetőt juttassa el a 
hallgatóihoz.  

Üdvözlettel. 

Országgyűlés Hivatala 
Főtitkárság 

Dr.Solti Károly Bakos Antónia 
Főtitkár főtitkárság irodavezető 

Melléklet: 1 db 


