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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
légijármű-vezető képzésre
Pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki rendelkezik a jelen pályázatban leírt
feltételekkel.
A pályázat beérkezési határideje: 2021. február 15.
A pályázatot közvetlenül a Magyar Honvédség Parancsnoksága, Személyzeti
Csoportfőnökség megbízott csoportfőnökének, Kozmér István ezredesnek címezve zárt
borítékban, ügyviteli vagy postai úton (MHP Személyzeti Csoportfőnökség, 1885 Budapest Pf.
25.) kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat légijármű-vezető képzésre”
A pályázat benyújtásának feltételei:

 2021. év december 31-ig be nem töltött 25. életév;
 A szállító repülő légijármű-vezető és helikopter-vezető képzésre tervezhetők
esetében 27 éves korhatár is megadható (I/B ROB alkalmasság);
 Korlátozás nélküli egészségi alkalmasság;
 A pályázó vállalja az előírt repülőkiképzést, egészségügyi vizsgálatokat és
nemzetbiztonsági ellenőrzést
 A pályázó vállalja a képzéssel járó kötelezettségeket;
 A pályázó vállalja a külföldi vagy hazai repülő-kiképzési program sikeres teljesítése után
a harcászati, a szállító repülőgép-vezetői, vagy a helikoptervezetői beosztásba
helyezést/kinevezést;
Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses tiszti állománya további feltételei:
 angol nyelvből legalább középfokú, államilag elismert komplex „C” típusú nyelvvizsga,
vagy STANAG 2.2.2.2. szintű, vagy katonai szakanyaggal bővített angol középfokú
nyelvvizsga;
 katonai alapképzésben szerzett végzettség mellett bármely felsőfokú polgári
végzettség;
 állományilletékes parancsnok írásbeli támogató javaslata
Honvéd tisztjelöltekre vonatkozó feltételek:
 angol nyelvből legalább középfokú, államilag elismert komplex „C” típusú nyelvvizsga,
vagy STANAG 2.2.2.2. szintű, vagy katonai szakanyaggal bővített angol középfokú
nyelvvizsga;

Polgári személyekre vonatkozó feltételek:
 felsőfokú képzésben szerzett diploma (elsősorban műszaki szakterületen);
 angol nyelvből komplex B2 szintű nyelvismeret
 polgári életből pályázó és megfelelt jelöltek egységes katonai alapkiképzését úgy kell
végrehajtani, hogy 2021. szeptemberben meg tudják megkezdeni a légijármű-vezető
képzést (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar,
Repülő Intézet).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 Pályázati adatlapot
 Szakmai önéletrajzot (melyben: név, katonák esetében rendfokozat, születési
hely, születési idő, anyja neve, beosztás/munkakör, iskolai végzettség,
lakcím, telefonos és e-mail elérhetőség(ek) is szerepeljenek);
 Katonák, honvéd tisztjelöltek esetében állományilletékes parancsnok
javaslatát Személyi Javaslati Lapon (nemleges vélemény esetén is);
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata
érvénytelennek minősül.
Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról - a
pályázati feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan - 2021. február 19-ig dönt.
Hiánypótlásra az előzetes bírálatot követően, az értesítéstől számított 10 napon belül, de
legkésőbb a végleges bírálat időpontjáig van lehetőség.
A beérkezett pályázatok végleges elbírálása a repülőorvosi alkalmassági vizsgálat
eredménye alapján, a felkészítési létszámkeret (maximum 15 fő) figyelembevételével
történik.
A pályázatot elnyert polgári jelentkező esetében, amennyiben a szolgálati viszony
létesítés feltételeinek eleget tesz, szerződéses tiszti állományba vételre kerül sor, majd az
alapkiképzés végrehajtását követően történik intézkedés az első rendfokozatba és az első
szolgálati – kiképzendő – beosztásba történő kinevezésére.
A pályázatot elnyert honvéd tisztjelöltek esetében a hivatásos tiszti állományba
vételt követően történik intézkedés az első rendfokozatba és az első szolgálati –
kiképzendő – beosztásba kinevezésre.
A pályázatot elnyert, Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesítő
hivatásos vagy szerződéses állományú katona eredeti szolgálati beosztásában meghagyása
mellett kerül vezénylésre a felkészítés végrehajtása érdekében.
A pályázattal kapcsolatos további információkért Litauszki Zoltán alezredeshez (mobil:
+36302733236, email: litauszki.zoltan@mil.hu) lehet fordulni.
A pályázó az adatkezelést érintő összes lényeges körülményről a pályázati felhívás
elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési tájékoztatóból informálódik, és
tudomásul veszi az abban foglaltakat.
Budapest, 2021. január 13.
Kozmér István ezredes s.k.
mb.csoportfőnök

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

Pályázati adatlap légijármű-vezető képzésre
I. A pályázóra vonatkozó általános adatok
1. A pályázó személyes adatai:
Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési név:
Születési idő:
Születési hely:
Anyja neve:
Állampolgárság:
Telefonszám:
E-mail-cím:
Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses tiszti állományára vonatkozóan:
Honvédelmi szervezet:
Beosztás:
Rendfokozat:
2. A pályázó lakcíme:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:
3. A pályázó levelezési címe (amennyiben a lakcímmel megegyezik, a kitöltés nem
kötelező):
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:
II. A pályázó iskolai végzettségére vonatkozó adatok
1. Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses tiszti állományára vonatkozóan
Katonai végzettség szintje:
Katonai végzettség:
Képző intézmény:
Polgári végzettség szintje:
Polgári végzettség:
Képző intézmény:

2. Honvéd tisztjelöltekre vonatkozóan

Szak / szakirány:
A hallgatói/tanulói jogviszony kezdete:
A hallgatói/tanulói jogviszony várható befejezése:
3. Polgári személyekre vonatkozóan
Iskolai végzettség szintje:
Szakképzettség:
Képző intézmény:
III. Nyilatkozat
1. A pályázat beadásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása
a képzési programból történő kizárást eredményezi.
2. Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást megismertem, az abban foglaltakat tudomásul
vettem, és a pályázat elnyerése esetén magamra kötelezőnek ismerem el.
3. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztató ismeretében tudomásul vettem, hogy a
fent megadott személyes adataimat az ott megjelölt adatkezelő a kiválasztási eljárás
lefolytatása, céljából kezeli.
4. Nyilatkozom, hogy alávetem magam a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII.30.) HM
rendeletben foglaltak szerinti alkalmassági vizsgálatnak.
5. Nyilatkozom, hogy vállalom az előírt nemzetbiztonsági ellenőrzést.
6. Nyilatkozom, hogy vállalom az előírt repülőkiképzést, valamint a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény 88. §-ában meghatározott, képzéssel kapcsolatos
kötelezettségeket
7. Nyilatkozom, hogy a külföldi vagy hazai repülő-kiképzési program sikeres teljesítése után a
harcászati, szállító repülőgép-vezetői, vagy a helikopter vezetői beosztásba
helyezést/kinevezést vállalom.
Dátum:
………………………………
pályázó aláírása
VI. A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása
1. szakmai önéletrajz
2. államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
3. katonák, honvéd tisztjelöltek esetében: Személyi Javaslati Lap
4. egyéb:

Adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint a légijárművezető képzésre vonatkozó pályázat kiíráshoz kapcsolódó adatkezeléssel összefüggésben a
következőkről tájékoztatom:
I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., tel.:
06 22 542-811, honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, tényleges adatkezelés helye:
Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, cím: 1118 Budapest,
Schweidel utca 2-4., tel.: 06 1 474-1111, e-mail: mhp.szcsf@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Szűcs Szabina őrnagy, tel.: 06 22 542-811/4957, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu
II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik.
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi
adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23.§-a.
c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.
III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
továbbítani.
c) A Haktv. 23.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az
adatok a nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az adatai további kezeléséhez írásban
hozzájárul annak érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.
IV. Az Ön jogai:
Ön jogosult az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapni, ezt a jelen adatkezelési tájékoztató szolgálja.
a) Az adatkezelés teljes időtartama alatt, Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
- az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
- az adatkezelés korlátozását
a) ha az Ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy
hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy
hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt
előzetesen tájékoztatni fogjuk,
b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozta vagy az adatkezelő
rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az
adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos
érdek fennállásának időtartamára,
c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó
szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy
eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való
megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs
kötelezettségének teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes
adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos
érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve
az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.
- személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az
adatkezelés céljának megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
b) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság
elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.
b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az
Infotv,-t úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, az
adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

