
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancs-

noka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető 

Szervek, Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra pénzügyi referensi be-

osztás betöltése érdekében az alábbiak szerint: 

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. 

A pályázatot előzetes elbírálás céljából a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénz-

ügyi Hivatal főigazgatójához, zárt borítékban, „Pályázat pénzügyi referensi beosztásra” meg-

jelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (1135., Budapest, Lehel utca 35-37.) kell benyújtani. 

Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság 

- Cselekvőképesség 

- Büntetlen előélet (hatósági bizonyítvány) 

- Főiskolai vagy egyetemi, közgazdász végzettség (előny a védelemgazdasági szak-

irány) 

- „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása (a kockázati tényező 

kizáró ok) 

- Angol, vagy francia nyelvből középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga 

(vagy STANAG 2.2.2.2.) 

- „B” típusú gépjárművezetői engedély 

- Felhasználói szintű számítógépes ismeret 

- Jó kommunikációs és együttműködési készség 

- Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában való regisztráció (Államháztartási 

mérlegképes könyvelői képzettség és/vagy regisztráció) 

- Államháztartási pénzügyi területen megszerzett 3 év szakmai gyakorlat 

- Nyilatkozat katonai szolgálat vállalásáról (a Magyar Honvédség hivatásos és szerződé-

ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény szerinti szerződé-

ses katonai jogviszony) 

- Nyilatkozat a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási 

intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásá-

ról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi 

szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III.21.) HM rendeletben 

foglalt követelményeknek történő megfelelés vizsgálatának vállalásáról (fizikai álla-

potfelmérés, orvosi vizsgálat). 

A beosztás feltöltésénél előnyt jelent: 

- Az előírtnál magasabb iskolai végzettség 
- Az előírtnál magasabb, vagy más kiemelt (angol, német, francia) nyelvismeret 
- Pénzügyi és számviteli ellátás kapcsán hazai katonai pénzügyi és missziós katonai fe-

ladatok végzése során szerzett szakmai tapasztalat. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Szakmai önéletrajz 

- Motivációs levél 

- Hatósági bizonyítvány (büntetlen előéletet igazoló okirat) 

- Főiskolai, és/vagy egyetemi oklevél másolata 



- Nyelvvizsga bizonyítvány másolata 

- Könyvviteli szolgáltatást végző személy regisztrációs okiratának másolata 

- Nyilatkozat katonai szolgálat vállalásáról (a Magyar Honvédség hivatásos és szerző-

déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény szerinti szerződéses 

katonai jogviszony) 

- Nyilatkozat a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási 

intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, to-

vábbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő 

engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III.21.) HM rendeletben foglalt követelmé-

nyeknek történő megfelelés vizsgálatának vállalásáról (fizikai állapotfelmérés, orvosi vizsgá-

lat). 

A beérkezett pályázatokat 2012. szeptember 05-ig bizottság fogja elbírálni, melynek eredmé-

nyéről a pályázók később tájékoztatást kapnak. A pályázat elnyerése esetén a kinevezés a 

Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 

évi XCV. törvény alapján kerül végrehajtásra. 

A beosztás konkrét adatai: 

Megnevezés:  MH 25. KGYLDD Vezető Szervek Gazdálkodás Támogató és 

Pénzügyi Ellátó Referatúra pénzügyi referens 

Rendszeresített rendfokozat: százados 

Iskolai végzettség:  szakirányú főiskola 

Illetmény kategória:  I/III. 

Előmeneteli rend:  speciális. 

 

A beosztás fő tevékenységi területe: 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 

89/2011. (VIII.4.) HM utasítás 40/D § alapján a szervezeti elemre háruló feladatok végrehaj-

tása, ezen belül különösen: 

- költségvetés tervezése, előirányzatok nyilvántartása és felhasználásuk koordinálása 

- személyi járandóságok megállapításában és folyósításában történő részvétel 

- pénzügyi keretek felszámítása, kezelése, nyilvántartása 

- adatszolgáltatás költségvetési beszámolóhoz 

- szöveges beszámoló jelentés összeállítása 

- gazdasági szaktanácsadói tevékenység ellátása 

- részvétel kártérítési, kártalanítási ügyekben 

- bevételek beszedése 

- intézményi szintű pénzügyi és számviteli belső szakellenőrzés végrehajtása. 

 

A jogviszony időtartama: 

Határozott idejű (5 év, meghosszabbítható), 6 hónap próbaidővel. 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye: 

MH 25. KGYLDD, Tata 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 

évi XCV. törvény alapján. 



 

A beosztás betöltésének időpontja: 

Az alkalmazási feltételeknek történő megfelelést követően, a szerződéses katona állományba 

vétellel egyidőben, várhatóan 2013. január 01. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. szeptember 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopterbázis (MH 86. SZHB) parancsnoka pályá-

zatot hirdet a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopterbázis, Vezető Szervek, Gazdál-

kodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra pénzügyi referensi beosztás betöltése 

érdekében az alábbiak szerint: 

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. 

A pályázatot előzetes elbírálás céljából a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénz-

ügyi Hivatal főigazgatójához, zárt borítékban, „Pályázat pénzügyi referensi beosztásra” meg-

jelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (1135., Budapest, Lehel utca 35-37.) kell benyújtani. 

Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság 

- Cselekvőképesség 

- Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány) 

- Főiskolai vagy egyetemi, közgazdász végzettség (előny a védelemgazdasági szak-

irány) 

- „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása (a kockázati tényező 

kizáró ok) 

- Angol, vagy francia nyelvből középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga 

(vagy STANAG 2.2.2.2.) 

- „B” típusú gépjárművezetői engedély 

- Felhasználói szintű számítógépes ismeret 

- Jó kommunikációs és együttműködési készség 

- Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában való regisztráció (Államháztartási 

mérlegképes könyvelői képzettség és/vagy regisztráció) 

- Államháztartási pénzügyi területen megszerzett 3 év szakmai gyakorlat 

- Nyilatkozat katonai szolgálat vállalásáról (a Magyar Honvédség hivatásos és szerződé-

ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény szerinti szerződé-

ses katonai jogviszony) 

- Nyilatkozat a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási 

intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásá-

ról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi 

szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III.21.) HM rendeletben 

foglalt követelményeknek történő megfelelés vizsgálatának vállalásáról (fizikai álla-

potfelmérés, orvosi vizsgálat). 

A beosztás feltöltésénél előnyt jelent: 

- Az előírtnál magasabb iskolai végzettség 
- Az előírtnál magasabb, vagy más kiemelt (angol, német, francia) nyelvismeret 
- Pénzügyi és számviteli ellátás kapcsán hazai katonai pénzügyi és missziós katonai fe-

ladatok végzése során szerzett szakmai tapasztalat. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Szakmai önéletrajz 

- Motivációs levél 

- Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletet igazoló okirat) 

- Főiskolai, és/vagy egyetemi oklevél másolata 

- Nyelvvizsga bizonyítvány másolata 



- Könyvviteli szolgáltatást végző személy regisztrációs okiratának másolata 

- Nyilatkozat katonai szolgálat vállalásáról (a Magyar Honvédség hivatásos és szerződé-

ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény szerinti szerződé-

ses katonai jogviszony) 

- Nyilatkozat a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási 

intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, to-

vábbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő 

engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III.21.) HM rendeletben foglalt követelmé-

nyeknek történő megfelelés vizsgálatának vállalásáról (fizikai állapotfelmérés, orvosi vizsgá-

lat). 

A beérkezett pályázatokat 2012. szeptember 05-ig bizottság fogja elbírálni, melynek eredmé-

nyéről a pályázók később tájékoztatást kapnak. A pályázat elnyerése esetén a kinevezés a 

Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 

évi XCV. törvény alapján kerül végrehajtásra. 

A beosztás konkrét adatai: 

Megnevezés:  MH 86. SZHB Vezető Szervek Gazdálkodás Támogató és Pénz-

ügyi Ellátó Referatúra pénzügyi referens 

Rendszeresített rendfokozat: százados 

Iskolai végzettség:  szakirányú főiskola 

Illetmény kategória:  I/III. 

Előmeneteli rend:  speciális. 

 

A beosztás fő tevékenységi területe: 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 

89/2011. (VIII.4.) HM utasítás 40/D § alapján a szervezeti elemre háruló feladatok végrehaj-

tása, ezen belül különösen: 

- költségvetés tervezése, előirányzatok nyilvántartása és felhasználásuk koordinálása 

- személyi járandóságok megállapításában és folyósításában történő részvétel 

- pénzügyi keretek felszámítása, kezelése, nyilvántartása 

- adatszolgáltatás költségvetési beszámolóhoz 

- szöveges beszámoló jelentés összeállítása 

- gazdasági szaktanácsadói tevékenység ellátása 

- részvétel kártérítési, kártalanítási ügyekben 

- bevételek beszedése 

- intézményi szintű pénzügyi és számviteli belső szakellenőrzés végrehajtása. 

 

A jogviszony időtartama: 

Határozott idejű (5 év, meghosszabbítható), 6 hónap próbaidővel.  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye: 

MH 86. SZHB, Szolnok 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 

évi XCV. törvény alapján. 

 



A beosztás betöltésének időpontja: 

Az alkalmazási feltételeknek történő megfelelést követően, a szerződéses katona állományba 

vétellel egyidőben, várhatóan 2013. január 01. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. szeptember 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (MH 59. SZDRB) parancsno-

ka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, Vezető 

Szervek, Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra pénzügyi referensi be-

osztás betöltése érdekében az alábbiak szerint: 

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. 

A pályázatot előzetes elbírálás céljából a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénz-

ügyi Hivatal főigazgatójához, zárt borítékban, „Pályázat pénzügyi referensi beosztásra” meg-

jelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (1135., Budapest, Lehel utca 35-37.) kell benyújtani. 

Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság 

- Cselekvőképesség 

- Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány) 

- Főiskolai vagy egyetemi, közgazdász végzettség (előny a védelemgazdasági szak-

irány) 

- „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása (a kockázati tényező 

kizáró ok) 

- Angol, vagy francia nyelvből középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga 

(vagy STANAG 2.2.2.2.) 

- „B” típusú gépjárművezetői engedély 

- Felhasználói szintű számítógépes ismeret 

- Jó kommunikációs és együttműködési készség 

- Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában való regisztráció (Államháztartási 

mérlegképes könyvelői képzettség és/vagy regisztráció) 

- Államháztartási pénzügyi területen megszerzett 3 év szakmai gyakorlat 

- Nyilatkozat katonai szolgálat vállalásáról (a Magyar Honvédség hivatásos és szerződé-

ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény szerinti szerződé-

ses katonai jogviszony) 

- Nyilatkozat a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási 

intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásá-

ról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi 

szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III.21.) HM rendeletben 

foglalt követelményeknek történő megfelelés vizsgálatának vállalásáról (fizikai álla-

potfelmérés, orvosi vizsgálat). 

A beosztás feltöltésénél előnyt jelent: 

- Az előírtnál magasabb iskolai végzettség 
- Az előírtnál magasabb, vagy más kiemelt (angol, német, francia) nyelvismeret 
- Pénzügyi és számviteli ellátás kapcsán hazai katonai pénzügyi és missziós katonai fe-

ladatok végzése során szerzett szakmai tapasztalat. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Szakmai önéletrajz 

- Motivációs levél 

- Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletet igazoló okirat) 

- Főiskolai, és/vagy egyetemi oklevél másolata 

- Nyelvvizsga bizonyítvány másolata 



- Könyvviteli szolgáltatást végző személy regisztrációs okiratának másolata 

- Nyilatkozat katonai szolgálat vállalásáról (a Magyar Honvédség hivatásos és szerző-

déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény szerinti szerződéses 

katonai jogviszony) 

- Nyilatkozat a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási 

intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, to-

vábbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő 

engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III.21.) HM rendeletben foglalt követelmé-

nyeknek történő megfelelés vizsgálatának vállalásáról (fizikai állapotfelmérés, orvosi vizsgá-

lat). 

A beérkezett pályázatokat 2012. szeptember 05-ig bizottság fogja elbírálni, melynek eredmé-

nyéről a pályázók később tájékoztatást kapnak. A pályázat elnyerése esetén a kinevezés a 

Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 

évi XCV. törvény alapján kerül végrehajtásra. 

A beosztás konkrét adatai: 

Megnevezés:  MH 59. SZDRB Vezető Szervek Gazdálkodás Támogató és 

Pénzügyi Ellátó Referatúra pénzügyi referens 

Rendszeresített rendfokozat: százados 

Iskolai végzettség:  szakirányú főiskola 

Illetmény kategória:  I/III. 

Előmeneteli rend:  speciális. 

 

A beosztás fő tevékenységi területe: 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 

89/2011. (VIII.4.) HM utasítás 40/D § alapján a szervezeti elemre háruló feladatok végrehaj-

tása, ezen belül különösen: 

- költségvetés tervezése, előirányzatok nyilvántartása és felhasználásuk koordinálása 

- személyi járandóságok megállapításában és folyósításában történő részvétel 

- pénzügyi keretek felszámítása, kezelése, nyilvántartása 

- adatszolgáltatás költségvetési beszámolóhoz 

- szöveges beszámoló jelentés összeállítása 

- gazdasági szaktanácsadói tevékenység ellátása 

- részvétel kártérítési, kártalanítási ügyekben 

- bevételek beszedése 

- intézményi szintű pénzügyi és számviteli belső szakellenőrzés végrehajtása. 

 

A jogviszony időtartama: 

Határozott idejű (5 év, meghosszabbítható), 6 hónap próbaidővel.  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye: 

MH 59. SZDRB, Kecskemét 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 

évi XCV. törvény alapján. 

 



A beosztás betöltésének időpontja: 

Az alkalmazási feltételeknek történő megfelelést követően, a szerződéses katona állományba 

vétellel egyidőben, várhatóan 2013. január 01. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. szeptember 05. 

 


