
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  
HATÓSÁGI HIVATAL  

 
 

A HM Hatósági Hivatal igazgatójának 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 
 

A HM Hatósági Hivatal beosztásának 
betöltése érdekében 

 
 
1. A pályázatot kiíró szervezet adatai: 
 

Megnevezése: HM Hatósági Hivatal  
 

Székhelye: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.   
  
2. Pályázat benyújtásának helye, határideje: 
 

A pályázatokat közvetlenül a HM Hatósági Hivatal igazgatójának címezve, zárt 
borítékban, „Pályázat” megjelöléssel postai úton (HM Hatósági Hivatal, 1885 Budapest, Pf. 
25.) kell benyújtani. 
 

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. november 30. 
 
3. A beosztás megnevezése, beosztásba helyezés ideje, időtartama: 
 

HM Hatósági Hivatal, Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Felügyeleti Osztály, főtiszt 
(munkavédelmi) 

 
Nyertes pályázat esetén – a személyügyi eljárás lefolytatásától függően – a beosztás 

2013. január 1-től tölthető be. A beosztásba helyezés határozatlan időtartamra szól. 
 

4. A beosztáshoz kapcsolódó munkaköri feltételek, követelmények: 
  

Rendszeresített rendfokozat: őrnagy  
Előírt iskolai végzettség: főiskola  
Illetmény kategória: I/IV.   
Előmeneteli rend: speciális 
Munkaköri azonosító: 01Me13BZRBK  
Egyéb követelmények: pszichikai követelmény: Pa, fizikai követelmény: T2. 
Szolgálatteljesítés helye: Budapest 

 
 
5. A beosztás fő tevékenységi köre: 
 

A honvédelmi ágazat munka-, tűz-, környezetvédelmi szakirányításával kapcsolatos 
döntések előkészítése. 



6. Pályázati feltételek: 
 
• Felsőfokú katonai végzettség;  

• Felsőfokú munkavédelmi szakképesítés; 

• Legalább 2 éves katonai szervezetnél, munkavédelmi beosztásban szerzett szakmai 

gyakorlat (munkabiztonsági szaktevékenység körébe tartozó feladatok ellátása); 

• „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása;  

• Középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga (vagy STANAG 2.2.2.2.);  

• Felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

 
7. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
• Más kapcsolódó szakterületen szerzett szakképzettség (környezetvédelem, tűzvédelem); 

• Műveleti területen, munkavédelmi beosztásban szerzett szakmai gyakorlat 

(munkabiztonsági szaktevékenység körébe tartozó feladatok ellátása); 

• „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés megléte; 

• Az előírtnál magasabb, vagy más kiemelt (angol, német, francia) nyelvismeret.    

 
 
8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 
 
• Részletes szakmai önéletrajz (mely tartalmazza a pályázó alapvető személyes adatait, 

elérhetőségeit, iskolai végzettségeit, szakképesítéseit, eddig betöltött beosztásait, ezekben 
végzett főbb tevékenységek rövid leírását, szakmai tapasztalatait, egyéb kapcsolódó 
képzettségeit, kompetenciáit); 

 
• Motivációs levél (mely tartalmazza a megpályázott beosztással kapcsolatos elképzeléseket, 

feltételeket, igényeket); 
 
• Felsőfokú szakképzettségeket és egyéb szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata; 
 
• Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata; 
 
 
9. A pályázat elbírálása, az eredményéről történő tájékoztatás:  
 

A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság 
bírálja el, melynek eredményéről a pályázók írásos tájékoztatást kapnak. A pályázat elnyerése 
eseten az áthelyezés, kinevezés a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú 
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV törvény 51. § (1) bekezdés a), valamint b) pontja 
alapján kerül végrehajtásra. 

 
 
 



10. A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra jogosult személy: 
 
Hajdók Marcell mk. százados (HM Hatósági Hivatal, Honvédelmi Munkabiztonsági Hatósági 
Osztály, főtiszt), telefon: HM 02-2/261-28;  
 

 
 
 


