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MH Dr. Ra dó György
Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont mb. pa rancs nok
köz le mé nye

Pá lyá za ti fel hí vás az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont:

– Igaz ság ügyi Or vo si Osz tály, igaz ság ügyi szak ér tõ fõ or vos, 1027

– Pre ven tív Igaz ga tó ság, igaz ga tó (pkh.), 1028

– Pre ven tív Igaz ga tó ság, MH fõ ál lat or vos, 1028

– Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet, in té -
zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos), 1028

– Pre ven tív Igaz ga tó ság Köz egész ség ügyi In té zet, in té zet ve -
ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos), 1029

– Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet, in té zet -
ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos), 1029

– Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet, MH fõ -
pszi cho ló gus, 1030

– Fe lül vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak -
or vos), 1030

– Gyó gyí tó Fõ nök ség, fõ nök (MH fõ szak or vos), 1031

– pa rancs nok he lyet tes, 1032

– Tu do má nyos In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or -
vos), 1033

– Re pü lõ or vo si Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet, in té zet -
ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos) (pk. h.), 1034

– NA TO Ki vá ló sá gi Köz pont pa rancs nok, 1034

– Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Fog lal -
ko zás-egész ség ügyi Or vo si Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos, 1035

– Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Pszi -
chi kai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ, 1036
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– Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Fi zi kai 
Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ, 1036

– Pre ven tív Igaz ga tó ság, Köz egész ség ügyi In té zet Hi gi é nés
Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos (Mo bil Bi o ló gi ai La bo ra tó -
ri um Komp le xum pk.), 1036

– Pre ven tív Igaz ga tó ság, Köz egész ség ügyi In té zet Jár vány -
ügyi Mik ro bi o ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos, 1037

– Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség vé del mi és Rek re á ci ós
Osz tály, osz tály ve ze tõ, 1037

– Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet Men tál -
hi gi é nés Osz tály, osz tály ve ze tõ, 1038

– Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet Egész -
ség pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze tõ, 1038

– Tu do má nyos In té zet Kór élet ta ni Ku ta tó Osz tály, osz tály -
ve ze tõ, 1038

– Tu do má nyos In té zet To xi ko ló gi ai Ku ta tó Osz tály, osz tály -
ve ze tõ, 1039

– Tu do má nyos In té zet Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó Osz tály, osz -
tály ve ze tõ, 1039

– Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet (REV KI),
 Repülõorvosi Ku ta tó Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos, 1040

– Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet (REV KI),
 Repülõorvosi Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ
fõ or vos, 1040

– Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet (REV KI),
Ma gas ság élet ta ni és Funk ci o ná lis Di ag nosz ti kai Osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos, 1040

– Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet (REV KI),
Pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos, 1041

– Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet (REV KI),
 Katonai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
orvos, 1041

– Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet (REV KI),
Kép al ko tó Di ag nosz ti kai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos, 1041

– Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet (REV KI),
Kli ni kai La bo ra tó ri u mi Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos, 1042

– Mû ve le ti Fõ nök ség, fõ nök, 1042

– Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet, Meg -
elõ zõ Or vo si Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos 1043

mun ka kö rök el lá tá sá ra.
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HM KÖZLEMÉNY

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi
 Központ (a továb biak ban: MH HEK) mb. pa rancs no ka
(MH egész ség ügyi fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény 23.  § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot
hir det az MH HEK aláb bi ez re de si rend fo ko zat tal rend -
sze re sí tett be osz tá sa i ra:

Ál ta lá nos fel té te lek:

a) A be osz tá sok ada tai:
– Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar -

ta mú.
– Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/VI.
– Rend sze re sí tett rend fo ko zat: ez re des.
– Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz -

al kal ma zot tal is be tölt he tõ).
– va gyon nyi lat ko zat té tel re kö te le zett be osz tás.

b) A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

C tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met, fran cia). Az 
1965. de cem ber 31. elõtt szü le tett hi va tá sos és szer zõ dé ses 
ka to nák men te sül nek a nyel vi kö ve tel mé nyek tel je sí té se
alól,

– egye te mi vég zett ség,
– szak irá nyú szak vizs ga,
– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló megfe -

lelés,
– er köl csi bi zo nyít vány.

c) A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je len t:
– a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más 

szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség,
– egyéb szak vizs ga,
– tu do má nyos fo ko zat,
– egyéb ide gen nyelv is me re te.

1. Az MH HEK Igaz ság ügyi Or vo si Osz tály, igaz -
ság ügyi szak ér tõ fõ or vos:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a
 Magyar Hon véd ség gel kö za kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló 
or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek 
meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Igaz -
ság ügyi Or vo si Osz tály, igaz ság ügyi szak ér tõ fõ or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Igaz ság ügyi Or vo si Osz tály igaz ság -
ügyi szak ér tõ fõ or vos fel ada ta:

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– A ka to nai igaz ság ügyi szer vek kel együtt mû köd ve or -
szá gos ha tás kör rel igaz ság ügyi or vos szak ér tõi vizs gá la to -
kat (ha tó sá gi bon co lás, hely szí ni szem le, tár gyak és bûn je -
lek vizs gá la ta) vé gez.

– Bün te tõ jo gi, pol gár jo gi és ál lam igaz ga tá si el já rás ke -
re té ben – a HM Jo gi és Igaz ga tá si Fõ osz tály, a Ka to nai
Ügyész sé gek, a Me gyei Bí ró sá gok Ka to nai Ta ná csa
és/vagy más nyo mo zó ha tó sá gok fel ké ré sé re igaz ság ügyi
or vos szak ér tõi vé le ményt ad.

– A Ma gyar Hon véd ség nél be kö vet ke zett ha lál lal vég -
zõ dõ vagy ma ra dan dó fo gya té kos ság gal já ró rend kí vü li
ese mé nyek szak ér tõi vizs gá la ta és ér té ke lé se alap ján a ka -
to nai igaz ság ügyi szer vek út ján az ille té kesek fe lé szig na -
li zá ci ót vé gez.

– Min den szak ér tõi tény ke dés – szem le, vizs gá lat, bon -
co lás, ira tok ta nul má nyo zá sa, tár gya lá son va ló rész vé tel
stb. – ese té ben szak is me re tei alap ján a kö vet kez te té sek le -
vo ná sa kor, az az a vé le mé nye zés ben egy sze mé lyi fe le lõs -
sé ge ál l fent.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– igaz ság ügyi or vos tan szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– szak mai ta pasz ta lat,
– igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség.

2. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, igaz ga tó (pkh.)

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a
 Magyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
 álló or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
 Preventív Igaz ga tó ság, igaz ga tó (pkh.).
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Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert
 Károly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, igaz ga tó (pkh.)
fel ada ta:

– Részt vesz az egész ség ügyi misszi ók szak mai kö ve -
tel mé nye i nek ki dol go zá sá ban, irá nyít ja a misszi ós fel ké -
szü lés szak te rü le tét érin tõ ki kép zés fel ké szí tés fo lya ma tát. 
Ki dol goz za a ki kép zé si te ma ti kát, ellen õr zi annak gya kor -
la ti al kal ma zá sát.

– Szak te rü le tét érin tõ en részt vesz az MH egész ség ügyi 
biz to sí tá si el ve i nek és dokt rí ná já nak ki dol go zá sá ban és
kar ban tar tá sá ban a NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek,
po li ti ka, dokt rí na figye lembe véte lével.

– Biz to sít ja az MH va la mennyi in téz mé nye és sze mé lyi 
ál lo má nya vo nat ko zá sá ban köz egész ség ügyi, jár vány -
ügyi, mun ka- és su gár hi gi é nés fel ada tok el lá tá sát.

– Meg ha tá roz za a sze mé lyi ál lo mány egész ség meg õr -
zé sé re, egész ség fej lesz té sé re, egész ség pszi cho ló gi ai és
men tál hi gi é nés fel ada ta i ra vo nat ko zó stra té gi ai irány vo -
na la kat, illetve gya ko rol ja mind ezek ha tó sá gi fel ügye le tét.

– Ko or di nál ja a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány
 alkalmasság- és szû rõ vizs gá la ti, va la mint foglalkozás-
 egészségügyi el lá tá si rend sze rét.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– köz egész ség tan-jár vány tan és hon véd or vos tan ka -

taszt ró fa or vos tan szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony, vagy

köz al kal ma zot ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– hi va tá sos szol gá la ti vi szony,
– tu do má nyos fo ko zat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság, igaz ga tó (pkh.) be osz tá sá ra”.

3. Az MH HEK Pre ven tív igaz ga tó ság, MH fõállat -
orvos:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd ál lat or vo sok, akik a pá -
lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív igaz ga tó ság, MH fõ ál lat or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív igaz ga tó ság MH fõ ál lat or vos
fel ada ta:

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a NA TO élel -
me zés hi gi é nés és ál lat or vo si mun ka cso port te vé keny sé gé -
ben, az ál lat egész ség ügyi biz to sí tá si és élelmezésbizton -
sági el ve i nek és dokt rí ná já nak ki dol go zá sá ban, kar ban tar -

tá sá ban, a NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével.

– Az ér vé nyes ál lat egész ség ügyi, ál lat- és környezet -
védelmi sza bá lyo zás alap ján meg szer ve zi és fel ügye li a
hon véd ség ál lat ál lo má nya i nak ál lat egész ség ügyi el lá tá sát.

– Az MH Köz egész ség ügyi Jár vány ügyi Szol gá lat
tiszti orvosaként, köz egész ség ügyi-jár vány ügyi, szak fel -
ügye le ti fel ada to kat hajt vég re.

– Nyil ván tart ja a hon véd ség ál lo mány táb lá ban rend -
sze re sí tett õr ku tya ál lo má nyát, meg szer ve zi se lej te zé sü ket 
és pót lá su kat, fel ügye li al kal ma zá si kö rül mé nye i ket. Az
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság (a továb biak ban: ORFK)
Ku tya ve ze tõ kép zõ Is ko lá val együtt mû köd ve meg szer ve zi
és ellen õr zi a szol gá la ti ku tya ál lo mány és ve ze tõ ik köz -
pon ti ki kép zé sét.

– Ál lat egész ség ügyi ha tó sá gi jog kör rel nem rendel -
kezik.

A pá lyá zat fel té te lei:
– ál lat or vos-tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– szak ál lat or vo si vég zett ség,
– misszi ós és nem zet kö zi ta pasz ta lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív igaz ga tó ság, MH fõ ál lat or vos be osz tá sá ra”.

4. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas -
ság vizs gá ló In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak -
or vos):

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a Ma -
gyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló
or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek 
meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet, in té zet -
ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság -
vizs gá ló In té zet in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõszak -
orvos) fel ada ta:

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Az osz tály ve ze tõk út ján ve ze ti és szak ma i lag irá nyít -
ja a köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szak mai osz tá lyok, 
rész le gek, la bo ra tó ri u mok te vé keny sé gét.
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– Fel dol goz za és is mer te ti az elöl já rók szak te rü le tet
érin tõ ren del ke zé se it, meg szer ve zi és össze han gol ja a fel -
ada tok el lá tá sát, és ellen õr zi a vég re haj tást.

– A ren del ke zé sek sze rint meg szer ve zi az alá ren delt -
ség be tar to zó osz tá lyok mun ka rend jét, azt be tar tat ja és
ellen õr zi.

– A Ma gyar Hon véd ség tel jes sze mé lyi ál lo má nyát érin -
tõ en ve ze ti az al kal mas sá gi vizs gá la tok szám sze rû sí tett in -
for má ci ó it (for gal mi, sta tisz ti kai ada tok) biz to sí tó nyil ván -
tar tá si rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos tevékeny séget.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– leg alább két szak irá nyú szak vizs ga amely bõl az

egyik bel gyó gyász szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat,
– misszi ós ta pasz ta lat.

Elõnyt je len t:
– csa pat or vo si, kli ni kai ta pasz ta lat,
– egyéb nyelv is me ret.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet in té -
zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos) be osz tá sá ra”.

5. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Köz egész ség -
ügyi In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos):

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a Ma -
gyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló
or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek 
meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
 Preventív Igaz ga tó ság Köz egész ség ügyi In té zet, in té zet -
ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Köz egész ség -
ügyi In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos)
fel ada ta:

– A ha zai és Euró pai Uni ós szak mai irány el vek, va la -
mint a NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en fel -
ügye li a MH adott szak te rü let szak mai pro to koll ja i nak ki -
dol go zá sát, a szak te vé keny ség vég zé sét.

– Részt vesz a misszi ós fel ké szí tés ben és ki kép zés ben,
va la mint a az egész ség ügyi szak ál lo mány ki kép zé sé ben és 
to vább kép zé sé ben.

– Ve ze ti a köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó osz tá lyo -
kat, ter ve zi, szer ve zi, irá nyít ja azok te vé keny sé gét és fe le l
a MH köz egész ség ügyi hely ze té nek meg õr zé sé ért és ja ví -
tá sá ért.

– A MH Köz egész ség ügyi Jár vány ügyi Szol gá lat he -
lyet tes hon véd tisz ti fõ or vo sa ként vég re hajt ja a hon véd
tisz ti fõ or vos ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.

– Ko or di nál ja és fel ügye li az MH KJSZ te vé keny sé gét.
– Ha zai fel adat vég re hajt ás és nem zet kö zi sze rep vál la -

lá sok so rán szük ség ese tén hely szí ni szak mai te vé keny sé -
get foly tat.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– köz egész ség tan-jár vány tan és hon véd or vos tan ka -

taszt ró fa or vos tan szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 2 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 5 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t: misszi ós és nem zet kö zi ta pasz ta lat, va la -
mint a szak mai te vé keny ség foly ta tá sát és a ha tó sá gi te vé -
keny ség vég zé sét elõ se gí tõ egyéb fel sõ fo kú vég zett ség.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság Köz egész ség ügyi In té zet, in té zet -
ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos) be osz tá sá ra”.

6. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej -
lesz té si In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõszak orvos):

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon bün tet len
elõ éle tû, cse lek võ ké pes ma gyar ál lam pol gá rok, akik a pá -
lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet, in té zet ve -
ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej -
lesz té si In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or -
vos) fel ada ta:

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Irá nyít ja, szer ve zi és el lát ja a MH egé szét érin tõ egész -
ség vé del mi, egész ség fej lesz té si, egész ség pszi cho ló gi ai és
men tál hi gi é nés fel ada to kat, illetve ha tó sá gi fel ügye le tet
gya ko rol azok fe lett.

– A MH ka to nai szer ve ze te i nek egész ség ügyi ve ze tõ i -
vel funk ci o ná lis (a fo lya ma tok el vég zé sé hez kap cso ló dó),
ta nács ko zá si, vé le mé nye zé si, tá jé koz ta tá si, adat szol gál ta -
tá si és igény lé si együtt mû kö dést vé gez.

– Az ál lo mány egész sé gi ál la po tá nak, illetve mor bi di -
tá si ada ta i nak figye lembe véte lével meg ha tá roz za az
egész ség meg õr zõ prog ra mok pri o ri tá sa it, fel ügye li a pro -
jek te ket.
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A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– leg alább két szak vizs ga ame lyik bõl az egyik meg -

elõzõ or vos tan,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év in té zet szin tû gya kor lat,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

„C” tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs ga.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet in té zet -
ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos) be osz tá sá ra”.

7. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej -
lesz té si In té zet, MH fõ pszi cho ló gus be osz tás el lá tá sá ra.

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd pszi cho ló gu sok, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál ló pszi cho ló gu sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben
írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet, MH fõ -
pszi cho ló gus.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz -
té si In té zet, MH fõ pszi cho ló gus fel ada ta:

– Részt vesz az egész ség ügyi misszi ók szak mai kö ve -
tel mé nye i nek ki dol go zá sá ban, irá nyít ja a misszi ós fel ké -
szü lés szak te rü le tét érin tõ ki kép zés fel ké szí tés fo lya ma tát. 
Ki dol goz za a ki kép zé si te ma ti kát, ellen õr zi annak gya kor -
la ti al kal ma zá sát.

– Szak te rü le tét érin tõ en részt vesz az MH egész ség ügyi 
biz to sí tá si el ve i nek és dokt rí ná já nak ki dol go zá sá ban és
kar ban tar tá sá ban a NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek,
po li ti ka, dokt rí na figye lembe véte lével.

– A Ma gyar Hon véd ség nél fo lyó pszi cho ló gi ai szak mai
te vé keny ség ko or di ná lá sa, a szak te rü le tek kö zöt ti kom -
petenciahatárok de fi ni á lá sa.

– Szak mai pro to koll ki dol go zá sa, el len õr zé se.
– Szak mai kép zé si igé nyek fel tá rá sa, a kép zé sek ter ve -

zé se, szer ve zé se és el len õr zé se.
– Pszi cho ló gi ai té má jú ku ta tá sok ko or di ná lá sa.
– Szel lem i plat form biz to sí tá sa a fegy ve res erõk nél al -

kal ma zott pszi cho ló gi át érin tõ en.

A pá lyá zat fel té te lei:
– ok le ve les pszi cho ló gu si dip lo ma,
– szak vizs ga (bár mely al kal ma zott te rü le tet il le tõ en),
– an gol nyelv ál lam i fel sõ fo kú nyel vi is me re te (vagy

STA NAG 3.3.3.3.),
– tu do má nyos fo ko zat,

– 10 éves ka to nai szol gá la ti vi szony,
– lega lább 3 éves ve ze tõi ta pasz ta lat,
– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le -

lés,
– köz al kal ma zot ti pá lyá zó nál er köl csi bi zo nyít vány.

Elõnyt je len t:
– mun ka- és szer ve zet pszi cho ló gu si szak vizs ga.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet, MH fõ -
pszi cho ló gus be osz tá sá ra”.

8. Az MH HEK Fe lül vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ
fõ or vos (MH fõ szak or vos) be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok és köz al kal ma -
zott or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Fe lül -
vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos (MH fõszak -
orvos).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Fe lül vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
or vos (MH fõ szak or vos) fel ada ta:

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai prto kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Szak mai fel ada tai (ki dol go zás, ér té ke lés, ele me zés,
ter ve zés, szer ve zés stb.) a szer ve ze tet érin tõ al kal mas -
ság-vizs gá la ti, fe lül vizs gá la ti te vé keny ség hez, va la mint a
II. fo kú Fe lül vizs gá ló Bi zott ság el nö ke ként (MH fe lül -
vizs gá ló fõ szak or vos) az el sõ fo kú FÜV Bi zott sá gok
 orvos-szakmai fel ügye le té hez kap cso lód nak.

– Or vos-szak mai fel ada tai kö ré ben a szak mai elõ írá -
soknak meg fele lõen köz vet le nül vég zi a fe lül vizs gá lat ra
ren delt sze mé lyek or vo si vizs gá la tát.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– bel gyó gyász szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 10 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és

szer ve zé si gya kor lat,
– leg alább 15 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– csa pat szol gá lat,
– kór ház i gya kor lat (kli ni kai osz tá lyon),
– al kal mas ság vizs gá la ti és fe lül vizs gá la ti ta pasz ta lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Fe lül vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak -
or vos) be osz tá sá ra”.
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9. Az MH HEK Gyó gyí tó Fõ nök ség, fõ nök (MH fõ -
szak or vos):

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti 
fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Gyó -
gyí tó Fõ nök ség, fõ nök (MH fõ szak or vos).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Gyó gyí tó Fõ nök ség gyó gyí tó fõ nök
(MH fõ szak or vos) fel ada ta:

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Részt vesz a HM egész ség ügyi in té ze tei, és a ka to nai
szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la ta i nak gyó gyí tó-meg -
elõ zõ és gon do zó, or vo si re ha bi li tá ci ós te vé keny sé gé nek
ko or di ná lá sá ban.

– Részt vesz az MH egész ség ügyi el lá tá sa el ve i nek,
rend sze ré nek, az el lá tást sza bá lyo zó jog sza bá lyok, ren del -
ke zé sek ki dol go zá sá ban, va la mint az el lá tást be fo lyá so ló
pol gá ri jog sza bá lyok, ren del ke zé sek, el vek szük ség sze -
rin ti MH-n be lü li adap tá lá sá ban.

– Fo lya ma tos kap cso la tot tar t a ka to nai szer ve ze tek
egész ség ügyi szol gá la ta i val, az Or szá gos Egész ség biz to -
sí tá si Pénz tár ral, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or -
vo si Szol gá lat tal, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um mal, a
fegy ve res és rend vé del mi szer vek egész ség ügyi szol gá la -
ta i val.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– leg alább két szak vizs ga, ab ból az egyik honvéd -

orvostan-katasztrófaorvostan,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 8 év csa pat szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– más egész ség ügyi szer ve zés sel kap cso la tos szak vizsga.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Gyó gyí tó Fõ nök ség fõ nök be osz tá sá ra”.

10. Az MH HEK pa rancs nok he lyet tes

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti 
fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK pa -
rancs nok he lyet tes.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK pa rancs nok he lyet tes fel ada ta:
– Az MH HEK pa rancs nok ál ta lá nos he lyet te se.
– Össze fog ja és irá nyít ja az egész ség ügyi misszi ók

szak mai kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sát, a misszi ós fel ké -
szü lést.

– Össze fog ja az MH egész ség ügyi biz to sí tá si el ve i nek
és dokt rí ná já nak ki dol go zá sát és kar ban tar tá sát a NA TO
és EU egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka, dokt rí na
figye lembe véte lével.

– Össze fog ja az MH egész ség ügyi el lá tá sa el ve i nek,
rend sze ré nek, az el lá tást sza bá lyo zó jog sza bá lyok, ren del -
ke zé sek ki dol go zá sát, va la mint az el lá tást be fo lyá so ló pol -
gá ri jog sza bá lyok, ren del ke zé sek, el vek szük ség sze rin ti
MH-n be lü li adap tá lá sát.

– Együtt mû kö dik az ille té kes ka to nai és pol gá ri szer -
vek kel, in téz mé nyek kel a sze mé lyi ál lo mány egész ség -
ügyi el lá tá sa ér de ké ben.

– Meg szer ve zi a kor sze rû gyó gyí tó és di ag nosz ti kai
irány el vek, el já rá sok be ve ze té sét az MH egész ség ügyi
szol gá la tá nál.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– leg alább két szak vizs ga,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
–más egész ség ügyi szer ve zés sel kap cso la tos vég zett -

ség,
–tu do má nyos te vé keny ség,
–ha zai és nem zet kö zi szak mai tár sa sá gok te vé keny sé -

gé ben va ló rész vé tel,
–misszi ós és nem zet kö zi ta pasz ta lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
pa rancs nok he lyet tes be osz tá sá ra”.

11. Az MH HEK Tu do má nyos In té zet, in té zet ve ze tõ
fõ or vos (MH fõ szak or vos):

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti 
fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Tu do -
má nyos In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Tu do má nyos In té zet, in té zet ve ze tõ fõ -
or vos (MH fõ szak or vos) fel ada ta:

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szer ve zi és fel ügye li a hon véd-egész ség ügy ku ta -
tás-fej lesz té si te vé keny sé gét.
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– Kép vi se li a MH egész ség ügyi szol gá la tát a vonat -
kozó ha zai és kül föl di szer ve ze tek ben.

– Ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja az alá ren delt sé gé be
utalt ku ta tó osz tá lyok te vé keny sé gét.

– Rö vid-, kö zép- és hosszú tá von ter ve zi a MH egész -
ség ügyi vo nat ko zá sú ku ta tás-fej lesz té si in no vá ci ós te vé -
keny sé gét. Szer ve zi és irá nyít ja a ren del ke zés re bo csá tott
erõ for rá sok fel hasz ná lá sát.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vagy gyógy sze ré szi vég -

zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Tu do má nyos In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak -
or vos) be osz tá sá ra”.

12. Az MH HEK Re pü lõ or vo si, Egész ség vizs gá ló és
Ku ta tó In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõszak -
orvos) (pk.h.):

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a Ma -
gyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló
or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek 
meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Re pü -
lõ or vo si, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet, intézet -
vezetõ fõ or vos (MH fõ szak or vos) (pk.h.).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton
 utca 17.

Az MH HEK, Re pü lõ or vo si, Egész ség vizs gá ló és
 Kutató In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõszak -
orvos) (pk.h.) fel ada ta:

– Részt vesz az egész ség ügyi misszi ók szak mai kö ve -
tel mé nye i nek ki dol go zá sá ban, irá nyít ja a misszi ós fel ké -
szü lés szak te rü le tét érin tõ ki kép zés fel ké szí tés fo lya ma tát. 
Ki dol goz za a ki kép zé si te ma ti kát, ellen õr zi annak gya kor -
la ti al kal ma zá sát.

– Szak te rü le tét érin tõ en részt vesz az MH egész ség ügyi 
biz to sí tá si el ve i nek és dokt rí ná já nak ki dol go zá sá ban és
kar ban tar tá sá ban a NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek,
po li ti ka, dokt rí na figye lembe véte lével.

– Irá nyít ja az In té zet alap ren del te té sé bõl adó dó fel ada -
to kat.

– Kap cso la tot tar t a társ in té ze tek kel és a kül föl di re pü -
lõ or vo si-ku ta tó köz pon tok kal.

– Irá nyít ja a pá lyá za ti mun kát, irá nyít ja és szer ve zi a re -
pü lõ or vo si gra du á lis és poszt gra du á lis továbbképzé seket.

– Vég zi az MH re pü lõ-fõ szak or vo si té vé keny sé get.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– re pü lõ or vos tan szak vizs ga, egy kli ni kai szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– re pü lõ ala ku lat nál el töl tött leg alább 2 év csa pat gya -

kor lat, 8 év nél hosszabb szak or vo si mû kö dés,
– a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz -

ton sá gi ellen õr zés szint jé rõl  szóló 3/2004. (II. 17.) HM
ren de let alap ján a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt,
az ál lam i élet és a nem zet gaz da ság jog sze rû mû kö dé sé hez
szük sé ges biz ton sá gi fel té te lek nek va ló meg fe le lés, mely -
nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem -
zet biz ton sá gi ellen õr zés le foly ta tá sá val tör té nik.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat (or vos tu do mány kan di dá tu sa),
– egyéb nyelv is me ret,
– egye te mi ok ta tói gya kor lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK,
Re pü lõ or vo si, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet, in té -
zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos) (pk.h.) be osz tá sá ra”.

13. MH HEK NA TO Ki vá ló sá gi Köz pont pa rancs -
nok

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti
fel té tel ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK NA TO
Ki vá ló sá gi Köz pont pa rancs nok (az MH HEK pa rancs nok
köz vet len alá ren delt sé gé ben).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK NA TO Ki vá ló sá gi Köz pont pa rancs -
nok fel ada tai:

– fel ügye li és össze fog ja a köz pont fel ál lí tá sá val, a
rész le ges, majd pe dig a tel jes mû kö dé si ké pes ség el éré sé -
vel kap cso la tos te vé keny sé get,

– ve ze ti és irá nyít ja a köz pont ál lo má nyát és mû kö dé sét,
– kép vi se li a köz pon tot és annak ér de ke it nem zet kö zi

és ha zai szin ten,
– ve ze ti és irá nyít ja a köz pont akk re di tá ci ó já nak te vé -

keny sé gét,
– ve ze ti a köz pont irá nyí tó tes tü le tét (Ste e ring Bo ard).

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,
– fel sõ fo kú an gol nyelv vizs ga,
– ,,C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi ellen õr zés (vál la lá sa, ha 

még nincs meg),
– hon véd or vos tan-ka taszt ró fa or vos tan szak vizs ga,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
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– misszi ós, vagy NA TO törzs be osz tás ban el töl tött gya -
kor lat,

– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret és gya kor lat 
(Word, Po wer Po int, Ex cel, In ter net, e-ma il).

Elõnyt je len t:
– más (NATO/USA/egyéb) egész ség ügyi szer ve zés sel

kap cso la tos szak is me ret és vég zett ség,
– más nyel vek is me re te.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
NATO Ki vá ló sá gi Köz pont, pa rancs nok be osz tá sá ra”.

Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá val
kap cso la to san

a) A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– az in téz mény ve ze té sé re, illetve a szak mai te vé keny -

ség re vo nat ko zó el gon do lást,
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet tanú -

sító ok ira tok má so la ta it,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a pá -

lyá za ti anya gá ba va ló be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság ré -
szé rõl.

b) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé -
del mi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

c) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134
Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 44.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a MH HEK pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott -
ság bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma
csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tók nyil -
vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
HEK ad. (Te l: 329–0480)

* * *

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (MH HEK) mb. pa rancs no ka (MH egész ség ügyi fõ -
nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 23.  §

(2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK
 alábbi al ez re de si rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz -
tá sa i ra:

Ál ta lá nos fel té te lek:

a) A be osz tá sok ada tai:
– Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar -

ta mú
– Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/V.
– Rend sze re sí tett rend fo ko zat: al ez re des.
– Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H–J (amennyi ben köz -

al kal ma zot tal is be tölt he tõ).

b) A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met, fran cia).
Az 1965. de cem ber 31. elõtt szü le tett hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák men te sül nek a nyel vi kö ve tel mé nyek tel je -
sí té se alól,

– egye te mi vég zett ség,
– szak irá nyú szak vizs ga,
– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés,
– köz al kal ma zot tak nál er köl csi bi zo nyít vány.

c) A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je len t:
– a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más 

szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tárgyaló -

képesség,
– egyéb szak vizs ga,
– tu do má nyos fo ko zat,
– egyéb ide gen nyelv is me ret.

d) A pá lyá za tot el nyer tek fel ada tai köz é tar to zik:
– A NATO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,

dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

1. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas -
ság vizs gá ló In té zet Fog lal ko zás-egész ség ügyi Or vo si
Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti 
fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Fog lal -
ko zás-egész ség ügyi Or vo si Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
orvos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.
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Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság -
vizs gá ló In té zet Fog lal ko zás-egész ség ügyi Or vo si Osz -
tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:

– Ve ze ti a Fog lal ko zás-egész ség ügyi Osz tályt.
– Kép vi se li az osz tályt szak mai és ve ze té si kér dé sek -

ben.
– Szak mai fel ada tai a szer ve ze tet érin tõ foglalkozás-

 egészségügyi te vé keny ség hez kap cso lód nak.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– leg alább két szak vizs ga, amely bõl az egyik üzem or -

vos tan,
– leg alább 2 év kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer ve -

zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– a szak te rü le tet érin tõ te vé keny ség vagy vég zett ség.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH Pre ven -
tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Foglalkozás-
 egészségügyi Or vo si Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz -
tá sá ra”.

2. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas -
ság vizs gá ló In té zet Pszi chi kai Al kal mas ság vizs gá ló
Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti 
fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Pszi chi -
kai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság -
vizs gá ló In té zet Pszi chi kai Al kal mas ság vizs gá ló Osz -
tály, osz tály ve ze tõ fel ada ta:

– Szak mai fel ada tai a Ma gyar Hon véd sé get érin tõ pszi -
chi kai al kal mas ság-vizs gá ló te vé keny ség hez kap cso lód nak.

– Nap ra kész szak is me re tek kel ren del ke zik a ha zai és
nem zet kö zi vi szony lat ban. Ja vas la tot tesz új, kor sze rû
mód szer ta ni esz kö zök be ve ze té sé re, nem zet kö zi vizsgá -
lati el já rá sok meg is mer te té sé re, adap tá lá sá ra.

A pá lyá zat fel té te lei:
– pszi cho ló gu si dip lo ma,
– ta nács adó szak pszi cho ló gu si vizs ga,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,
– leg alább 2 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 5 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– al kal mas ság vizs gá la ti gya kor lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Pszi -
chi kai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz -
tá sá ra”.

3. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas -
ság vizs gá ló In té zet Fi zi kai Al kal mas ság vizs gá ló Osz -
tály, osz tály ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák és köz al kal ma zot tak,
akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe -
lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Fi zi kai
Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság -
vizs gá ló In té zet Fi zi kai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály,
osz tály ve ze tõ fel ada ta:

– Ve ze ti a Fi zi kai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tályt.
 Koordinációs fel ada to kat lá t el a ha zai és nem zet kö zi tel je -
sít mény és ter he lés élet ta ni szak te rü le tek hon véd sé gi ve tü -
le te it il le tõ en.

– Kép vi se li az osz tályt szak mai és ve ze té si kér dé sek -
ben.

– Szak mai fel ada tai a szer ve ze tet érin tõ fi zi kai al kal -
mas ság vizs gá ló te vé keny sé gek hez kap cso lód nak.

– Ja vas la tot tesz új, kor sze rû tech ni kai esz kö zök be ve -
ze té sé re, azok rend szer be ál lí tá sá ra.

A pá lyá zat fel té te lei:
– test ne ve lõ ta ná ri egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 5 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat,
– misszi ós ta pasz ta lat.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat,
– a szak te rü le tet érin tõ te vé keny ség vagy vég zett ség.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság Al kal mas ság vizs gá ló In té zet Fi zi kai
Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tá sá ra”.

4. Az MH HEK, Pre ven tív Igaz ga tó ság, Köz egész -
ség ügyi In té zet Hi gi é nés Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
(Mo bil Bi o ló gi ai La bo ra tó ri um Komp le xum pk.) be -
osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti 
fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

1034 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám



Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK, Pre -
ven tív Igaz ga tó ság, Köz egész ség ügyi In té zet Hi gi é nés
Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos (Mo bil Bi o ló gi ai La bo ra -
tó ri um Komp le xum pk.).

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK, Pre ven tív Igaz ga tó ság Köz egész ség -
ügyi In té zet Hi gi é nés Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
(Mo bil Bi o ló gi ai La bo ra tó ri um Komp le xum pk.) fel -
ada ta:

– Ter ve zi, szer ve zi, irá nyít ja a MH ala ku la tok és HM
alá ren del tek köz egész ség ügyi ál la po tá nak fo lya ma tos
 figyelemmel kí sé ré sét, el len õr zé sét. Ter ve zi, szer ve zi, irá -
nyít ja és ellen õr zi az osz tá lyon fo lyó köz egész ség ügyi
 tevékenységet.

– Részt vesz a sza bály za tok köz egész ség ügyi vo nat ko -
zá sú ré sze i nek ki dol go zá sá ban, ezek re ja vas la tot tesz.

– A MH Köz egész ség ügyi Jár vány ügyi Szol gá lat hon -
véd tisz ti or vo sa ként ha tó sá gi te vé keny sé get foly tat.

– Nem zet kö zi sze rep vál la lá sok so rán szük ség ese tén
hely szí ni szak mai te vé keny sé get foly tat.

– El lát ja a Mo bil Bi o ló gi ai La bo ra tó ri um komp le xum
pa rancs no ki te en dõ it.

A pá lyá zat fel té te lei:

– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

– szak irá nyú szak vizs ga,

– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,

– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -
ve zé si gya kor lat,

– leg alább 5 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat,

– „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi ellen õr zés.

Elõnyt je len t:

– misszi ós és nem zet kö zi ta pasz ta lat,

– csa pat gya kor lat,

– ma ga sabb szin tû, STA NAG nyelv vizs ga.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság Köz egész ség ügyi In té zet Hi gi é nés
Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos (Mo bil Bi o ló gi ai La bo ra -
tó ri um Komp le xum pk.) be osz tá sá ra”.

5. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, Köz egész -
ség ügyi In té zet Jár vány ügyi Mik ro bi o ló gi ai Osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok akik a pá lyá za ti
fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek, meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság, Köz egész ség ügyi In té zet Jár vány ügyi
Mik ro bi o ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, Köz egész ség -
ügyi In té zet Jár vány ügyi Mik ro bi o ló gi ai osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:

– Fi gye lem mel kí sé ri és nap ra ké szen is me ri az MH jár -
vány ügyi hely ze tét. Ter ve zi, szer ve zi, irá nyít ja és ellen -
õrzi az osz tá lyon fo lyó jár vány ügyi, mik ro bi o ló gi ai te vé -
keny sé get.

– Irá nyít ja és mû köd te ti a MH Nem zet kö zi Ol tó köz -
pont ját.

– A MH Köz egész ség ügyi Jár vány ügyi Szol gá lat hon -
véd tisz ti or vo sa ként ha tó sá gi te vé keny sé get foly tat. Tá jé -
ko zó dik és fel dol goz za a fel me rü lõ szak mai kér dé se ket,
egyez te ti a ka to nai és pol gá ri in té ze tek ben fo lyó kö zös
mun kát.

– Nem zet kö zi sze rep vál la lá sok so rán szük ség ese tén
hely szí ni szak mai te vé keny sé get foly tat.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– szak irá nyú szak vizs ga,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 5 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat,
– „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi ellen õr zés.

Elõnyt je len t:
– misszi ós és nem zet kö zi ta pasz ta lat,
– csa pat gya kor lat,
– ma ga sabb szin tû, STA NAG nyelv vizs ga.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság, Köz egész ség ügyi In té zet Jár vány -
ügyi Mik ro bi o ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz -
tá sá ra”.

6. Az MH HEK, Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség vé -
del mi és Rek re á ci ós Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tás el -
lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ak és köz al kal ma zot tak, akik a
pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK, Pre -
ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség vé del mi és Rek re á ci ós Osz -
tály, osz tály ve ze tõ.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK, Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség vé del -
mi és Rek re á ci ós Osz tály, osz tály ve ze tõ fel ada ta:

– A Ma gyar Hon véd ség tel jes sze mé lyi ál lo má nyát
érin tõ en ter ve zi és szer ve zi az egész ség fej lesz té si, egész -
ség vé del mi és rek re á ci ós fel ada to kat és a té mát érin tõ ku -
ta tá so kat vé gez.

A pá lyá zat fel té te lei:
– egész ség tu do má nyi egye tem,
– rek re á ci ós, egész ség tan ta ná ri vég zett ség,
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– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -
la ti jog vi szony,

– leg alább 2 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -
ve zé si gya kor lat,

– leg alább 5 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– köz egész ség ügyi-jár vány ügyi gya kor lat,
– egész ség ügyi me ne dzse ri szak ké pe sí tés.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK,
Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség vé del mi és Rek re á ci ós
Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tá sá ra”.

7. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej -
lesz té si In té zet Men tál hi gi é nés Osz tály, osz tály ve ze tõ:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon bün tet len
elõ éle tû, cse lek võ ké pes ma gyar ál lam pol gá rok, akik a pá -
lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet Men tál hi -
gi é nés Osz tály, osz tály ve ze tõ.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz -
té si In té zet Men tál hi gi é nés Osz tály, osz tály ve ze tõ fel -
ada ta:

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ja vas -
lat tal él a szak mai pro to kol ki dol go zá sá ban és fej lesz té sé -
ben, fe le lõs a jó vá ha gyott szak mai pro to kol be tar tá sá ért.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt veszt a misszi ók
men tá lis egész sé get érin tõ szak mai fel ada ta i nak el lá tá sá -
ban, el sõ sor ban a vissza té rõ ál lo mány re in teg rá ci ó ját,
harc- és pszi chés mun ka ké pess ég fenn tar tá sát cél zó prog -
ra mok ban.

– A Ma gyar Hon véd ség tel jes sze mé lyi ál lo má nyát
érin tõ en ter ve zi és szer ve zi a men tál hi gi é nés fel ada to kat,
ku ta tást foly tat, me tál hi gi é nés iro dát ve zet, cso port fog lal -
ko zá so kat szer vez.

A pá lyá zat fel té te lei:
– pszi cho ló gi ai egye te mi vég zett ség,
– kli ni kai szak pszi cho ló gu si vég zett ség,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év in té zet szin tû gya kor lat,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– köz al kal ma zot ti pá lyá zó nál er köl csi bi zo nyít vány.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet Men tál -
hi gi é nés Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tá sá ra”.

8. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej -
lesz té si In té zet Egész ség pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály -
ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ak, akik a pá lyá za ti fel té tel ben
írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet Egész ség -
pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze tõ.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz -
té si In té zet Egész ség pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze -
tõ fel ada ta:

– Szak mai fel ada tai a szer ve ze tet érin tõ mun ka- és
szer ve zet pszi cho ló gi ai te vé keny ség hez kap cso lód nak.

– Ki dol goz za a ka to nai ala ku la tok ki kép zé sé ben (alap -
ve tõ en a ki kép zõ ál lo mány) mun ka- és szervezetpszic -
hológiai, illetve egész ség pszi cho ló gi ai te rü le tet érin tõ
kép zé se i nek te ma ti ká ját,fel ügye li annak vég re haj tá sát.

– Mód szer ta ni ku ta tá sok vé gez a ki vá lasz tás sal kap -
cso la to san.

A pá lyá zat fel té te lei:
– pszi cho ló gi ai egye te mi vég zett ség,
– mun ka- és szer ve zet pszi cho ló gi ai vagy ta nács adó

szak vizs ga,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vagy köz al kal -

ma zot ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Pre ven tív Igaz ga tó ság Egész ség fej lesz té si In té zet Egész -
ség pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tá sá ra”

9. Az MH HEK Tu do má nyos In té zet Kór élet ta ni
 Kutató Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra.

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ak és köz al kal ma zot tak, akik a
pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Tu do -
má nyos In té zet Kór élet ta ni Ku ta tó Osz tály, osz tály ve ze tõ.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK, Tu do má nyos In té zet Kór élet ta ni
 Kutató Osz tály, osz tály ve ze tõ fel ada ta:

– Ve ze ti a Kór élet ta ni Ku ta tó Osz tályt, ko or di ná ci ós
fel ada to kat lá t el a szer ve zet hez kap cso ló dó ku ta tá si és kli -
ni kai fel ada tok te rén.
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– Szak mai fel ada tai a szer ve ze tet érin tõ ku ta tá si te rü le -
tek és kli ni kai vizs gá la tok vég zé sé hez kap cso lód nak.

– Fo lya ma tosan ta nul má nyoz za a ha zai és nem zet kö zi
szak iro dal mat, rend sze re zi a szak iro dal mi anya got, va la -
mint azt az osz tály ra vo nat ko zó an rend sze res is mer te ti.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vagy gyógy sze ré szi vég -

zett ség,
– kli ni kai la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok szak gyógy sze ré szi 

szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat,
– köz al kal ma zot ti pá lyá zó nál er köl csi bi zo nyít vány.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Tu do má nyos In té zet Kór élet ta ni Ku ta tó Osz tály, osz tály -
ve ze tõ be osz tá sá ra”.

10. Az MH HEK Tu do má nyos In té zet To xi ko ló gi ai
Ku ta tó Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra.

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ak és köz al kal ma zot tak, akik a
pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Tu do -
má nyos In té zet To xi ko ló gi ai Ku ta tó Osz tály, osztály vezetõ.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Tu do má nyos In té zet To xi ko ló gi ai
 Kutató Osztály, osz tály ve ze tõ fel ada ta:

– A tu do má nyos in té zet in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ -
szak or vos) irá nyí tá sa és szak mai uta sí tá sai, va la mint a jó -
vá ha gyott éves ku ta tá si ter vek alap ján ön ál ló an szer ve zi és 
vég re hajt ja a ku ta tá si fel ada to kat. Az elöl já ró szak mai uta -
sí tá sai alap ján ki dol goz za az osz tály ku ta tá si ter ve it, a vé -
le mé nye ket dön té sek re elõ ké szí ti, elem zi, ér té ke li, ellen -
õr zi azo kat.

– Szer ve zi, irá nyít ja a MH sze mé lyi ál lo má nya kö ré ben
fo lyó ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok fel de rí tés re irá -
nyuló vizs gá la to kat, va la mint fe le lõs a szû rõ vizs gá la ti rend -
szer to vább fej lesz té sé ért.

– Ta nul má nyoz za a mér ge zõ harc anya gok kór élet ta ni
fo lya ma ta it, el sõ sor ban az or ga no fosz fát és a V tí pu sú ko -
li nész te ráz bé ní tók, va la mint a nem ha lá los ve gyi fegy ve -
rek ha tás me cha niz mu sát vizs gál ja. Fel ada tai köz é tar to zik
a kró ni kus (is mé telt és/vagy fo lya ma tos) in to xi ká ci ók ha -
tás me cha niz mu sá nak tisz tá zá sa, a te rá pi á san és pro fi lak ti -
ku san hasz nál ha tó ha gyo má nyos gyógy sze rek és gyógy -
szer kom bi ná ci ók, va la mint új ké szít mé nyek ku ta tá sa,
 kezelési aján lá sok össze ál lí tá sa, va la mint a kör nye ze tet
szennye zõ (el sõ sor ban ipar i ere de tû) ra dio ak tív és/vagy

to xi kus fé mek fel szí vó dá si és ki ürü lé si vi szo nya i nak tisz -
tá zá sa, gyógy ke ze lé sük re mód sze rek ki dol go zá sa.

A pá lyá zat fel té te lei:
– ve gyész mér nö ki vég zett ség,
– szak mér nö ki vég zett ség,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat,
– köz al kal ma zot ti pá lyá zó nál er köl csi bi zo nyít vány.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Tu do má nyos In té zet To xi ko ló gi ai Ku ta tó Osz tály, osz -
tály ve ze tõ be osz tá sá ra”.

11. Az MH HEK Tu do má nyos In té zet Su gár bi o ló gi ai
Ku ta tó Osz tály osz tály ve ze tõ.

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon bün tet len
elõ éle tû, cse lek võ ké pes ma gyar ál lam pol gá rok, akik a pá -
lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Tu do -
má nyos In té zet Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó Osz tály, osz tály ve -
ze tõ.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Tu do má nyos In té zet Su gár bi o ló gi ai
Ku ta tó Osz tály, osz tály ve ze tõ fel ada ta:

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Sze mé lye sen irá nyít ja a Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó osz -
tály sze mé lyi ál lo mány mun ká ját. A NA TO egész ség ügyi
biz to sí tá si el vek, po li ti ka, dokt rí na figye lembe véte lével
szak te rü le tét érin tõ en ki dol goz za és kar ban tart ja a szak -
mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Sze mé lye sen irá nyít ja a Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó Osz -
tály sze mé lyi ál lo mány mun ká ját.

– Ku tat ja az io ni zá ló su gár zá sok bi o ló gi ai ha tá sa it, a su -
gár ká ro so dá sok kór fej lõ dé sét, va la mint a su gár zás okoz ta
egész ség ká ro so dá sok gyógy sze res meg elõ zé sé nek, ki vé dé -
sé nek és gyó gyí tá sá nak kor sze rû le he tõ sé ge it. A ku ta tá si
prog ra mok rész be ni anya gi tá mo ga tá sa ér de ké ben, (a vo -
nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val) ön ál ló an, vagy együtt mû -
kö dés ben részt vesz ha zai és nem zet kö zi ku ta tá si té ma pá -
lyá za tok el ké szí té sé ben.

– Fenn tart ja ké pes sé gét a su gár ha tás-mó do sí tó ké mi ai
ágen sek túl élés re gya ko rolt ha tá sá nak ál lat kí sér le tes vizs -
gá la tá ra. Kar ban tart ja és ki egé szí ti az osz tá lyon vég zett

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1037



su gár bi o ló gi ai túl élés vizs gá la tok adat bá zi sát. Le he tõ sé ge -
i nek meg fele lõen to vább fej lesz ti az ada tok fel dol go zá sá ra
ki fej lesz tett szá mí tó gé pes prog ra mot (Sur vi val).

– A nem zet kö zi és ha zai szak iro da lom kö ve té sé vel, és
sa ját ku ta tás sal já rul hoz zá az in té zet su gár bi o ló gi ai és
 sugáregészségügyi biz to sí tá si fel ada ta i nak tel je sí té sé hez.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vagy gyógy sze ré szi vagy

bi o ló gu si vég zett ség,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év in té zet szin tû gya kor lat,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

„C” tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga,
– köz al kal ma zot ti pá lyá zó nál er köl csi bi zo nyít vány.

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat,
– su gár hi gi é nés ta pasz ta lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Tu do má nyos In té zet Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó Osz tály, osz -
tály ve ze tõ be osz tá sá ra”.

12. Az MH HEK Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta -
tó In té zet (REV KI), Re pü lõ or vo si Ku ta tó Osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló or vo sok,
akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK REV KI, 
Re pü lõ or vo si Ku ta tó Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton
 utca 17.

Az MH HEK REV KI, Re pü lõ or vo si Ku ta tó Osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:

– Irá nyít ja, szer ve zi, vég zi a re pü lõ or vo si ku ta tó mun kát.
– Részt vesz az In té zet gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tá sá ban.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– re pü lõ or vos tan szak vizs ga és egy kli ni kai szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– re pü lõ ala ku lat nál el töl tött leg alább 2 év csa pat gya -

kor lat, 8 év nél hosszabb szak or vo si mû kö dés,
– tu do má nyos fo ko zat (or vos tu do má nyi).

Elõnyt je len t:
– egyéb nyelv is me ret,
– egye te mi ok ta tói gya kor lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
REV KI, Re pü lõ or vo si Ku ta tó Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or -
vos be osz tá sá ra”.

13. Az MH HEK Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta -
tó In té zet (REV KI), Re pü lõ or vo si Al kal mas ság vizs gá -
ló Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok és köz al kal ma -
zott or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK REV KI, 
Re pü lõ or vo si Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ
fõ or vos

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton
 utca 17.

Az MH HEK REV KI, Re pü lõ or vo si Al kal mas ság -
vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:

– Szer ve zi, irá nyít ja a re pü lõ or vo si al kal mas ság-mi nõ -
sí tõ vizs gá la to kat.

– Részt vesz a di ag nosz ti kai mun ká ban.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– re pü lõ or vos tan szak vizs ga, leg alább még egy szak -

vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– re pü lõ ala ku lat nál el töl tött leg alább 2 év csa pat gya -

kor lat, 8 év nél hosszabb szak or vo si mû kö dés.

Elõnyt je len t:
– egész ség ügyi me ne dzse ri szak ké pe sí tés,
– re pü lõ egész ség ügyi mi nõ sí tõ be osz tás, illetve gya -

kor lat,
– egyéb nyelv vizs ga.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
REV KI, Re pü lõ or vo si Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

14. Az MH HEK Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta -
tó In té zet (REV KI), Ma gas ság élet ta ni és Funk ci o ná lis
 Diagnosztikai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás
el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló or vo sok,
akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK REV KI, 
Ma gas ság élet ta ni és Funk ci o ná lis Di ag nosz ti kai Osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton
 utca 17.

Az MH HEK REV KI, Ma gas ság élet ta ni és Funk ci o -
ná lis Di ag nosz ti kai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -
ada ta:

– Irá nyít ja az osz tályt, tu do má nyos ku ta tó mun kát vé gez.
– Együtt mû kö dik az MH HEK társ in té ze tei vel.
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A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– re pü lõ or vos tan szak vizs ga, bel gyó gyá sza ti szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– re pü lõ ala ku lat nál el töl tött leg alább 2 év csa pat gya -

kor lat, 8 év nél hosszabb szak or vo si mû kö dés.

Elõnyt je len t:
– leg alább 10 éves re pü lõ or vo si gya kor lat,
– STA NAG 2.2.2.2. vagy ma ga sabb nyelv vizs ga.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
REV KI, Ma gas ság élet ta ni és Funk ci o ná lis Di ag nosz ti kai
Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

15. Az MH HEK Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta -
tó In té zet (REV KI), Pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze -
tõ fõ or vos be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a Ma -
gyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló
or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek 
meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK REV KI, 
Pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton
 utca 17.

Az MH HEK REV KI, Pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály -
ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:

– Irá nyít ja az osz tályt, tu do má nyos ku ta tó mun kát  végez.
– Együtt mû kö dik az MH HEK társ in té ze tei vel.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– re pü lõ or vos tan szak vizs ga, pszi chi át ria szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 4 év csa pat gya kor la 8 év nél hosszabb szak -

or vo si mû kö dés.

Elõnyt je len t:
– több éves re pü lõ or vo si gya kor lat,
– több éves re pü lõ-pszi cho ló gi ai szak te rü le ten vég zett

te vé keny ség,
– kül föl di ál lo más he lyen szer zett ta pasz ta lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
REV KI, Pszi cho ló gi ai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be -
osz tá sá ra”.

16. Az MH HEK Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó
In té zet (REV KI), Ka to nai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, 
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a

 Magyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
 álló or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK REV KI, 
Ka to nai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
orvos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton
 utca 17.

Az MH HEK, REV KI, Ka to nai Al kal mas ság vizs gá ló 
Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:

– Irá nyít ja az osz tályt, tu do má nyos ku ta tó mun kát
 végez.

– Együtt mû kö dik az MH HEK társ in té zete i vel.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– bel gyó gyá szat, re pü lõ or vos tan, kar di o ló gia szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 3 év csa pat gya kor lat, 8 év nél hosszabb szak -

or vo si mû kö dés.

Elõnyt je len t:
– több éves bel gyó gyá sza ti te vé keny ség,
– re pü lõ or vo si mi nõ sí tõ gya kor lat,
– hon véd or vos tan-ka taszt ró fa or vos tan szak vizs ga.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
REV KI, Ka to nai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tály, osz tály ve -
ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

17. Az MH HEK Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó
In té zet (REV KI), Kép al ko tó Di ag nosz ti kai Osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a Ma -
gyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló
or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek 
meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK REV KI, 
Kép al ko tó Di ag nosz ti kai Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton
 utca 17.

Az MH HEK REV KI, Kép al ko tó Di ag nosz ti kai Osz -
tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:

– Irá nyít ja az osz tályt, tu do má nyos ku ta tó mun kát
 végez.

– Együtt mû kö dik az MH HEK társ in té zete i vel.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– ra di o ló gi ai szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1039



– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -
ve zé si gya kor lat,

– 8 év nél hosszabb szak or vo si mû kö dés.

Elõnyt je len t:
– re pü lõ o vos tan szak vizs ga,
– CT gya kor lat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
REV KI, Kép al ko tó Di ag nosz ti kai Osz tály, osz tály ve ze tõ
fõ or vos be osz tá sá ra”.

18. Az MH HEK Re pü lõ-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta -
tó In té zet (REV KI), Kli ni kai La bo ra tó ri u mi Osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás el lá tá sá ra:

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, va la mint a
 Magyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
 álló or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK REV KI, 
La bo ra tó ri u mi Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton
 utca 17.

Az MH HEK REV KI, In té zet Kli ni kai Laborató -
riumi Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:

– Irá nyít ja az osz tályt, tu do má nyos ku ta tó mun kát
 végez.

– Együtt mû kö dik az MH HEK társ in té zete i vel.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– kli ni kai la bor di ag nosz ti kai szak ké pe sí tés, re pü lõ or -

vos tan szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– 8 év nél hosszabb szak or vo si mû kö dés.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
REV KI, La bo ra tó ri u mi Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be -
osz tá sá ra”.

19. MH HEK Mû ve le ti Fõ nök ség, fõ nök

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti
fel té tel ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Mû ve -
le ti Fõ nök ség, fõ nök.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Mû ve le ti Fõ nök ség, fõ nök fel ada tai:
– Vég re hajt ja az MH HEK törzs fõ nö ke ál tal ré szé re

meg ha tá ro zott fel ada to kat, je len t azok vég re haj tá sá nak
hely ze té rõl.

– Ve ze ti és irá nyít ja a fõ nök ség ál lo má nyát és mû kö dé sét.
– Össze fog ja, irá nyít ja és fel ügye li a Ma gyar Hon véd -

ség mû ve le ti te vé keny sé gé vel kap cso la tos egész ség ügyi
vo nat ko zá sú fel ada to kat, részt vesz azok vég re haj tá sá ban.

– Irá nyít ja az MH HEK dokt rí ná lis és szab vá nyo sí tá si
fel ada ta it, részt vesz azok vég re haj tá sá ban.

– Részt vesz a ké szen lé ti és ügye le ti szol gá la tok ban
(pl. Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság) kép zett sé gé -
nek és vég zett sé gé nek meg fele lõen.

– Össze fog ja és fel ügye li a Ma gyar Hon véd ség nem -
zet kö zi sze rep vál la lá sa i hoz kap cso ló dó fel ada tok és
misszi ók egész ség ügyi biz to sí tá sát, annak ter ve zé sét és az
ar ra tör té nõ fel ké szü lést, együtt mû köd ve az MH ÖHP
egész ség ügyi fõ nö ké vel.

– Kép vi se li a hon véd-egész ség ügy és a Ma gyar Hon -
véd ség ér de ke it az elöl já ró ál tal meg ha tá ro zott nem zet kö zi 
és ha zai ren dez vé nye ken.

– Össze fog ja, irá nyít ja és fel ügye li a NA TO katona-
 egészségügyi mun ka cso por tok és szak ér tõi pa ne lek
 magyar kép vi se lõ i nek mun ká ját.

– Össze fog ja az MH HEK nem zet kö zi le ve le zé sét.
– Ter ve zi az MH HEK ál lo má nyá nak nem zet kö zi tan -

fo lya mo kon és to vább kép zé se ken va ló rész vé te lét.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony,
– fel sõ fo kú an gol nyelv vizs ga,
– ,,C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi ellen õr zés (vál la lá sa, ha 

még nincs meg),
– hon véd or vos tan-ka taszt ró fa or vos tan szak vizs ga,
– leg alább kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer ve zé si

gya kor lat,
– misszi ós, vagy NA TO törzs be osz tás ban el töl tött gya -

kor lat,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret és gya kor lat 

(Word, Po wer Po int, Ex cel, In ter net, e-ma il).

Elõnyt je len t:
– más (NA TO/USA/egyéb) egész ség ügyi szer ve zés sel

kap cso la tos szak is me ret és vég zett ség,
– más nyel vek is me re te.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Mû ve le ti Fõ nök ség, fõ nök be osz tá sá ra”.

Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá val
kap cso la to san

a) A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– az osz tály ve ze té sé re vo nat ko zó el gon do lást,
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí tó

ok ira tok má so la ta it,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a

 pályázati anya gá ba va ló be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság
ré szé rõl.
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b) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé -
del mi és az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést 
kö ve tõ 30. nap.

c) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134
Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 44.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott ság bí rál ja el 
a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve -
tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma
csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil -
vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
HEK ad. (Te l: 329–0480)

* * *

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi
 Központ (a továb biak ban: MH HEK) mb. pa rancs no ka
(MH egész ség ügyi fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény
23.  § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK
aláb bi be osz tás ra:

Pá lyá zat ra ki írt be osz tás:

MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont, Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet,
Meg elõzõ Or vo si Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon bün tet len
elõ éle tû, cse lek võ ké pes ma gyar ál lam pol gá rok, akik a pá -
lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH Dr. Ra dó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Pre ven tív Igaz -
ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet, Meg elõ zõ Or vo si
Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos.

Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõtar -
tamú.

Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/VI.
Mun ka kö ri fi ze té si osz tá lya: H–J.
va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te le zett be osz tás.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

A MH HEK, Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz -
té si In té zet, Meg elõ zõ Or vo si Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
or vos fel ada ta:

– A hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya egész sé gi ál la po tá -
nak elem zé se és er re ala po zott rend sze res meg elõ zõ cé lú
egész ség vé del mi és egész ség fej lesz té si kép zé sek vég re -
haj tá sa.

– A hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya rend sze res, köte -
lezõ egész sé gi szû rõ vizs gá la ti ered mé nye i nek fel dol go zá -
sá val elem zi az ál lo mány egész sé gi ál la po tá nak ala ku lá sát.

– Az elem zé sek re ala po zot tan meg ha tá roz za a leg gyak -
rab ban je lent ke zõ be teg ség cso por to kat.

– Ja vas la tot tesz a meg elõ zõ egész ség ügyi – egész ség -
ne ve lé si és egész ség fej lesz té si – el vek és stra té gia ki ala kí -
tá sá hoz.

– Ki dol goz za a sze mé lyi ál lo mány ban leg gyak rab ban
fel lé põ kró ni kus nem fer tõ zõ meg be te ge dé sek meg elõ zé si
pro to koll ja it.

– Koc ká za ti fak to rok meg ha tá ro zá sá val, azok szá mí tó -
gé pes elem zé sé vel, az egész ség ká ro sí tó ma ga tar tá si for -
mák csök ken té sé re fó ku szá ló egész ség fej lesz té si prog ra -
mok pro to koll ja i nak elõ ké szí té se.

– Élet mód ta nács adás te rü le tén rend sze res akk re di tált
kép zé sek, illetve to vább kép zé sek elõ ké szí té se, szer ve zé se
a csa pat egész ség ügy vo nat ko zá sá ban.

– A ki dol go zott meg elõ zõ prog ra mok alap ján ki kép zé -
se ket hajt vég re a hon véd ség sze mé lyi ál lo má nyá nál meg -
lé võ ve ze tõ meg be te ge dé sek meg elõ zé se, az egész sé gi ál -
la pot ja ví tá sa ér de ké ben.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– lega lább két szak vizs ga, ame lyik bõl az egyik bel gyó -

gyá sza ti szak vizs ga,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû ve ze tõi gya kor lat,
– lega lább 10 éves szak mai gya kor lat,
– nyel vi kö ve tel mény: kö zép fo kú ál lam i vagy ál la mi -

lag el is mert „C” tí pu sú an gol nyelv vizs ga.

Elõnyt je len t:
– egész ség ne ve lé si és/vagy egész ség fej lesz té si te rü le -

ten vég zett te vé keny ség,
– tudo má nyos fo ko zat.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH
Dr.  Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Pre ven -
tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet, Meg elõ zõ
 orvosi Osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .........................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.) meg al ko tá sa so rán az Eu ró pai Unió
tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog -
al kal ma zók több mint más fél év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek rég meg szûn tek, az el sõ tár -
sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály ba lé pé se óta a gaz da sá gi élet sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és 
el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul tú ra, amely re a jog -
al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló, a Leg fel sõbb Bí ró ság és
az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411),
 valamint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma -
gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                                       ………………………………………
                                            cég sze rû alá írás
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