
 

HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK  

 

 

A Honvéd Vezérkar Főnökének 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

egyes beosztások betöltésére 

 
 

A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú 

katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a 

hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, 

tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről 

szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet alapján pályázatot hirdet egyes csapatpszichológusi 

beosztások betöltésére az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. Általános feltételek: 

 

 

1. A pályázatok általános feltételei: 

 

- magyar állampolgárság, 

- egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság, melynek részletes ismertetése a 

http://www.hekprev.hu oldalon található, 

- szakmai kiválasztáson történő részvétel és a követelményeknek való megfelelés, 

- állami vagy államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, 

francia), 

- szakirányú egyetemi végzettség, 

- magasabb beosztásra benyújtott pályázat esetén az előmenetelhez, kinevezéshez 

kapcsolódó jogszabályi előírásoknak való megfelelés, 

- B típusú nemzetbiztonsági követelményeknek megfelelés, 

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- szerződéses katonai szolgálat vállalása (minimum 5 év), 

- külszolgálat vállalása. 

 

2. A pályázatok elbírálása során előnyt jelent: 

 

- fegyveres és rendvédelmi szerveknél pszichológiai szakmai tapasztalat, 

- munka- és szervezetlélektan, klinikai vagy tanácsadói szakpszichológus 

végzettség,  

- tudományos tevékenység. 

 

3. A pályázathoz mellékelni kell: 

 

- részletes szakmai önéletrajzot, 

- végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát, 

- nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának 

tudomásulvételéről,  

http://www.hekprev.hu/
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- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

4. A pályázat megjelenésének helye:  

 

Honvédelmi Közlöny, Hivatalos Értesítő, továbbá a www.kormany.hu/hu/honvedelmi-

miniszterium internetes oldal. 

 

5. A pályázatok elbírálásának várható ideje: 

 

A megjelenéstől számított 30 nap. 

 

6. A beosztásokban végzett fő tevékenységek: 

 

A szakmai tevékenységrendszer valamennyi beosztás esetén: 

a) a pszichológiai tárgyú családsegítő szolgáltatások szakmai feladatainak végrehajtása; 

b) a missziókban szolgálatot teljesítő állomány családtagjai részére: pszichológiai 

tanácsadás, konzultáció biztosítása, a műveleti alkalmazás előtt, alatt és után a kapcsolati 

sajátosságokat érintő, a változásokhoz való alkalmazkodást segítő előadások tartása; 

c) az alakulatok külszolgálati misszióiban pszichológiai biztosítás végrehajtása; 

d) az MH humán szolgálati intézményrendszer állományával együttműködve, szakterületét 

érintő javaslat tétele az ellátások megszervezésére, működtetésére, a családokkal való 

együttműködés megvalósítására; 

e) regeneráló programok pszichológiai tevékenységeinek végrehajtásában való 

szerepvállalás; 

f) a missziós szolgálatról visszatérő állomány visszaillesztési tréningjének végrehajtásában 

történő közreműködés; 

g) az állomány szolgálatképességének és mentális egészségének megőrzése érdekében a 

pszichés veszteségek, traumatizációk, Poszttraumás Stressz Szindróma kialakulásának 

feltárása, feldolgozásának elősegítése; 

h) a belföldön szolgálatot teljesítő állomány és családtagjai részére rendszeres pszichológiai 

tanácsadás, konzultáció biztosítása (szükség esetén szakpszichológusi ellátás igénylése); 

i) a válság- és katasztrófahelyzetek pszichikai következményeinek mérséklése, az áldozatok 

és a mentésben résztvevők pszichológiai ellátása; 

j) egyéni és csoportos krízishelyzetek kockázati tényezőinek mérséklése érdekében a 

katonai szervezet feszültségpontjainak, az állomány élet- és munkakörülményeinek, 

valamint e körülmények az állomány mentális egészségére, szolgálatképességére 

gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése és elemzése; 

k) a krízisészlelő és kommunikációs hálózat alakulatoknál működő segítő állománya 

tevékenységének kialakítása, a résztvevő állomány kiképzése, annak szakmai 

koordinálása. A csapatpszichológus kompetenciájának megfelelő esetekben ellátás 

nyújtása, szükség esetén szakpszichológusi ellátás igénylése. Az MH főpszichológus és 

az alakulatnál működő krízisészlelő- és kommunikációs hálózat közötti 

információáramlás biztosítása; 

l) egyéni, családi és csoportos krízis- és konfliktushelyzetek kezeléséhez szükséges 

kompetenciákat fejlesztő tréningek, képzések lebonyolítása; 

m) az MH pszichológiai szakmai protokollban meghatározott projektek megvalósításának 

koordinálása; 

n) az állomány számára pszichológiai témakörű ismeretterjesztő előadások, csoportos 

fejlesztő foglalkozások tartása, programok szervezése; 

o) esélyegyenlőségi programok pszichológiai témájú blokkjainak végrehajtása; 

http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium
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p) a katonai szervezet állományának és családtagjainak a szolgálati feladatok ellátását 

befolyásoló, a munkahelyi közérzetet meghatározó, valamint a speciális pszichikai 

megterhelések hatásainak monitorozása és elemzése; 

q) az éves feladatterv vonatkozásában kutatások és projektek bedolgozására javaslattétel; 

r) a missziós szolgálatra tervezett állomány pszichológiai felkészítésében való részvétel; 

s) részvétel a magas szintű szolgálat- és munkakör ellátáshoz szükséges pszichológiai 

kompetenciák fejlesztésében; 

t) az alegységszintű, valamint a törzsben feladatot ellátó vezetők hatékony 

munkavégzéséhez szükségek képességek, készségek fejlesztése; 

u) a szervezetbe belépő állomány munkahelyi beilleszkedésének és szocializációjának 

elősegítése egyéni és csoportos formában, beválás monitorozása; 

v) a szervezeti működés monitorozása, szervezeti diagnózis és fejlesztési elgondolás 

kidolgozása, szervezetfejlesztési, csapatépítő programok végrehajtása; 

w) a parancsnoki tevékenység és döntés-előkészítés pszichológiai elemzések, értékelések 

elkészítésével, javaslatok kidolgozásával való támogatása; 

x) részvétel a speciális feladatokat ellátó, valamint vezetői állomány számára szituációs 

helyzetben végrehajtott kiválasztási rendszerek kialakításában, lebonyolításában. 

 

 

II. A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai, követelményei: 

 

 

1. MH Támogató Dandár, részlegvezető pszichológus 

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH Támogató Dandár, Egészségügyi 

Központ, részlegvezető pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: őrnagy. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pd13BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem 

- az illetmény kategória: I/IV 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A részlegvezető pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a részlegvezető 
pszichológus feladata a következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása, illetve annak végrehajtásának koordinálása az alárendelt 
pszichológusok irányába; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak koordinálása és végrehajtása a saját és utalt 
alakulatoknál; 

c) az alárendelt pszichológusok számára szakmai konzultáció biztosítása; 
d) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
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saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről, továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
főpszichológus (csapatpszichológiai referens) felé. 

 

e.) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent: 

 

- megszerzett szakpszichológusi végzettség, vagy ilyen irányú tanulmányok 

megkezdése. 

 

 

2. MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, szakpszichológus 

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 43. Nagysándor József Híradó és 

Vezetéstámogató Ezred, Egészségügyi Központ, szakpszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1-3 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: őrnagy. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf13BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem 

- az illetmény kategória: I/IV 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A szakpszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a szakpszichológus feladata 
a következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
főpszichológus (csapatpszichológiai referens) felé.  

 

e.) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent: 

 

- megszerzett szakpszichológusi végzettség, vagy ilyen irányú tanulmányok 

megkezdése. 

 
 

3. MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, szakpszichológus 

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 
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 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai 

Ezred, Egészségügyi Központ, szakpszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 7400 Kaposvár, Füredi u. 146/a  

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: őrnagy. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf13BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem 

- az illetmény kategória: I/IV 

- az előmeneteli rend: speciális 

 d.) A szakpszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a szakpszichológus feladata 
a következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
főpszichológus (csapatpszichológiai referens) felé.  

 

e.) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent: 

 

- megszerzett szakpszichológusi végzettség, vagy ilyen irányú tanulmányok 

megkezdése. 

 

 

4. MH 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj, szakpszichológus 

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj, 

Egészségügyi Központ, szakpszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 6600 Szentes, Csongrádi út 108. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: őrnagy. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf13BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem 

- az illetmény kategória: I/IV 

- az előmeneteli rend: speciális 
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 d.) A szakpszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a szakpszichológus feladata 
a következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
főpszichológus (csapatpszichológiai referens) felé.  

 

e.) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent: 

 

- megszerzett szakpszichológusi végzettség, vagy ilyen irányú tanulmányok 

megkezdése. 

 

 

5. MH Logisztikai Ellátó Központ, szakpszichológus 

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH Logisztikai Ellátó Központ, 

Egészségügyi Központ, szakpszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 1163 Budapest, Újszász utca 37-39. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: őrnagy. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf13BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem, szakvizsga. 

- az illetmény kategória: I/IV 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A szakpszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a szakpszichológus feladata 
a következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
főpszichológus (csapatpszichológiai referens) felé.  
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e.) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent: 

 

- megszerzett szakpszichológusi végzettség, vagy ilyen irányú tanulmányok 

megkezdése. 

 
 

6. MH Központi Kiképző Bázis, szakpszichológus 

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH Központi Kiképző Bázis, Egészségügyi 

Központ, szakpszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: őrnagy. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf13BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem,  

- az illetmény kategória: I/IV 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A szakpszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a szakpszichológus feladata 
a következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
főpszichológus (csapatpszichológiai referens) felé.  

 

e.) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent: 

 

- megszerzett szakpszichológusi végzettség, vagy ilyen irányú tanulmányok 

megkezdése. 

 

 

7. MH 5. Bocskai István Lövészdandár, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 

Egészségügyi Központ, pszichológus 
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 b.) Szolgálatteljesítés helye: 4027 Debrecen, Füredi út 59-63. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 

Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
részlegvezető pszichológus felé.  

 
 

8. MH 5. Bocskai István Lövészdandár, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 

Egészségügyi Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 4242, Hajdúhadház, Vay Ádám Kiképző Bázis  

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 

Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

d) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

e) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

f) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
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saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
részlegvezető pszichológus felé.  

 
 

9. MH 5. Bocskai István Lövészdandár, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 

Egészségügyi Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 45. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
részlegvezető pszichológus felé.  

 

 

10. MH 25. Klapka György Lövészdandár, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

 a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 25. Klapka György Lövészdandár, 

Egészségügyi Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 2890 Tata, Bacsó Béla út 66. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 
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- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
részlegvezető pszichológus felé.  

 
 

11. MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred, 

Egészségügyi Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 8200 Veszprém, Jutasi út 93. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
részlegvezető pszichológus felé.  
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12. MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 

Ezred, Egészségügyi Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 1153 Budapest, Szentmihályi út 107. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
részlegvezető pszichológus felé.  

 
 

13. MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj, 

Egészségügyi Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 5008 Szolnok, Szandaszőlős Kilián út 1. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 
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 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
főpszichológus (csapatpszichológiai referens) felé.  

 

 

14. MH 34. Bercsényi László Különleges Zászlóalj, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH 34. Bercsényi László Különleges 

Zászlóalj, Egészségügyi Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 5008 Szolnok, Szandaszőlős Kilián út 1 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
főpszichológus (csapatpszichológiai referens) felé.  

 

 

15. MH Támogató Dandár, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 
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a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH Támogató Dandár, Egészségügyi 

Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

b) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 
vonatkozásában; 

c) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 
saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
részlegvezető pszichológus felé.  

 
16. MH Támogató Dandár, pszichológus  

 

 A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon pszichológusok, akik a pályázati 

feltételben előírt követelményeknek megfelelnek. 

 

a.) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH Támogató Dandár, Egészségügyi 

Központ, pszichológus 

 

 b.) Szolgálatteljesítés helye: 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53. 

 

 c.) A beosztás betöltésének speciális adatai: 

 

- a rendszeresített rendfokozat: százados. 

- a munkaköri azonosító kód: 73Pf12BZRBK 

- az iskolai végzettség: egyetem. 

- az illetmény kategória: I/III 

- az előmeneteli rend: speciális 

 

 d.) A pszichológus fő tevékenységi területe: 

 
Az általános feltételek I./2. pontjában leírtakon túlmenően a pszichológus feladata a 
következő tevékenységekből tevődik össze: 

d) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó tervben foglaltak 
végrehajtása; 

e) a Szolgálat szolgáltatásainak végrehajtása a saját és utalt alakulatok 



 14 

vonatkozásában; 
f) havi gyakorisággal jelentések felterjesztése a Szolgálat jelentési rendszerében a 

saját és az utalt katonai szervezetben elvégzett szakmai tevékenységekről, 
projektekről továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról az elöljáró 
részlegvezető pszichológus felé.  

 

 

 

A pályázat beérkezési határideje: a Honvédelmi Közlönyben való megjelenéstől  számított 

30. nap 

 

A pályázatot közvetlenül Dr. Németh András orvos dandártábornoknak, az MH HEK 

parancsnok egészségügyi főnöknek zárt borítékban „Pályázat csapatpszichológus 

beosztásra” megjelöléssel, a borítékra a megpályázott konkrét beosztás megnevezésével kell 

benyújtani (levelezési cím: MH HEK 1553 Budapest Pf:1.) 

  

A pályázatot bizottság bírálja el, melynek eredményéről és a szakmai kiválasztás időpontjáról 

a pályázót az MH HEK parancsnok írásban tájékoztatja. A pályázat elnyerése esetén az 

áthelyezés, kinevezés a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 

jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 51. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján kerül 

végrehajtásra. 

 

  

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad: 

 

 a 2-5, 7-14 pontokban meghirdetett beosztások esetén: 

 Dr. Tarnóczi Richárd ezredes (06-30-815-0300) 

 

 1, 6, 15-16. pontokban meghirdetett beosztások esetén: 

Völgyi Zoltán őrnagy (06-30-607-8406) 

 

 

Budapest, 2011. augusztus 18 - án  

 

 

 

 Dr. Benkő Tibor vezérezredes sk. 

 

 

 

 

 

 


