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Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és KiképzőParancsnokság
paranc§nokának

plll,vlzATI FELHÍvÁsa
az Önkéntes Tartalékosok részére folyósítható tanulmányi ösztöndíj rót

Pályénatot nyújthatnak be a Magyar Honvédség áIlományáhatartoző önkéntes területvédelmi
és múveleti tartalékos katonák (a továbbiakban tartalékos), valamint a Magyar Honvédség
állomanyába nem tartoző, tartalékos szolgálatot vállaló, büntetlen előélehi, 18. életévét
betöltött, állandó belftrldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar
állampolgárok. A pályázó önkéntes műveleti tartaléko§ vagy önkéntes területvédelmi
tartalékos ösztöndíjra nyujthat be pályézatot.

A pá|yázat célja: a Magyar Honvédség szátméra előnyös szakmai tudás megszerzésének
táttrtogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni kepes tartalékos tiszt és altiszt
utánpótlásának biztosítása.

A pály ázat beérkezési határídej e : 20 1 8. j anuár 1 5.

A páIyázatot közvetlenül az MII Hadkiegészítő Belkészítő és Kiképző Parancsnokság
(a tovabbiakban: MH HFKP) parancsnokának, Takács Attila őandártábornoknak címezve,
zárt botitékban ,,ÖT Ösztöndíj Pályánat- megielöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MH
Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 1 1 01 Budapest Hungária krt. 9- 1 l ., vagy
a megyeszékhelyeken találhatő toborző irodakban (a pontos címek az alábbi linken érhetők el:
http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/toborzoirodak) kell benffi tani.

A pály ázat benyújtásának feltételei:

1. Magyarországs polgari felsőoktatási íntézmény nappali munkarendű felsőfokú
alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmiányokat folytató
hallgatói vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében az
Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképzésben résá vevő
nagykoru tanulói jogviszony;

2. Meglévő tartalókos katonai jogviszony, vagy legkésőbb az ösztöndíjszerződés
megkötéséig tartalékos jogviszony létesítése;

A pályázat jelen kfirás 1. melléklet szerinti ,oÖsztöndíjpályázati adatlapon" nyújtható
be. A pályánat taftalmazza apályáaő személyes adatait, a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról
szőIő ígazolást, a pá|yaző adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát és a pályazati felhívásban
szereplő egyéb adatokat. A pályazati kiírásban szereplő igazolásokat a páIyaző szerui be. A
hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlásáraaz értesítéstől szétmitott 5 munkanapon
belül van lehetőség, a hatráridőn túl beérkező pályázatok nem fogadhatók be.
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P ály ázatelbírálásának módj a és időpontj a :

A beérkezett pályézatokat a benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül bizottságbirálja
el. Az elbírálás a berryújtott pályazati ffi|yag alapjan történik. Az elbírálást követően a
bizottságjavaslatot tesz az MH HFKP parancsnokának, aki a páIyazat nyerteséről dönt. A
döntésről apálryáaők (és állományilletékes parancsnokaik) írásban tájékoztatást kapnak.

Az ösztöndíjat elnyert pályázőval az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka
legkorábban az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését követő naptól köt
ösáöndíjszerződést.
A tartalékos katonai jogviszony létesítésekor, az önkéntes műveleti tartalékos katona az MH
Katonai lgazgatási és Központi Nyilvantartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP)
Tanulmányokat Folytatók Köteléke, az őnkéntes területvédelmi tartalékos katona az MH
HFKP állomány ába kerül.

Ösztöndíjszerződés azza| az önkóntes tartalékossal köthető, aki váttalja:

a) az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség
megszeruését,

b) tartalékos szolgálati viszony fenntartását legalább az ösztöndíjszerződésben
meghatározoílvégzettség vagy szakképzettség megszerzését követően, az ösztöndijjal
támogatott tanulmányokkal megegyező ideíg,

c) tartalékos szolgáIatí viszony fenntartását - a végzettség vagy szakképzettség
megszerzésének hiányában is - az ősztöndíjjal támogatott időszakot követően, a
tanulmtínyokkal me ge g y ező ideig,

d) az önkéntes műveleti tartalékos katona esetében az MH Egységes Alapkiképzési
Programjában meghatarozott 1. ciklusra vonatkozó ciklusvégi vizsga illetve,
az önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetében az alapfelkészítés
(továbbiakban együtt: alapktképzésl) teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötésétől
szátmított 12 hónapon belül,

e) az önkéntes tartalékos beoszfiísra történő felkészítése cóljából az önkéntes tartalékos
tiszti vagy altiszti alaptanfolyam mindkét moduljának teljesítését) az
ösáöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzésének időpontjáig.
Az önkéntes tartalékos tisztt vagy altiszti alaptanfolyan elvégzése előnyt jelent és

beszálmitartdő a szerződéses állomanyba történő jelentkezéskor.

A tanulmányi támogatás mértéke, folyósítása:

Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződésben meghatérozott végzettség vagy szakképzettség
megszerzéséig az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt illeti meg a félévet
vagy szemesztert sikeresen lezárt hallgatót. A minta tanterv szerinti félév vagy szemeszter
teljesítéséről szóló hiteles igazolást az oktatási intézménytől a tartalékos köteles beszerezni.
Ennek hiányábm az ösztöndíj nem folyósítható. A hiteles igazolás alapadatait a 2. melléklet
tartalmazza.

A tartalékos nem jogosult ösztöndíjra a tanulmiányi halasztás időtartamára, valamint a
hallgatói, tanulói, illetve a tartalékos jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén.

Az ösztöndljszerződés megkötésének napját magában foglaló felév vagy szemeszter kezdő
naplátől szétmitottminden 6. hónapban utólag ösztöndíjra jogosult, melpek mértéke

a) az a|apkiképzést teljesítők esetében, a honvédelmi illetményalap 90%o-a,

' Az alapkiképzésre a nyári szünidőben, illetve a hétvégeken kerül sor.



b) az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 1. moduljának sikeresen
telj esítők esetében, a honvédelmi illetményalap 1 20oÁ-a,

4 az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 2. moduljának sikeresen
teljesítők esetében, a honvédelmi illetményalap 1 50oÁ-a.

A honvédelmi illetményalap 2018 évben: 43.110 Ft. (Mértékét az aktuális költségvetési
törvény határ ozza m e g. )

A tartalékos nem jogosult ösztöndíjra, ameddig az alapklképzés teljesítését nem igazol1a. Az
ösztöndíjszerződés a megkötését követő 12 hőnap elteltével hatályát veszti, ha a tartalékos az
alapkiképzést nem teljesítette.

Az alapkiképzés során laktanyai elhelyezés, természetbeni étkezés és útiköltség térítés jár a
tartalékos részére.

További juttatások az alapkiképzés (tényleges szolgálatteljesítés) során:

A területvédelmi tartalékos szerződéskötési díjra (a honvédelmi illetményalap 75oÁ-a
(20l8-ban 32.333 Ft)), időarányos - a honvédek jogállásáról szólő 2012. évi CCV.
törvényben meghatározott - illetményre és - teljesített szolgálati évenként - a mindenkori
minimálbérrel megegyező összegű (2018-ban 138.000 F0 rendelkezésre állási díjra
jogosult.

A műveleti tartalékos időarányos - a honvédek jogállásáról szőlő 2012. évi CCV.
törvényben meghatározott - illetményre és a mindenkori minimálbér l1}Yo-ának megfelelő
(2018-ban 207.000 Ft) rendelkezésre állási díjra jogosult.

Az alapkiképzés, az önkéntes tarlalékos tiszti, illetve önkéntes tartalékos altiszti
alaptanfolyam moduljainak leírását, az egyes kiképzési és vizsgakövetelményeket a 3.
melléklet tuialmazza.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság megyei toborzó irodáiban, illetve az MH HFKP megyei
kihelyezett rószlegeinél kérhető.

Az önkéntes tartalékos jogviszonyrőI az alábbi linkeken további információ á11 rendelkezésre:
lt11l--r:iil,,,r1,1l,,.1raiik ie qcszite s.lrOlrvedseg.ili-ti otrkci-tlcs:tal talckr;.s: retrclszcr.
]rtll}:,,"\1,\t,",,t,. it,alryasr:t,cg.h u/lro:rlc,'1111g9i141_ia!eko9

A pályázattal kapcsolatos részleteket az önkéntes tartalékosokkal köthető
ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztőndíjak folyósításának rendjéről szőlő 5012017. (IX.
15.) HM utasítás tattaltnazza.

A páIytízó a pályázati felhívcís elvdlasztltatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztató*
ísnrcretében beleegyezését adjű a pályázat kiírójának az elbírálás céljából sa.ját, személyes
ad at ai n a k k e ze lé s é h e z"

Budapest, 2018. december /l^n

efu*ffiákl,tu_
U paráncsnok-helyettes
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], melléklet az Önkéntes Tartctlékosok részére_fol:lósítható tarutlmáry,i ösztöndü páblázathoz

Kérjük, azadatlap kitöltése előttapályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasniI

1.

Ö sztöndíj p á|y ázati adatlap

L A pályázóra yonatkozó általános adatok

A pályáző személyes adataí:
vezetéknév:
keresztnév:
Születési név:
születési idő:
Születési hely:
Anyja születési neve:
Allampolgárság:
Telefon:
E-mail-cím:

A pályáző lakcírne:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca,házszám,.

A pályáző levelezési círne (ha a lakcímrnel rnegegyezik, a kitöltés nem kötelező):
Ország:
Irányítószárn:
Megye:
Helység:
Utca,házszánt:

II. A pálvázó tanulmányaira vonatkozó adaíok:

Igazolom, hogy .. intéznényünk nappali
tagozatos hall gatőj al nappal i m unkarend ű tan u l ój a.

A szakképző iskola adatai:
Az intézntény neve:
Aztntézmény címe:
Ország:
Irányítószárn:
Megye:
Helység:
|Jtca,házszám:

A f-elsőoktatási intézrnény adatai :

Azinténnény neve:
Azintézmény címe:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca,házszán:
Kar:
Szak/szakpár:

1.
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A képzés államilag tárnogatott: igen/nem
A képzés költségtédtéses: igen/nen,t

3. A lrallgatói/tarrulói jogviszony várható időtaftama:
A hall gatói/tanulói j ogvis zony kezdete:
A hallgatói/tanulói j ogviszony várható befejezése:

4. A pályázó tanulmányi átlageredménye:
Lezárt .. féléviszemesáerben:

P. H,

intézménvvezető

III. A pólyázó önkéntes íartalékos szolgálati yiszonyára t,onatkozó adatok:

l. A páIyáző nyilatkozata
Alulírott küelentem. hogy az MH
katonai szervezettel önkéntes műveleti/területvédelmi tartalékos szolgálati viszonyban állok.

2. A katonai szervezet igazolása

Igazolom, hogy . ...azMH

:::::::: :::]:i1]:::i:T.,l;'#io* o.'unu'u*o, 
szolgálati viszonyban áll,

P. H.

parancsnok

IV. A pályázat motiyációs incloklása

V. Nyilatkozaí

1. A pályázat beadásával bürntetőjogi felelősségem tudatábarr kijelentem. hogy az általam közölt
adatok a valóságnak rnegfelelnek. Tudornásul veszetn, lrogy valótlan adatok megadása az
ösztöndíjprograrnból törlénő kizárást eredményezi.

2, Nyilatkozorn. Irogy a pályázati fellrívást és az ösztöndíjszerződés tervezetét rnegismefteIrr. az
abban foglaltakat tudornásul vettern, és a pályázat elnyerése esetén magamra kötelezőnek
ismerem el.

3. Nyilatkozorn, hogy a pályázat elnyerése esetén jelenlegi állomáriyilletékes katonai
szervezetemtől az MH KlKNYP TFK állomárryába törlénő átszerződést az
ösáöndíjszerződésben meghatározott, illetve új önkéntes tarlalékos tiszti, altiszti beosztásom
betöltéséig terjedő időre vállalom.
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4, Ha a pályázat benyújtásakor nern állok önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban, a pályázaí
elnyerése esetén vállalom, hogy önkéntes tatlalékos szolgálati viszonyt létesítek.

5, A lenti adatvédelmi tájékoztatő* ismeretében hozzájárulok, hogy a fent rnegadott személyes
adataimat (az állományilletékes katonai
szervezet megnevezése), a HM Védelemgazdasági Hivatal, valamint a bíráló bizottság a
pályázaton törlénő részvétel elbírálása, illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje.

VL A pályázathoz csatolt melléklet felsorolása

[tanulmányi eredményének hiteles tgazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata, a
meglévő államilag elismert nyehvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, egyéb)]

l.
2.

3.

Dátum:

páIyaző aláírása

* A d atvé de lmi tdj é ko ztató

Az érintett személyes adatainak az ösrtöndíj elnyerésére való jogosultság megállapítása, annak
elbírálás4 valamint az ösáöndíj folyósítrása céljából szíikséges adatkezelést önkéntes
tartalékosokkal köthetó ösáöndíjszerződésekről, valamint az ösáöndíjak folyósításanak
rendjéről szőlő 50l20l7. (IX. 15.) HM utasítás alapján a HM Yédelemgazdasági Hivatal, a
birálő bizottság, valamint az NIIJ Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnol<ságlaz
MH Katonai lgazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (az állományilletékes
katonai szervezetek) v égzik.

A jelentkezési lapon szereplő személyes adatok kezelése az érintetl önkéntes hozzájárulásán
alapul, mely hozzájarulást az érinteít a pályázati adatlap kitöltésével és annak aláirásával ad
meg.

Az adatkezelők harmadik személy(ek) tészére adattovábbítást nem végemek.
Azérintetthozzájárulásaindokolásnélkülbrármikorvisszavonható.

A kezelt adatokba betekintést kizarőlag az adatkezelők ösztöndíj elnyerésére való jogosultság
megéllapításával, annak elbirálásával, valamint az ösáöndíj folyósítasával összefiiggő
feladatokat ellátó munkatrársa(i) nyerhet(nek) a fenti feladatok ellátásához szíikséges ideig és
mértékben. Ajelentkezési lapon szereplő adatok ajelentkezés sikertelensége esetén azelbíráIást
követő 1 hónapig kezelhetőek.

Pozitiv elbírálás esetén az áIlományilletékes katonai szervezet az ősztőndijas hallgatóról
megismert személyes adatokat az ösáöndíjszerződéslejáratát követő 5 évig jogosult kezelni.

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogről és az
információszabadságról szőlő 20íl. évi CXII. törvényben biáosított jogával (tájékoztatáshoz,
helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz valő jog), továbbá jogsérelem esetén

birősághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatősá$toz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lC, tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: hítpJlnaih,hu,
elektronikus levelezési cím: ugyfels zolgalat@naih.hu) is fordulhat.
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2. melléklet

A minla laníerv szeriníi,félév vaw szemeszíer lel_iesítéséről szóló hiteles igazolás kótelező taríalmi elemei

O ktatási intézmény fejléce

Igazo|ás a minta tanterv szerinti fé|év vagy szemeszter teljesítéséről

Mint a(z) .,.(oktatási intézmény megnevezése) hivatalos képviselője igazolom,
hogy .. .......(név). (szü|etési idő) ... .... (anyja
neve) intézmérryünk nappa|i tagozatos hallgatója/nappali munkarendű tanulója a20l..l20|... I (vagy ll)
félévet/szemesztert a mintatanterv szerint sikeresen teljesítette. Minden vizsgakötelezettségének eleget tett.

Ezen ígazo|ást nevezett kérésére adtarn ki.

Település név, Dátum - n

P. H.

intézmély aláírásra j ogosult képviselőj e

3. melléklet az ékos íiszíi,altiszti al

Az önkéntes tartalékosok alapfelkészítése

Az alapfelkészítés:
. az önkéntes műveleti tartalékos (a továbbiakban: Övt; állomány részére szervezett katonai

alapkiképzés, amely megfelel az MH Egységes Alapkiképzési Progranr által meghaíározott
alapkiképzés I. ciklusának.

. az önkéntes területvédelmi tartalékos (a továbbiakban: Ött; attornárry részére szervezett 10
rloduIos. modulorrként l2 órás alapszintíi honvédelrni előképzettséget biztosító felkészítés.

Az alapkiképzés: Olyan meghatározó általános katonai alapismeretek és kezdeti jártasságok
kialakítása, arnelyre alapozva az Örrkéntes Tarlalékos szo|gálatot vállalók képesek a békeidőszaki és a
különleges jogrend időszak fbIadataiban végreha.itói szinten tör,ténő alkalnrazásra valamint *
szerződéses vagy hivatásos jogviszony létesítése esetén - az alapkiképzés második ciklusának
megkezdésére.

Időtartama: 129 kiképzési óra (.' 5 hét)

A kiképzés célja: A békeidószaki és ktilörr|egesjogrendi időszak hazai feladatrendszerének ellátáshoz
szükséges ismeretek elsajátítása és jártasságok kialakítása, különös tekintettel az újoncok katona
szocializációjára, a harcászatiklképzésre és az egyéni fegyver alapszintű használatára.
A gyakorlati fogások megalapozásához feltétlenül szükséges elméleti isnreretek elsajátítása mellett a
fegyver biztorrságos kezelésére és lókészség kialakítására lrelyezi a hangsúlyt;
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A kiképzés elméleti és alaki vizsgával, valamint a gépkarabély alap-, pisztoly szakalap lőgyakorlat és
kézi gr ánát a l ap dobó gyakorlat eredményes vé grehaj tá sá v al zárul.

a) A kiképzendőknek a kiképzés végén - a kiképzést végrehajtő szervezeí parancsnoka által
kijelölt bizottság előtt - vizsgát kelltenni a kiképzés teljes anyagából, mely két részből áll:

1. Elméleti vizsga a kiképzési ágak ismeretanyagából tesztlap kitöltésével. A katona
számára ..Megfelelő" értékelés akkor adható, ha |egalább a kérdések 60%o-ára
helyesen válaszolt.

2. Alaki vizsga egyéni felmérés keretében, az alaki kiképzés foglalkozásain végrehajtott
alaki fogásokból és mozdulatokból áll.

b) Azárővizsgárabocsátásfeltételei:
2. a gépkarabély alap- és pisáoly szakalap lőgyakorlat, kézigránát a|ap dobógyakorlat

valamint menetgyakorlat eredményes vé grehaj tása;
3. 20 kiképzési órát meg nem haladó hiányzás.

A műveleti tartalékos katonák a nyári időszakban (nyári szünetben) egybefiiggóen 5 hét
időtanamban, katonai objektumban, míg a területvédelmi tartalékosok - fő szabály szerint -
hétvégenként, a behívó parancs szerinti helyerr tudják l,égrehajtani a 10 modulos felkészítést,

Az önkéntes tartalékos tiszti- és altiszti alaptanfolyam

Az önkéntes tartalékos tiszti- és altiszti alaptanfolyam rendeltetése, hogy hozzájárullon az ország
integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntarllrató működtetésólrez.

Az önkéntes tartalékos tiszti- és altiszti alaptanfolyamotaz a személykezdheti meg, aki sikeresen
végrehajtotta az alapfelkészítést.

Az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam - eltérő tematikával - távoktatási
rendszerben oktatott e|rnéleti képzésból és gyakorlati felkészítésből áll, amely két távoktatási
modult, valamint kétszer kéthetes gyakorlati felkészítést foglal magába.

Az elméleti képzést tatltalnaző oktatási egységek vizsgával fejeződnek be. Az összes távoktatási
egység sikeres teliesítését követőerr kezdhetó meg a kéthetes gyakorlati felkészítés, amely vizsgával
zárul. A rnásodik rnodul az első modul sikeres elvégzését követően kezdlrető rneg.

Az alapkiképzést már teljesített állomány az elrnéleti modulok és modulzárő vizsgákat 20l8. május
31-ig teljesítheti. A kéthetes gyakorlati felkészítés végrehajtására 2018. július 15. és augusztus 18.
közötti időszakban kerül sor.

A rnodulzáró vizsga értékelése megfelelt, vagy nem megfelelt lehet. Megfelelt értékelés annak adható,
aki modulzáró vizsgán a kérdések legalább 610Á -ra helyes választ adott.

A két lretes gyakorlat értékelése megfelelt, vagy nem megfelelt lehet. A vizsgára bocsátás feltétele a
teljes tananyag feldolgozása, valamint a tananyagba épii|ő tesztrendszerek eredményes. legalább
80 7<,-os végrehaj tása.


