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KIKÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI CSOPORTFŐNÖKSÉG CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

NATO Flying Training in Canada (NFTC) felkészítésen történő részvételre 

 

Pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki rendelkezik a jelen pályázatban 

leírt feltételekkel. 

 

A pályázat beérkezési határideje: 2018. január 31. 

 

A pályázatot közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar Kiképzési és 

Oktatási Csoportfőnökség csoportfőnökének, Apáti Zoltán dandártábornoknak címezve zárt 

borítékban, ügyviteli vagy postai úton (Honvédelmi Minisztérium HVK Kiképzési és Oktatási 

Csoportfőnökség, 1885 Budapest Pf. 25.) kell benyújtani. 

 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

 

 2018. év december 31-ig be nem töltött 25. életév; 

 Felsőoktatási intézményben már megszerzett államilag elismert oklevél/diploma, 

vagy olyan folyamatban lévő felsőfokú tanulmány, amely 2018. augusztus 20-ig 

megszerzett oklevéllel/diplomával zárul; 

 Államilag elismert angol középfokú „C” komplex, vagy STANAG 2.2.2.2., vagy 

katonai szakanyaggal bővített angol középfokú nyelvvizsga; 

 Korlátozás nélküli egészségi-, pszichikai-, fizikai alkalmasság; 

 A pályázó vállalja a felkészítés megkezdéséhez előírt alkalmassági vizsgálatot 

(repülőorvosi alkalmassági vizsgálat); 

 A pályázó vállalja az előírt repülőkiképzést; 

 A pályázó vállalja a felkészítéssel járó kötelezettségeket; 

 A pályázó vállalja az NFTC, vagy más repülő-kiképzési program sikeres teljesítése után 

a harcászati, a szállító-repülőgépvezetői, vagy a helikoptervezetői beosztásba történő 

helyezést/kinevezést; 

 A pályázó vállalja a felkészítést követő beosztásba helyezéshez szükséges 

nemzetbiztonsági ellenőrzést. 

 

Előnyt jelent: 

 

 Előzetes repülési tapasztalat (ebben az esetben kérjük megjelölni, hogy milyen 

szervezeti keretekben, milyen típuson mennyi órát repült) ; 

 Érvényes repülőorvosi alkalmassági vizsgálat;  

 Ejtőernyős ugrás;  

 Szárazföldi és vízi túlélő képzésen való részvétel; 

 Angol STANAG 3.3.3.3. nyelvvizsga; 

 Érvényes, ”C” típusú, vagy egységes nemzetbiztonsági szakvélemény megléte. 

 



  

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 

 Szakmai önéletrajzot (melyben: név, katonák esetében rendfokozat, 

születési hely, születési idő, anyja neve, beosztás, iskolai végzettség, 

lakcím, telefonos és e-mail elérhetőség(ek) is szerepeljenek);  

 Katonák, végzős honvéd tisztjelöltek esetében állományilletékes parancsnok 

javaslata Személyi javaslati lapon, (nemleges vélemény esetén is) ; 

 Pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban szereplő vállalásokról, 

kötelezettségekről (alkalmassági vizsgálat, nemzetbiztonsági ellenőrzés, 

képzésből eredő kötelezettségek, repülőkiképzés teljesítése, kötelezően 

szolgálati viszonyban töltendő idő, beosztásba helyezés, illetve hivatásos és 

szerződéses állományú katona esetén a felkészítés hazai fázisának 

időtartamára történő vezénylés).  

 

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata 

érvénytelennek minősül. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos, határidőn 

túl beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra. 

 A beérkezett pályázatok előzetes bírálatát legkésőbb 2018. február 10-ig, a 

benyújtott pályázati anyag alapján az erre a célra létrehozott bizottság hajtja végre.  

 A beérkezett pályázatok végleges elbírálása a repülőorvosi alkalmassági vizsgálat 

eredménye alapján, a felkészítési létszámkeret (maximum 15 fő) figyelembevételével 

történik. A pályázat nyerteseiről a Honvéd Vezérkar főnöke dönt. 

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 való kinevezésére. 

A pályázatot elnyert honvéd tisztjelöltek esetében a hivatásos tiszti állományba 

vételt követően történik intézkedés az első rendfokozatba és az első szolgálati – 

kiképzendő – beosztásba történő kinevezésre. 

A pályázatot elnyert Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesítő 

hivatásos vagy szerződéses állományú katona eredeti szolgálati beosztásában való 

meghagyása mellett kerül vezénylésre a felkészítés végrehajtása érdekében. 

 A pályázattal kapcsolatos további információkért Varga Szabolcs őrnagyhoz 

(mobil: +36305754739, email: varga.szabolcs@hm.gov.hu) lehet fordulni.   

  A pályázó a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi 

tájékoztató* ismeretében hozzájárulását adja a pályázat elbírálására illetékes 

bizottság részére az elbírálás céljából saját, személyes adatainak kezeléséhez.  

   

Budapest, 2017. december 6-án.  

 

 

        Apáti Zoltán dandártábornok sk. 

    csoportfőnök 
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Adatvédelmi tájékoztató* 

 

A HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség csoportfőnöke által meghirdetett, 

repülőkiképzésen való részvételre vonatkozó pályázathoz szükséges adatkezelést a HVK 

Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) végzi.  

A pályázat során benyújtott személyes adatok (név, rendfokozat, születési hely, 

születési idő, anyja neve, beosztás, iskolai végzettség, lakcím, telefonszám, e-mail cím, 

szakmai önéletrajz) kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely 

hozzájárulást az érintett a pályázat benyújtásával ad meg.  

A fenti személyes adatok kezelése 2019. január 31-éig tart, melyet követően az 

érintett ellentétes tartalmú nyilatkozatának hiányában, a nyilvántartás törlésre kerül. Az 

érintett hozzájárulása indoklás nélkül bármikor visszavonható.  

Az adatkezelő adattovábbítást harmadik fél részére nem végez.  

Az adatkezelés időtartartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést 

csak az adatkezelő, valamint a pályázat elbírálására kijelölt bizottság a jelentkezők 

kiválasztásával összefüggő feladatokat ellátó munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának 

ellátásához szükséges ideig és mértékben.  

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz 

való jog). Továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-

1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu ; elektronikus levelezési cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhatnak. 
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