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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
108/2008. (HK 16.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium

Katona-egészségügyi Kiválósági Központ
költségvetési szerv alapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §
(1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, va-
lamint a honvédelmi szervek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot

adom ki:

1. 2008. november 1-jei hatállyal költségvetési szervet
alapítok.

2. a) A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi
Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ

– rövidített megnevezése: HM KEKK
b) A költségvetési szerv angol nyelvû megnevezése:

MED Centre of Excellence for Military Medicine
– rövidített megnevezése: MED COE

3. A költségvetési szerv székhelye: 1153 Budapest, Bu-
daörsi út 49–53., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.

4. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet. Állománya a Magyar
Honvédség költségvetési létszámkeretébõl a HM és
háttérintézményeihez tartozik.

5. A költségvetési szerv alapítója és fenntartója a honvé-
delmi miniszter, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisz-
térium (a továbbiakban: HM).

6. A költségvetési szerv a kabinetfõnök közvetlen irá-
nyítása alatt hajtja végre feladatait.

7. A költségvetési szerv alaprendeltetése:
A NATO egészségügyi tevékenysége minõségi átalakí-

tásának támogatása szakértõi tevékenység végzésével a
képzés, kiképzés, a doktrína- és szabványfejlesztés, vala-
mint mûveleti tapasztalatok hasznosítása területén.

A HM KEKK legyen képes nemzetközi szervezetként
mûködni, amennyiben ekként aktiválja és akkreditálja
– megfelelõ számú nemzetközi résztvevõ esetén – az
Észak-atlanti Tanács (NAC).

8. A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége:

a) a NATO mûveletek egészségügyi biztosítása szak-
mai elveinek kidolgozása. A megelõzõ, a gyógyító- és
egészségügyi kiürítõ, a katona-egészségügyi oktatás, az
egészségügyi technikai fejlesztési és szakanyag-ellátási
feladatok, eljárások, és szabványok kidolgozása és to-
vábbfejlesztése;

b) együttmûködés és javaslattétel a katona-egészség-
ügyi ellátást szabályozó jogszabályok, a szövetségi irányí-
tás normatív eszközei és a belsõ rendelkezések kidolgozá-
sában;

c) a katona-egészségügyi biztosítás elveinek, rendszeré-
nek, valamint az egészségügyi ellátást meghatározó, a
NATO-ban alkalmazott rendelkezések, elvek szükség sze-
rinti egységesítése, harmonizálása az egészségügyi ellátás
teljes spektrumának vonatkozásában;

d) a NATO részére a hivatásos és szerzõdéses állomány
egészségi és fizikai alkalmasságának megtartása érdeké-
ben a szinten tartás egészségügyi követelményeinek kidol-
gozásában való részvétel, az egészségfejlesztési és egész-
ségnevelési koncepciók kidolgozása;

e) az alap- és alkalmazott kutatások végrehajtása a kato-
na-egészségügy témakörében, különös tekintettel az
atom-, biológiai és vegyi fegyverek orvosi hatásaira, vala-
mint a katasztrófa-orvosi helyzetekre;

f) a katonaorvost képzõ hazai és külföldi orvostudomá-
nyi egyetemekkel, oktató és továbbképzõ intézetekkel, ku-
tatás-fejlesztési szervezetekkel való kapcsolattartás;

g) a nemzetközi mûveletekben résztvevõ többnemzeti
egészségügyi állomány NATO elvek szerinti kiképzése és
felkészítése a többnemzeti egészségügyi egységekbe tör-
ténõ feladat végzésére;

h) a NATO állományába tartozó, a hadszíntéren szolgá-
latot teljesítõ egészségügyi szakállomány idõszakos át-
képzése, továbbképzése, új módszertani elvek bevezetése
a szaktevékenység tapasztalatainak elemzése alapján;

i) a harcászati szintû mûveletek egészségügyi tapaszta-
lat-hasznosítási rendszerének kidolgozása és mûködtetése
– ideértve az adatok gyûjtését, feldolgozását, elemzését és
értékelését –, továbbá a NATO ilyen irányú adatbázisai-
nak mûködtetése;

j) a vonatkozó NATO egészségügyi biztosítási szabvá-
nyok alapján részvétel a NATO ellenõrzési (Evaluation)
programjaiban (CREVAL, TACEVAL, OCC E&F), az el-
lenõrzési adatbázisok ellenõrzõ listáinak továbbfejlesz-
tése, karbantartása;
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k) részvétel a NATO ellenõrzési tanfolyamain, NA-
TO-igény esetén részvétel a NATO tagállamai és a Partne-
rek (PfP, MD, ICI) erõinek NATO-ellenõrzésében.

9. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a költségvetési szerv vezetõje: igazgató. Beosztásá-

nak megnevezése: HM Katona-egészségügyi Kiválósági
Központ igazgató;

b) az igazgatót a HM kabinetfõnök javaslata alapján a
honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel;

c) az igazgató a költségvetési szerv élén álló egyszemé-
lyi felelõs vezetõ. Az igazgató a költségvetési szerv állo-
mányába tartozó, szolgálati viszonyban álló katonák szol-
gálati elöljárója, a más jogviszonyban állóknak (közalkal-
mazottaknak) hivatali felettese.

10. Gazdálkodási jogkör:
A költségvetési szerv a gazdálkodás megszervezésének

módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, a költségvetési
elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjá-
ból teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv. E beso-
rolás a költségvetési szerv jogi személyiségét nem érinti.
A gazdálkodás rendjét és az elõirányzatok felhasználásá-
nak módját a felügyeleti szerv határozza meg. A magasabb
hatáskörbe nem tartozó kérdésekben az igazgató gyakorol-
ja az Áht.-ban meghatározott kötelezettségvállalási és
utalványozási jogkört. E jogkörét az igazgató helyettesére
írásban átruházhatja.

Az éves költségvetését a XIII. HM költségvetési fejezet,
1 Honvédelmi Minisztérium címszám, HM hivatalai alcí-
men belül elkülönítetten kell tervezni és kezelni.

A kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kap-
csolódó ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására
kijelölt honvédelmi szervezet végzi.

A mûködéséhez szükséges egyes infrastrukturális és lo-
gisztikai feltételeket a Magyar Honvédség ellátó (befoga-
dó) szervei biztosítják. A mûködés egyéb feltételeirõl a
HM szervekkel azonosan a HM szakirányú (ellátó) szerve-
zetei gondoskodnak.

Gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a HM, a
felsõ szintû gazdálkodó szervek, valamint a HM központi
ellenõrzési szervezete látja el.

11. A költségvetési szerv vállalkozási, kiegészítõ és ki-
segítõ tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékeny-
ségbõl származó bevétel a költségvetés tervezett összki-
adásának 20%-át érheti el.

TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység

58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
59.11 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés

70.21 PR, kommunikáció
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.42 Felsõfokú oktatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
90.03 Alkotómûvészet
99.00 Területen kívüli szervezet

12. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

13. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba
vételét az R. 13. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet végzi.

14. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a HM
KEKK igazgatója 2008. december 31-ig elkészíti és azt a
kabinetfõnök részére jóváhagyásra felterjeszti.

15. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. szeptember 30.

A honvédelmi miniszter
110/2008. (HK 16.) HM

h a t á r o z a t a
rendszeresítésre kerülõ haditechnikai eszközökrõl

A Rendszeresítési Bizottság 2008. augusztus 22-i ülésé-
nek javaslata alapján az alábbi haditechnikai eszközök
rendszeresítését rendelem el:

1. WBS 2500 típusú gépjármûbe szerelt (szállítható) és
TMP típusú hordozható kivitelû, rádió távvezérlésû rob-
banóeszközök elleni zavaró berendezések (C-RCIED)

Rendeltetése: A kollektív és az egyéni védelem biztosí-
tása érdekében a rádió távvezéreltrobbanóeszközök elleni
zavarás biztosítása.
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2. MB G270 CDI BA10/Szpk. és BA10/Raj típusvál-
tozatú ponyvás terepjáró személygépkocsik

Rendeltetése: a kor színvonalának megfelelõ felépít-
ménnyel, motorral és futómûvel rendelkezõ, közúton és te-
repen való személyszállítás végrehajtása, a hadszíntéri pa-
rancsnokságok alárendelt alakulatai által üzemeltett gép-
jármû-technikai eszközök biztosítása.

3. RÁBA H14.206 AEL-003 személyszállító terep-
járó tehergépkocsi

Rendeltetése: a csapatok személyi állományának és
hadfelszerelési anyagainak szállítása, illetve alapjármû-
ként utánfutók, többtengelyes pótkocsik és fegyverzeti
eszközök biztonságos vontatása terepen és közúton egy-
aránt.

4. ANDROS F6-A típusú nehéz tûzszerész robot
Rendeltetése: Szakember általi mesteri alkalmazása

esetén megkönnyíteni, illetve biztonságosabbá tenni a tûz-
szerész feladatainak a végrehajtását.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
112/2008. (HK 16.) HM

h a t á r o z a t a
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel a felsõoktatásról szóló

2005. évi CXXXIX. törvényben, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem 101/2003. (HK 21.) HM határozattal,
95/2005. (HK 12.) HM határozattal, 78/2006. (HK 16.)
HM határozattal, 88/2006. (HK 17/I.) HM határozattal,
147/2007. (HK 1/2008.) HM határozattal és 5/2008.
(HK 3.) HM határozattal módosított, 14/2000. (HK 9.) HM
határozattal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozat 5. pontja a „postacíme: 5008 Szolnok,
Pf. 1” szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egé-
szül ki:

„telephelye: Ócsa gyakorlótér, Kincsesdomb; postací-
me: 2364 Ócsa-Alsópakony 7/H”.

2. A határozat 8. pont 8.1. és 8.2. alpontjai helyébe az
alábbi alpontok lépnek:

„8.1. ZMNE Bolyai János Katonai Mûszaki Kar.
Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
8.2. ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.”

3. Ez a határozat 2008. szeptember 1-jén lép hatályba,
egyidejûleg a határozat 5. pontjában a „telephelyei: Buda-
pest IX., Üllõi út 133–135.” és a „postacíme: 1456 Buda-
pest, Pf. 12.” szövegrészek, továbbá a határozat 11. pontjá-
nak negyedik bekezdésében a „Cím: Budapest IX., Üllõi
út 133–135. Hrsz.: Budapest 38295„ szövegrész hatályát
veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
80/2008. (HK 16.) HM

u t a s í t á s a
a szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti

jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli
tevékenységek díjazásáról szóló

99/2006. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. §-ának
f) pontja alapján, figyelemmel a Hvt. 97. §-a (1) bekezdé-
sének l) és o) pontjaira a szolgálati, közszolgálati, közal-

kalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevé-
kenységek díjazásáról szóló 99/2006. (HK 19.) HM utasí-
tást (a továbbiakban: Ut.) a következõk szerint

módosítom:

1. §

Az Ut. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A HM szerveinél a külsõ megbízási díjkeret terhére

elõkészített megbízási szerzõdéseket a (4) bekezdés sze-
rinti pénzügyi záradékolást megelõzõen a HM Jogi Fõosz-



tály részére meg kell küldeni jogi véleményezésre. Ennek
eredményét a HM jogi fõosztályvezetõ a megbízási szer-
zõdésen záradékban rögzíti.”

2. §

Az Ut. 10. § (4) bekezdése a következõ mondattal egé-
szül ki:

„Az ellenjegyzést a megbízási szerzõdések záradékolá-
sával kell végrehajtani.”

3. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba, és 2009. január 1-jén a hatályát veszti.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut.
4. § (4) bekezdésben a „HM KPÜ vezérigazgatója” szö-
vegrész, a 10. § (4) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésé-
ben, valamint a 2. számú melléklet II. pont 3. alpontjában a
„HM KPÜ vezérigazgatójának” szövegrész, továbbá a
3. számú melléklet 3. pont d) alpontjában a „HM KPÜ ve-
zérigazgató (vagy megbízottjának)” szövegrész helyébe a
„HM KPÜ” szöveg lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
81/2008. (HK 16.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium

Katona-egészségügyi Kiválósági Központ
megalakításával kapcsolatos egyes feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontja alapján a Honvédelmi Minisztérium
Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (a továbbiak-
ban: HM KEKK) megalakításával kapcsolatos egyes
feladatokról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), az MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központra (a továbbiakban: MH HEK), va-

lamint a megalakításban érintett HM szervezetekre és a
Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

A HM KEKK megalakításának célja

2. §

(1) A HM KEKK megalakításának célja olyan képesség
kifejlesztése, amely hiteles szaktudással és tapasztalattal
képes támogatni a NATO és a tagországok katona-egész-
ségügyi transzformációs folyamatának sikeres végrehaj-
tását.

(2) A HM KEKK legyen képes a Szövetség valamennyi
tagállama és a partner országok (PfP, MD, ICI) számára
nyitott intézményként mûködve elérni az Észak-atlanti Ta-
nács (NAC) általi akkreditációt és kellõ számú nemzet
részvétele esetén nemzetközi katonai szervezetként tör-
ténõ aktiválást.

A HM KEKK létszámkerete és költségvetése

3. §

(1) A HM KEKK rendszeresített létszáma: 24 fõ.

(2) A HM KEKK létrehozásához szükséges létszámke-
retbõl 18 fõt az MH HEK rendszeresített létszámának ter-
hére – annak 18 fõvel történõ csökkentésével – kell bizto-
sítani. A további 6 fõ központilag kerül biztosításra.

(3) A szervezési tevékenység:
Kezdete: 2008. október 1.
Befejezése: 2009. április 30.

(4) A HM KEKK 2008. évi mûködési költségeit az MH
HEK 2008. évi költségvetésébõl történõ átcsoportosítással
kell biztosítani.

4. §

A HM KEKK megalakításának idõpontja: 2008. no-
vember 1-je.

A HM KEKK megalakításával kapcsolatos
feladatok

5. §

(1) Ki kell dolgozni a HM KEKK struktúráját, valamint
Munkaköri Jegyzékét és azt a munkaköri jegyzékekrõl és
állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: HM utasítás) szerinti egyeztetést
követõen a honvédelmi miniszter részére kell jóváhagyás-
ra felterjeszteni.
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Határidõ: kidolgozásra és a HM Tervezési és Koordiná-
ciós Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) részére történõ
megküldésre 2008. szeptember 25.

Felelõs: MH HEK (NATO) Katona-egészségügyi Kivá-
lósági Központ kialakítását és fejlesztését koordináló
munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) vezetõ.

Határidõ: jóváhagyásra és kiadásra 2008. szeptember 30.
Felelõs: HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ.

(2) A HM KEKK struktúrájával és rendszeresített lét-
számával összhangban módosítani kell az MH HEK Állo-
mánytábláját és azt a HM utasítás szerinti egyeztetést kö-
vetõen a HM haderõtervezési fõosztályvezetõ részére kell
jóváhagyásra felterjeszteni.

Határidõ: kidolgozásra és a HM Haderõtervezési Fõosz-
tály részére történõ megküldésre 2008. szeptember 25.

Felelõs: MH HEK parancsnok.
Határidõ: jóváhagyásra és kiadásra 2008. szeptember 30.
Felelõs: HM haderõ-tervezési fõosztályvezetõ.

6. §

(1) Ki kell dolgozni a HM KEKK Alapító Okiratát (a to-
vábbiakban: Alapító Okirat) és azt a szükséges egyezteté-
sek elvégzése, miniszteri jóváhagyáshoz történõ elõter-
jesztése céljából a HM TKF részére kell megküldeni.

Határidõ: kidolgozásra, HM TKF részére történõ meg-
küldésre 2008. szeptember 25.

Felelõs: Munkacsoport-vezetõ.
Határidõ: jóváhagyásra és kiadásra 2008. szeptember 30.
Felelõs: HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ.

(2) A HM KEKK alaprendeltetésével és alaptevékeny-
sége körében megállapított feladataival összhangban mó-
dosítani kell az MH HEK alapításáról szóló, többször mó-
dosított 23/2007. (HK 4.) HM határozatot.

Határidõ: kidolgozásra, HM TKF részére történõ meg-
küldésre 2008. szeptember 29.

Felelõs: MH HEK parancsnok.
Határidõ: jóváhagyásra és kiadásra 2008. október 15.
Felelõs: HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ.

7. §

(1) Az Alapító Okiratában meghatározottakkal össz-
hangban és határidõig ki kell dolgozni a HM KEKK Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát, amelyet a HM TKF-el,
valamint a HM Jogi Fõosztállyal és a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökséggel történõ véleményeztetést követõ-
en a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ útján a
HM kabinetfõnök részére kell jóváhagyásra felterjeszteni.

Határidõ: a tervezet elõkészítésére és egyeztetésére
2008. november 30.

Felelõs: HM KEKK igazgató, HM tervezési és koordi-
nációs fõosztályvezetõ.

(2) Az Alapító Okirat-módosításban meghatározottak-
kal összhangban és határidõig módosítani kell az MH
HEK Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, amelyet a HM
Vezérkari Titkárság útján a HM Honvéd Vezérkar fõnök
(a továbbiakban: HM HVKF) részére kell jóváhagyásra
felterjeszteni.

Határidõ: a tervezet HM Vezérkari Titkárság részére
egyeztetésre történõ megküldésére 2008. október 31.

Felelõs: MH HEK parancsnok.

8. §

(1) Az MH HEK parancsnoka gondoskodik a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdé-
ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény és a végrehajtásukra kiadott rendelkezések
érvényesülésének, a munkajogi elõírások és határidõk be-
tartásának ellenõrzésérõl.

(2) A Magyar Honvédség tevékenységének szakirányítá-
sáért felelõs minisztériumi vezetõk ezen utasításban megha-
tározottakkal összhangban, szakterületükön szabályozzák a
HM KEKK megalakításával összefüggõ személyügyi, pénz-
ügyi és számviteli, híradó és informatikai, információ- és do-
kumentumvédelmi, nemzetközi, infrastrukturális és elhelye-
zési, valamint logisztikai szakfeladatok végrehajtását.

Határidõ: 2008. október 20.
Felelõs: szakirányítást végzõ vezetõk, a szabályozás

szakmai elõkészítéséért felelõs HM szervek és szervezetek
vezetõi.

(3) A HM HVKF a szolgálati alárendeltségébe tartozó, a
HM KEKK megalakításában érintett szervezetek felada-
tait szervezési parancsban szabályozza.

Határidõ: 2008. október 20.
Felelõs: HM HVKF.

(4) A HM KEKK, mint önállóan gazdálkodó, költségve-
tési irányzatok felett rendelkezési jogosultsággal rendel-
kezõ költségvetési szerv feladatainak végrehajtásához
szükséges erõforrásokat a Tárca Védelmi Tervezõ rend-
szerében kell megtervezni.

Határidõ: kidolgozásra, a HM Védelmi Tervezési Fõ-
osztály részére történõ megküldésre 2008. november 17.

Felelõs: HM KEKK igazgató.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – az aláírása napján lép hatályba,* és 2009. november
30-án hatályát veszti.

* Az utasítás aláírásának napja 2008. szeptember 30.
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(2) Az 5. § szerinti okmányok hatálybalépésének idõ-
pontja 2008. november 1-je.

(3) A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ (NATO) Katona-egészségügyi Ki-
válósági Központ kialakítását és fejlesztését koordináló
munkacsoport megalakításáról szóló 45/2008. (HK 10.)
HM utasítás a HM KEKK megalakításával összhangban,
2008. november 1-jével hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
82/2008. (HK 16.) HM

u t a s í t á s a
üdülési csekk biztosításáról a személyi állomány

részére

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a 97. § (1) bekezdésének n)
és o) pontjaiban foglalt feladatok végrehajtása érdekében
– a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
125. §-a, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 49/H. §-a, valamint a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 165. §-a alapján –
a személyi állomány üdülési csekkel történõ ellátásáról a
következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra, a miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása,
fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó,
valamint a HM államtitkára által felügyelt szervezetekre, a
Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek), illetve a honvédelmi
szervezetek személyi állományára.

2. §

(1) A honvédelmi szervezeteknél 2008. szeptember
1-jén jogviszonyban álló hivatásos és szerzõdéses katonák
(ideértve a rendelkezési állományban lévõket is), köztiszt-
viselõk, közalkalmazottak és ügyészségi alkalmazottak – a

(2) bekezdésben foglaltak kivételével – személyenként a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott,
névre szóló, 35 000 Ft összegû adó- és járulékmentes egy-
szeri üdülési csekk juttatásban részesülnek. A részmunka-
idõben foglalkoztatottak szintén 35 000 Ft összegû üdülési
csekk juttatásra jogosultak.

(2) Nem jogosultak üdülési csekkre azok, akik 2008.
szeptember 1-jén

a) felmentési idejüket töltötték és mentesítve voltak a
szolgálatteljesítés (munkavégzés) alól,

b) gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási
segélyben részesültek kivéve, ha a gyermekgondozási se-
gély folyósítása mellett honvédelmi szervezetnél szolgála-
tot teljesítettek, munkát végeztek,

c) bármilyen jogcímen igénybe vett 30 napot meghaladó
illetmény nélküli szabadságon voltak,

d) a prémiumévek programról és a különleges foglal-
koztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény ha-
tálya alá tartoztak,

e) megbízási szerzõdés alapján kerültek foglalkoztatásra,
f) a Hjt. 46. § (3) bekezdése alá tartozó más szervhez ve-

zényeltek kivéve, ha illetményüket közvetlenül a HM feje-
zet költségvetése személyi kiadások elõirányzata terhére
kapják.

3. §

Az üdülési csekket – a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) által elõállított és
honvédelmi szervezetek személyügyi és pénzügyi ellátá-
sáért felelõs szervezeti elemei által ellenõrzött jegyzék
alapján – a jogosultak részére 2008. október hónapban kell
átadni.

4. §

Ezen utasítás alapján megállapított üdülési csekk nem
tartozik a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló
35/2002. (V. 10.) HM rendelet 5/A. §-a szerinti, a HM
Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság (a to-
vábbiakban: HM Kht.) kapacitás kiegészítése érdekében
vásárolható üdülési csekk körébe.

5. §

A HM Kht. üdülõiben jelen utasítás alapján biztosított
üdülési csekkel fizetõknek a szolgáltatásokat kereskedel-
mi áron kell igénybe venniük.

6. §

Az üdülési csekkek beszerzésével, kezelésével, nyil-
vántartásával kapcsolatos adminisztratív feladatokra a
HM KPÜ vezérigazgatója intézkedik.
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7. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* és 2009.
január 1-jén a hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. szeptember 30.

A honvédelmi miniszter
83/2008. (HK 16.) HM

u t a s í t á s a
a jelentési kötelezettség körébe tartozó

biztonsági kihívást jelentõ helyzetek jegyzékérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, fi-
gyelemmel a Kormány biztonsági kihívást jelentõ váratlan
helyzetekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjérõl szóló hatá-
rozatára (a továbbiakban: Határozat), a Kormányügyeleti
Szabályzat kiadásáról szóló miniszterelnöki utasításra
(a továbbiakban: Szabályzat), a Magyar Honvédség veze-
tését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok mûködé-
sérõl szóló 20/2007. (HM 4.) HM utasításra, valamint a
Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rend-
szerében foglalt elõírásokra a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen, illetve fenn-
tartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerveze-
teire terjed ki.

2. §

(1) A Határozat szerinti Kormányügyeletes tájékoztatá-
sára, illetve a Kormányügyeletessel történõ kapcsolattar-
tásra a honvédelmi tárca részérõl kizárólag a HM Kabinet-
fõnöke vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt sze-
mély jogosult.

(2) Az MH Központi Ügyelet – a jelentési rendszerben
elõírt jelentésekkel egyidejûleg – a HM Kabinetfõnököt
azonnal köteles tájékoztatni a 3. §-ban szereplõ esemé-
nyekkel kapcsolatos információkról.

(3) Az utasítás rendelkezései nem érintik az utasítás ha-
tálya alá tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgá-
latainak mûködésére vonatkozó hatályos elõírásokat.

3. §

A Kormányügyeletesi tájékoztatás körébe tartozó
biztonsági kihívást jelentõ helyzetek

(1) A kormányzat és a védelmi igazgatás mûködését be-
folyásoló, honvédelmi rendszert érintõ események:

a) egyes minõsített idõszakok (rendkívüli állapot, szük-
ségállapot, Alk. 19/E. § szerinti váratlan betörés, megelõ-
zõ védelmi helyzet) kihirdetésének kiváltására alkalmas
események váratlan bekövetkezése;

b) a honvédelmi igazgatás körébe tartozó olyan esemé-
nyek bekövetkezése, amely miatt szükséges a rendkívüli
fõvárosi, megyei védelmi bizottsági ülések összehívása;

c) a Kormány, a védelmi igazgatás speciális vezeté-
si-irányítási, létesítményi, technikai rendszerei mûködését
alapvetõen befolyásoló események;

d) honvédelmi célból fokozott védelmet igénylõ kriti-
kus infrastruktúra elemek közvetlen veszélyeztetettségét,
vagy károsodását kiváltó esemény.

(2) Nemzetközi kötelezettségvállalásunkkal, szövetségi
mûveletekkel és válságkezeléssel kapcsolatos események:

a) a NATO válságkezelési rendszerével összhangban
lévõ nemzeti intézkedések bevezetését igénylõ váratlan
esemény, illetve az intézkedés bevezetésének ténye;

b) a Magyar Köztársaság érdekeltségeit, szervezeteit és
állampolgárait közvetlenül érintõ szövetségi mûvelet
megkezdése és befejezése;

c) a külföldi mûveleti területen bekövetkezett bármine-
mû olyan esemény, amelyben a magyar hozzájárulásban
érintettek tekintetében fenyeget közvetlen veszély vagy
súlyos sérülés bekövetkezése;

d) a légi jármûvek fedélzetén elkövetett bûncselekmény
vagy ilyen cselekmény közvetlen veszélye.

(3) A honvédelmi ágazat mûködését befolyásoló esemé-
nyek:

a) az ágazati alárendeltségbe tartozó objektumot érintõ
támadás;

b) a Hvt. 70–72. §-ok szerinti erõ kirendelésének szük-
ségessége;

c) fegyverrel, lõszerrel, robbanó, sugárzó és mérgezõ
anyagokkal kapcsolatos életet veszélyeztetõ rendkívüli
események;

d) minden olyan rendkívüli esemény, amely az ágazat-
hoz tartozó szervezetek képességeire alapvetõen befolyás-
sal van.
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(4) Katasztrófa elhárítási feladatokkal kapcsolatos ese-
mények:

a) a honvédelmi rendszerre bármilyen hatást gyakorló
elemi csapásról, ipari szerencsétlenségrõl, illetve más ka-
tasztrófa jellegû esemény;

b) a Magyar Honvédség katasztrófa elhárítási feladatok-
ra kijelölt erõinek alkalmazása és azok részvételét befolyá-
soló események.

(5) Minden egyéb, a honvédelmi rendszert érintõ olyan
esemény, amely a kormányzati kommunikáció szempont-
jából releváns.

4. §

Ez az utasítás 2008. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
84/2008. (HK 16.) HM

u t a s í t á s a
a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány

részletes kategóriába sorolásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továb-
biakban: Hjt.) 52. § (4) bekezdésére és 125/A. §-ára, vala-
mint a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devi-
zaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 37. §-ában foglaltakra – a béketá-
mogató mûveletekben résztvevõ állomány részletes kate-
góriába sorolásáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Hjt. 2. § (32) bekezdés c) pontja
alapján külföldön feladatot ellátó magyar kontingensekre,
valamint azok állományában, illetve ilyen feladatot egyéni

beosztásban ellátó külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos
és szerzõdéses állományú katonákra – kivéve a Rendelet
33. § (3) bekezdése szerinti kiküldötteket – terjed ki.

2. §

(1) A Rendelet 37. §-a szerinti szempontok alapján a bé-
ketámogató mûveletekben résztvevõ magyar kontingen-
sek (ideértve az egyéni beosztást betöltõk állományjegy-
zéken meghatározott csoportjait is) részletes kategóriába
sorolását a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak szerint állapí-
tom meg.

(2) A Rendelet 2. számú mellékletének II. számú táblá-
zata szerinti biztonsági körülmények szempontjából:

a) az 1. kategóriába tartozik
aa) az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erõk (UNFICYP)

Magyar Kontingens;

b) a 2. kategóriába tartozik
ba) a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális

Erõk és Megfigyelõk (MFO) Magyar Kontingens;
bb) az MH EUFOR Század (Bosznia-Hercegovina);
bc) az MH Õr- és Biztosító Zászlóalj (Koszovó);
bd) az MH KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laborató-

rium;
be) a balkáni térségben egyéni beosztást betöltõ állo-

mány;

c) a 3. kategóriába tartozik
ca) az MH KFOR Század;
cb) az MH KFOR (Manõver) Zászlóalj;

d) a 4. kategóriába tartozik
da) az EU csádi mûveletében részt vevõ állomány;

e) az 5. kategóriába tartozik
ea) a NATO Iraki Kiképzõ Misszió (NTM-I);
eb) az MH Tartományi Újjáépítési Csoport (MH PRT);
ec) az Afganisztánban egyéni beosztást betöltõ állo-

mány;
ed) az MH KAIA törzstiszti csoport (Kabul);

f) a 6. kategóriába tartozik
fa) az MH Különleges Mûveleti Csoport (Afganisztán);
fb) az MH OMLT (Afganisztán).

(3) A Rendelet 2. számú mellékletének II. számú táblá-
zata szerinti éghajlati viszonyok szempontjából:

a) az 1. kategóriába tartozik
aa) az MH EUFOR Század (Bosznia-Hercegovina);
ab) a balkáni térségben egyéni beosztást betöltõ állo-

mány;
ac) az MH Õr- és Biztosító Zászlóalj (Koszovó);
ad) az MH KFOR Század;
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ae) az MH KFOR (Manõver) Zászlóalj;
af) az MH KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laborató-

rium;

b) a 2. kategóriába tartozik
ba) az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erõk (UNFICYP)

Magyar Kontingens;
bb) a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális

Erõk és Megfigyelõk (MFO) Magyar Kontingens;

c) a 3. kategóriába tartozik
ca) az MH Tartományi Újjáépítési Csoport (MH PRT);
cb) az Afganisztánban egyéni beosztást betöltõ állo-

mány;
cc) az MH KAIA törzstiszti csoport (Kabul);
cd) az EU csádi mûveletében résztvevõ állomány;
ce) a NATO Iraki Kiképzõ Misszió (NTM-I);
cf) az MH OMLT (Afganisztán);
cg) az MH Különleges Mûveleti Csoport (Afganisztán).

3. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* ren-
delkezéseit azonban a 2008. július havi devizaellátmányok
megállapításától kezdõdõen kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a béketá-
mogató mûveletek kategóriába sorolásáról, valamint a de-
vizaellátmány-kiegészítés mértékének meghatározásáról
szóló 112/2007. (HK 19.) HM utasítás, valamint az azt
módosító 24/2008. (HK 7.) HM utasítás és 54/2008.
(HK 12.) HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. szeptember 30.
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉS

A HM jogi szakállamtitkárának és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
107/2008. (HK 16.) HM JSZÁT–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a 2008. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
143/2008. (HK 16.) HM HVKF

p a r a n c s a
a PRT-4 visszafogadó ünnepség végrehajtásával

összefüggõ feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
144/2008. (HK 16.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

helyettesítésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
145/2008. (HK 16.) HM HVKF

p a r a n c s a
a NATO Transzformációs Parancsnoksága (ACT)

által a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázison
(Szentendre) megrendezésre kerülõ Rögtönzött
Robbanóeszközök Elleni Tevékenység (C-IED)

szeminárium biztosításával összefüggõ feladatok
végrehajtásáról szóló 137/2008. (HK 15.) HM HVKF

parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.



A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
147/2008. (HK 16.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ

megalakításával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
148/2008. (HK 16.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség

részletes bontású létszámának változásával
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
150/2008. (HK 16.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2008. október 23-ai nemzeti ünnep megünneplésével

összefüggõ feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
142/2008. (HK 16.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség fogyasztói logisztikai képessége

elemzését és fejlesztését koordináló logisztikai
munkacsoport megalakításáról**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
146/2008. (HK 16.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédségben alkalmazott fizikai

követelmények felülvizsgálatáról**

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
34/2008. (HK 16.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírások hatályba léptetésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömnél fogva,
továbbá figyelemmel a Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság HTF/42-15/2008. nyt. sz. felterjesztésé-
re elrendelem a következõ dokumentumok bevezetését:

I. STANAG 3052 AS (EDITION 5) – AERONAUTI-
CAL BRIEFING FACILITIES

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

Hadmûveleti fõnökség
– Bevezetés idõpontja: 2008. október 01.
– Végrehajtás módja: külön intézkedést nem igényel, a

tárgyban korábban kiadott 317/2007. sz. MH ÖHP pa-
rancsnoki intézkedés lefedi a STANAG szakmai elõírá-
sait.

II. STANAG 3465 TN (EDITION 5) – SAFETY,
EMERGENCY AND SIGNALLING PROCEDURES
FOR MILITARY AIR MOVEMENT – FIXED WING
AIRCRAFT

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

Hadmûveleti fõnökség
– Bevezetés idõpontja: 2008. október 01.
– Végrehajtás módja: külön intézkedést nem igényel, a

tárgyban korábban kiadott 174/2004. sz. MH LEPK intéz-
kedés lefedi a STANAG szakmai elõírásait.

III. STANAG 3812 ASSE (EDITION 8) RESPONSI-
BILITIES FOR AIRCRAFT CROSS-SERVICING
GROUND CREW TRAINING

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

Repülõmérnök Mûszaki fõnökség
– Bevezetés idõpontja: 2008. október 01.
– Végrehajtás módja: külön intézkedést nem igényel, a

tárgyban korábban kiadott 383/2007. sz. MH ÖHP pa-
rancsnoki intézkedés lefedi a STANAG szakmai elõírá-
sait.

IV. STANAG 7005 ASP (EDITION 7) – EX-
CHANGE OF FLIGHT INFORMATION PUBLI-
CATION (FLIP) DATA

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

Hadmûveleti fõnökség
– Bevezetés idõpontja: 2008. október 01.
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– Végrehajtás módja: külön intézkedést nem igényel, a
tárgyban korábban kiadott 318/2007. sz. MH ÖHP pa-
rancsnoki intézkedés lefedi a STANAG szakmai elõírá-
sait.

V. STANAG 7008 ATS (EDITION 1) – MILITARY
AVIATION RADIO TELEPHONY (R/T) CALL-
SIGNS

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

Hadmûveleti fõnökség
– Bevezetés idõpontja: 2008. október 01.
– Végrehajtás módja: külön intézkedést nem igényel, a

tárgyban korábban kiadott 319/2007. sz. MH ÖHP pa-
rancsnoki intézkedés lefedi a STANAG szakmai elõírá-
sait.

Felhívom a témafelelõsök figyelmét az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési

dokumentumok kezelésérõl és feldolgozásáról szóló
1/2000. (HK 2.) HM utasítás elõírásainak következetes be-
tartására, különös tekintettel a 7. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban foglaltakra, illetve a Magyar Honvédség mûveleti
szabványosítási, doktrinális és szabályzó okmányok fej-
lesztési feladatairól szóló 198/2001. (HK 9.) MHPK intéz-
kedés 10. és 31. pontjaiban meghatározottakra. A formális
hatálybaléptetés kihirdetése elõtt ne adjanak ki végrehaj-
tási dokumentum-jellegû intézkedéseket. A kiadott végre-
hajtási dokumentumokról haladéktalanul tájékoztassák a
NATO mûveleti jellegû egységesítési kiadványok feldol-
gozásának koordinálásáért felelõs HM Haderõtervezési
Fõosztály Szövetségesi és Egységesítési Osztályát a fent
említett 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 33. pontjá-
ban elõírtaknak megfelelõen.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

307/2008. (HK 16.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a JAS-39 EBS HU Gripen típusú repülõgépek
rendszeresítéséhez szükséges „Útmutató”

hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a JAS-39 EBS HU Gri-
pen típusú repülõgépek rendszeresítésével kapcsolatos kö-
vetelményrendszer kialakítására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed az MH Összhaderõ-
nemi Parancsnokság és alárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel kiadom, az „Útmutató a
JAS-39 EBS HU Gripen típusú repülõgépek és a repülõgé-
pek kiszolgálásához szükséges földi kiszolgáló és támoga-
tó eszközök magyarországi üzembentartásához, továbbá a
munkavégzés során betartandó munka-, balesetvédelmi és
biztonsági rendszabályokhoz” kiadványt.

3. Az „Útmutatót” a jelen intézkedésem melléklete tar-
talmazza, melyet az érintettek külön, elosztó alapján kap-
nak meg.

4. Az „Útmutató” a közlönyben való megjelenéskor lép
hatályba és visszavonásig hatályos.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

316/2008. (HK 16.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmény
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok kezelésérõl és feldolgozásáról szóló 1/2000.
(HK 2.) HM utasításban foglaltakra, a STANAG 7145
(3. kiadás) okmány nemzeti bevezetésérõl az alábbiak
szerint intézkedem:

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök-
helyettes 8/2006. (HK. 20.) HM HVKFH számú közlemé-
nyében hatályba léptetett STANAG 7145 (EDITION 3)
MINIMUM CORE COMPETENCY LEVELS AND
PROFICIENCY OF SHILLS FOR FIRE FIGHTERS



címen kiadott NATO egységesítési egyezményt jelen in-
tézkedésemmel bevezetem.

A STANAG rendelkezéséit 2008. november 1-jétõl kell
alkalmazni.

Az intézkedés hatálya kiterjed az MH ÖHP szerveire és
az alárendeltségébe tartozó szervezetekre.

Jelen intézkedésem az aláírás napján lép hatályba.*

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. október 1.

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

317/2008. (HK 16.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

az MH KFOR zászlóalj gyakorló-csapatkarjelzésének
és csapatérméjének rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 110. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a csapatkarjelzé-
sek, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és formai kö-
vetelményeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés
rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasításban
(a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözködési Szabály-
zatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.), valamint ennek
módosításáról szóló 42/2005. (HK 1/2006.) HM rendelet
rendelkezéseire – az MH KFOR Zászlóalj (a továbbiak-
ban: MH KFOR Z.) gyakorló-csapatkarjelzésének és csa-
patérméjének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH ÖHP érintett és az MH
KFOR Z. teljes személyi állományára terjed ki.

2. Az utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált, felter-
jesztett gyakorló-csapatkarjelzést és csapatérmét az MH
KFOR Z.-nál szolgálatot teljesítõk részére, a szolgálattel-
jesítés idõtartalmára rendszeresítem.

3. Az MH ÖHP – parancsnok által rendszeresített – gya-
korló-csapatkarjelzés és csapatérme szöveges leírását, ere-
deti, valamint kétszeres méretû grafikáját ezen intézkedés
mellékletei tartalmazzák.

4. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint, a jóváhagyott
gyakorló-csapatkarjelzés rendszeresítésébõl adódó költ-
ségvetés tervezéséért, beszerzéséért, legyártásáéért és az
MH KFOR Zászlóalj személyi állományának gyakorló-
csapatkarjelzéssel való elsõ ellátásáért az MH Összhad-
erõnemi Parancsnokság a felelõs.

5. Az utasítás 6. § (2) bekezdése alapján, a csapatérme
rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezéséért, be-
szerzéséért, valamint legyártatásáéért az MH KFOR Z. pa-
rancsnokát teszem felelõssé.

6. Jelen intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

1. számú melléklet
a 317/2008. (HK 16.) MH ÖHP intézkedéshez

A gyakorló-csapatkarjelzés leírása

A gyakorló-csapatkarjelzés alapja egy hegyes talpú osz-
tatlan pajzs. Az alapszíne kék, melyet fehér szegély kere-
tez. A gyakorló-csapatkarjelzés két részre oszlik. A pajzs
teteje és közepe kék, benne helyezkedik el Koszovó ország
szürke színnel, fekete kontúrvonallal. Rajta a NATO csil-
lag fekete kontúrvonallal. Ezen felül helyezkedik el a
csodaszarvas barna színnel, fekete kontúrvonallal.

A gyakorló-csapatkarjelzésben felül MNTF-W (Multi-
national Task Force-West) felirat, fehér színû betûkkel, fe-
kete kontúrral. A gyakorló-csapatkarjelzés elsõ rész alján
TF NIMROD (Task Force NIMROD) felirat, fehér színû
betûkkel, fekete kontúrral.

A második rész alján a magyar nemzeti színek, piros, fe-
hér, zöld helyezkedik. Jobb oldalán a szlovén nemzeti
zászló helyezkedik el, bal oldalán az olasz nemzeti zászló
található.

2. számú melléklet
a 317/2008. (HK 16.)MH ÖHP intézkedéshez

A csapatérme leírása

A csapatérme alakja kerek, kettõ oldalból áll. A csapat-
érme alapanyaga fém, domború nyomatos, ezüst színû.

A csapatérme „A” oldalán közepén Koszovó ország ta-
lálható, rajta a NATO csillag. A Koszovó ország és a
NATO csillag egy körrel van határolva. A csapatérme szé-
lén egy körgyûrû található. A körgyûrû tetején a KOSOVO
írás, a körgyûrû alján a MNTF-W írás található.

A csapatérme „B” oldalán a csodaszarvas középen he-
lyezkedik el. A csapatérme szélén egy körgyûrû található.
A körgyûrû tetején TF NIMROD, bal oldalt HUNGARY,
jobb oldalt SLOVENIA, alján 2008 írás található.
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3. számú melléklet
a 317/2008. (HK 16.) MH ÖHP intézkedéshez

A gyakorló-csapatkarjelzés képi ábrázolása
eredeti méretben

Színkódok

Kék alapszín: RAL 5002
Szürke Koszovó ország: RAL 7002
Fekete kontúrral a NATO csillag: RAL 9005
Barna csodaszarvas: RAL 8008
Fehér betûk: RAL 9003

Szlovén címer:

Fehér hegy: RAL 9003
Kettõ kék hullámos vonal: RAL 5002
Kék a címer felsõ része: RAL 5002
Sárga a három csillag: RAL 1018
Piros kontúr a címer jobb és bal oldala: RAL 3020
Kék kontúr a címer teteje: RAL 5002

Magyar nemzeti színek:
Piros: RAL 3020
Fehér: RAL 9003
Zöld: RAL 6002

Szlovén nemzeti színek:
Fehér: RAL 9003
Kék: RAL 5002
Piros: RAL 3020

Olasz nemzeti színek:
Zöld: RAL 6002
Fehér: RAL 9003
Piros: RAL 3020

4. számú melléklet
a 317/2008. (HK 16.) MH ÖHP intézkedéshez

A csapatérme képi ábrázolása eredeti méretben
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A Magyar Honvédség
Logisztikai Ellátó Központ parancsnokának

208/2008. (HK 16.) MH LEK
i n t é z k e d é s e

az MH Logisztikai Ellátó Központ
csapatkarjelzésének és csapatjelvényének

rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH Logisztikai Ellátó
Központ (a továbbiakban: MH LEK) csapatkarjelzésének
és csapatjelvényének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett csapatkarjelzést és csapatjelvényt rendszeresí-
tem, viselését az MH LEK hivatásos és szerzõdéses állo-
mánya részére engedélyezem.

2. Az MH LEK PK által rendszeresített csapatkarjelzés
és csapatjelvény szöveges leírását és eredeti, valamint két-
szeres méretû színes grafikáját ezen intézkedés melléklete
tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejleszté-
si és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondoskodik
a jóváhagyott csapatkarjelzés és csapatjelvény rendszere-
sítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl,
gyártásáról és az MH LEK személyi állományának csapat-
karjelzéssel és csapatjelvénnyel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Barnucz Albert mk. ezredes s. k.,
MH LEK parancsnok

1. számú melléklet
a 208/2008. (HK 16.) MH LEK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A karjelzés alapformája egy szegéllyel ellátott ellipszis.
Ebben a szegélyben található a szervezet megnevezése
– felül, körívben „MAGYAR HONVÉDSÉG”; alul, körív-
ben LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT felirat olvas-
ható – oldalanként egy-egy sötétkék NATO csillaggal el-

választva. Az ellipszis szegélyét kívülrõl és belülrõl egy-
aránt egy fekete körvonal határolja, távolságuk 6 mm. A
szegélyek közötti terület színe arany, a szervezet megne-
vezése fekete színû. Az ellipszis belsõ területének alapszí-
ne kárminvörös, melyben egy 4,7 cm átmérõjû, világoskék
színû, szabályos kör alakú glóbusz található. A glóbusz
közepén egy pajzsot tartó, aranyszínû turulmadár helyez-
kedik el, szárnyainak fesztávolsága 4,3 cm. A pajzs köze-
pén a nemzeti trikolor összeállítás látható, melyben a pajzs
belsejét kitöltõ, a logisztikára utaló, sárga színû, gótikus
betûtípusú „L” betû látható. A pajzs peremének kitöltõ
színe zöld. A pajzsot a glóbusz alól induló szimmetrikus
babérág keretezi, melynek kitöltõ színe arany.

Méret (szélesség×magasság): 800 mm×650 mm-es el-
lipszisben elhelyezhetõ.

Színkódok:
Ellipszis külsõ szegélye: R: 255, G: 197, B: 16 (sárga)
Ellipszis belsõ területe: R: 165, G: 0, B: 33 (kármin)
Felirat az ellipszisben: fekete
NATO csillag az ellipszisben: R: 0, G: 51, B: 102 (sötétkék)
Glóbusz kitöltõ színe: R:38, G173, B205 (világoskék)
Pajzs peremének kitöltõ területe: R: 0, G: 255, B: 0 (zöld)
Babér kitöltõ színe: R: 237, G: 165, B: 72 (arany)
Pajzs felsõ területe: R: 255, G: 0, B: 0 (piros)
Pajzs alsó területe: R: 0, G: 128, B: 0 (zöld)
Turulmadár: R: 255, G: 153, B: 51 (arany)
Gótikus betûtípusú „L” betû: R: 255, G: 255, B: 0 (sárga)

Karjelzéssel ellátandók száma: 480 fõ.

2. számú melléklet
a 208/2008. (HK 16.) MH LEK intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben
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3. számú melléklet
a 208/2008. (HK 16.) MH LEK intézkedéshez

A csapatkarjelzés változata gyakorló ruházatra
szöveges leírása

A karjelzés alapformája egy szegéllyel ellátott ellipszis.
Ebben a szegélyben található a szervezet megnevezése
– felül, körívben „MAGYAR HONVÉDSÉG”; alul, körív-
ben LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT felirat olvas-
ható – oldalanként egy-egy NATO csillaggal elválasztva.
Az ellipszis homok színû, a szervezet megnevezése és a
NATO csillag fekete színû. Az ellipszis belsõ területe fe-
kete, melyben egy 4,7 cm átmérõjû, szabályos kör alakú,
zöld színû glóbusz található. A glóbusz közepén egy paj-
zsot tartó, homok színû turulmadár helyezkedik el, szár-
nyainak fesztávolsága 4,3 cm. A pajzs közepén a nemzeti
trikolor szimbólum látható, melyben a pajzs belsejét kitöl-
tõ, a logisztikára utaló, gótikus betûtípusú, homok színû
„L” betû látható. A pajzsot a glóbusz alól induló, homok
színû, szimmetrikus babérág keretezi.

Méret (szélesség×magasság): 800 mm×650 mm-es el-
lipszisben elhelyezhetõ.

Színkódok:
Ellipszis külsõ szegélye: R:203, G: 165, B: 43 (homok)
Ellipszis belsõ területe: R: 0, G: 0, B: 0 (fekete)
Felirat az ellipszisben: R: 0, G: 0, B: 0 (fekete)
NATO csillag: R: 0, G: 0, B: 0 (fekete)
Glóbusz kitöltõ színe: R:16, G: 117, B:11 (zöld)
Pajzs peremének kitöltõ területe: R:203, G: 165, B: 43

(homok)
Babér kitöltõ színe: R:203, G: 165, B: 43 (homok)
Pajzs felsõ területe: R: 255, G: 0, B: 0 (piros)
Pajzs középsõ területe: R: 255, G: 255, B: 255 (fehér)
Pajzs alsó területe: R:16, G: 117, B:11 (zöld)
Turulmadár: R:203, G: 165, B: 43 (homok)
Gótikus betûtípusú „L” betû: R:203, G: 165, B: 43 (ho-

mok)

Karjelzéssel ellátandók száma: 480 fõ.

4. számú melléklet
a 208/2008. (HK 16.) MH LEK intézkedéshez

A csapatkarjelzés változata gyakorló ruházatra
képi ábrázolása eredeti méretben

5. számú melléklet
a 208/2008. (HK 16.) MH LEK intézkedéshez

A csapatjelvény szöveges leírása

A csapatjelvény bõr alátétje fekete színû, melynek teljes
hossza 8,5 cm, az akasztó hossza 3,2 cm, az akasztó széles-
sége 2,2 cm, a jelvénytartó hossza 5,3 cm, a jelvénytartó
szélessége 4,8 cm.

A csapatjelvény alakja 40×30 mm nagyságú, álló, sze-
géllyel ellátott ellipszis. Ebben a szegélyben található a
szervezet megnevezése – felül, körívben „MAGYAR
HONVÉDSÉG”; alul, körívben LOGISZTIKAI ELLÁTÓ
KÖZPONT felirat olvasható – oldalanként egy-egy sötét-

16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1249



kék NATO csillaggal elválasztva. Az ellipszis szegélyét
kívülrõl és belülrõl egyaránt egy fekete körvonal határolja.
A szegélyek közötti terület színe arany, a szervezet meg-
nevezése fekete színû. Az ellipszis belsõ területének alap-
színe kárminvörös, melyben egy világoskék színû, szabá-
lyos kör alakú glóbusz található. A glóbusz közepén egy
pajzsot tartó, aranyszínû turulmadár helyezkedik el.
A pajzs közepén a nemzeti trikolor összeállítás látható,
melyben a pajzs belsejét kitöltõ, a logisztikára utaló, sárga
színû, gótikus betûtípusú „L” betû látható. A pajzs pere-
mének kitöltõ színe zöld. A pajzsot a glóbusz alól induló
szimmetrikus babérág keretezi, melynek kitöltõ színe
arany.

Színkódok:
Ellipszis külsõ szegélye: R: 255, G: 197, B: 16 (sárga)
Ellipszis belsõ területe: R: 165, G: 0, B: 33 (kármin)
Felirat az ellipszisben: fekete
NATO csillag az ellipszisben: R: 0, G: 51, B: 102 (sötétkék)
Glóbusz kitöltõ színe: R:38, G173, B205 (világoskék)
Pajzs peremének kitöltõ területe: R: 0, G: 255, B: 0 (zöld)
Babér kitöltõ színe: R: 237, G: 165, B: 72 (arany)
Pajzs felsõ területe: R: 255, G: 0, B: 0 (piros)
Pajzs alsó területe: R: 0, G: 128, B: 0 (zöld)
Turulmadár: R: 255, G: 153, B: 51 (arany)
Gótikus betûtípusú „L” betû: R: 255, G: 255, B: 0 (sárga)

Csapatjelvénnyel ellátandók száma: 480 fõ.

6. számú melléklet
a 208/2008. (HK 16.) MH LEK intézkedéshez

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
1098/2008. (HK 16.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának

megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-
rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasításra valamint a
közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megálla-
pításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletre-az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség személyi
állománya egészségügyi szakállományára – katonák, köz-
alkalmazottak, szerzõdéses jogviszonyban dolgozók –
(a továbbiakban: szakállomány) terjed ki.

2. Az 1. alkalmassági csoportba tartozó jelölt és közúti
jármûvezetõ esetében az elõzetes és idõszakos egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálat végrehajtására elsõ fokon
szakállományba tartozó foglalkozásegészségügyi-orvos-
tan szakorvosokat és az alapellátásban dolgozó orvosokat
jelölöm ki.

3. A 2. alkalmassági csoportba tartozó jelölt és közúti
jármûvezetõ esetében az elõzetes és idõszakos egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálat végrehajtására elsõ fokon a
szakállományba tartozó foglalkozásegészségügyi-orvos-
tan szakorvosokat jelölöm ki.

4. A közúti jármûvezetõk egészségügyi alkalmassági
vizsgálatát másodfokon végzõ szervnek a másodfokú
FL1V bizottságot jelölöm ki.

5. Az elsõ fokú egészségügyi szerv az egészségügyi al-
kalmassági vizsgálat eredményét 3 példányban a 13/1992.
(VI. 26.) NM rendelet melléklete szerinti tartalommal el-
készíti. Az eredmény 1. sz. példányát az érintettnek átadja,
a 2. sz. példányt az érintett háziorvosának megküldi, a
3. sz. példányt a vizsgált személyi állományilletékes
egészségügyi központja tartja nyilván. A 3. sz. példány
megõrzési ideje 30 év.

6. Az elsõ fokú orvosi megállapítás felülvéleményezé-
sét, a vélemény kézhezvételétõl számított 15 napon belül
az elsõ fokon eljárt szervnél kell elõterjeszteni a másod-
fokú szakhatóság címére.
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7. Az alkalmasság vizsgálat díjtételeit a térítési díj elle-
nében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormány rende-
let 2. sz. melléklete állapítja meg.

8. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. szeptember 23.

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
301/2008. (HK 16.) HM KPÜ

i n t é z k e d é s e
a pénzügyi referensi körbélyegzõk használatának

és elosztásának szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110 § (2) bekezdésében, valamint a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sításban foglalt jogkörömben eljárva, összhangban az
56/2008. (HK 12.) HM utasítás 6. § d) pontjaival és a
11. §-ával, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
(a továbbiakban: HM KPÜ) illetékességi körébe tartozó
pénzügyi referensi körbélyegzõk használatára a követke-
zõk szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM KPÜ Gazdálko-
dás Támogató és Pénzügyi Ellátó Igazgatóságra, illetve a
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Referatúrára.

2. Címeres nagyméretû „Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Pénzügyi Refe-
rens” feliratú számozott körbélyegzõ béke idõszakban a
háborús vezetési rendre történõ áttérésig használható:

– ellenjegyzésekre,
– készpénz felvételre,
– igazolásokra,
– nem katonai szervezetekkel történõ levelezésekre (ki-

adványozási jogkörrel rendelkezõk esetében),
– szabályzatokban, utasításokban, intézkedésekben elõ-

írt, kitöltött és aláírt nyomtatványokra, utalványokra, el-
számolási okmányra.

3. A Címeres nagyméretû „Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Pénzügyi Refe-
rens” feliratú számozott körbélyegzõket a Vezetés- és

Program Támogató Igazgatóság, Tervezési, Szervezési és
Ügyviteli Osztály (a továbbiakban: VPTI TSZÜO) vegye
nyilvántartásba és személyi kartonon adja át a vezetõ
pénzügyi referensnek.

3.1. A bélyegzõk használatának és tárolásának sza-
bályai:

A hivatalos bélyegzõ használatáért és biztonságos õrzé-
séért, tárolásáért a használatra jogosult személy (vezetõ
pénzügyi referens) felelõsséggel tartozik. A bélyegzõk
használati joga másra át nem ruházható.

3.2. A bélyegzõ használatáért felelõs személy a bé-
lyegzõt:

– csak hivatali munkájával kapcsolatban használhatja,
– a szervezet hivatalos helyiségébõl csak az állományil-

letékes parancsnok (vezetõ) vagy a helyettese engedélyé-
vel viheti ki,

– feladat végrehajtás közben Tilos a körbélyegzõt más-
ra rábízni vagy õrizetlenül hagyni,

– a munkaidõ befejezése után, illetve a hivatalos helyi-
ségbõl való távozáskor köteles elzárni, biztonságos õrzé-
sérõl gondoskodni és megakadályozni azt, hogy ahhoz
illetéktelen személy hozzáférjen,

– a hivatalos körbélyegzõket Tilos munkaidõ után asz-
talfiókban vagy faszekrényben tartani,

– vezénylés, áthelyezés, a szolgálati viszony megszûné-
se (leszerelés), szabadság és betegség esetén is csak a
VPTI TSZÜO szerv útján adhatja át sorszámos rendelke-
zésben kijelölt másik ügyintézõnek,

– ha elvesztette, vagy valamilyen oknál fogva eltûnt, a
közvetlen elöljárójának (felettesének) azonnal jelentse.

3.3. A nyilvántartásba vett hivatalos körbélyegzõk csak
eredeti formájukban használhatók fel. A bélyegzõ lenyo-
matához csak lila vagy kék színû bélyegzõfestéket lehet
használni. A körbélyegzõket megváltoztatni, feliratukat
módosítani vagy megcsonkítani Szigorúan tilos!

3.4. Az elosztásra nem került Pénzügyi Referensi körbé-
lyegzõket az Ügyviteli szervnél kell õrizni.

3.5. A referensi megbízatás megszûnésével az általa
használt bélyegzõvel személyesen számoljon el az Ügyvi-
teli szerv felé.

3.6. A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség Pénzügyi Referens” feliratú számo-
zott körbélyegzõket a befogadó katonai szervezeteknek
nem kell nyilvántartásba venni.

4. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba* és
visszavonásig érvényes, egyidejûleg a 110/2007 HM KPÜ
intézkedés hatályát veszti.

Sulyok János dandártábornok s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. szeptember 29.
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1. számú melléklet
a 301/2008 (HK 16.) HM KPÜ intézkedéshez

Címeres nagyméretû
„Honvédelmi Minisztérium

Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
Pénzügyi Referens”

feliratú számozott körbélyegzõk elosztása:

– 1. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a HM KPÜ Gazdálkodás Támogató és Pénz-
ügyi Referatúra vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 2. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a HM I Objektum Gazdálkodás Támogató és
Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi referensét
illeti meg.

– 3. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 4. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a HM Infrastrukturális Ügynökség Gazdálko-
dás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ
pénzügyi referensét illeti meg.

– 5. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a Zách u. (V.) Objektum Gazdálkodás Támo-
gató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi
referensét illeti meg.

– 6. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a Petõfi Sándor (Budaörsi út) Objektum Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra ve-
zetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 7. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a MH Támogató Dandár Eszköz Referatúra
vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 8. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a HM – II Objektum Gazdálkodás Támogató
és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi referen-
sét illeti meg.

– 9. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használatá-
nak joga a MH Logisztikai Ellátó Központ Gazdálkodás
Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénz-
ügyi referensét illeti meg.

– 10. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH Veszélyesanyag Ellátó Központ Gaz-

dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra ve-
zetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 11. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH Központi Kiképzõ Bázis Objektum
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 12. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós
Zászlóalj Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó
Referatúra vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 13. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH Geoinformációs Szolgálat Gazdálko-
dás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ
pénzügyi referensét illeti meg.

– 14. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH Hadkiegészítõ Parancsnokságok Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra ve-
zetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 15. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH Összhaderõnemi Parancsnokság Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra ve-
zetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 16. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH 25. Klapka György Lövészdandár
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 17. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra ve-
zetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 18. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a Zrínyi Miklós Objektum Gazdálkodás Tá-
mogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi
referensét illeti meg.

– 19. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászló-
alj Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Refera-
túra vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 20. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a Alba Régia Objektum Gazdálkodás Támo-
gató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi
referensét illeti meg.

– 21. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai
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Ezred Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Refe-
ratúra vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 22. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH Bakony Harckiképzõ Központ Gazdál-
kodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ
pénzügyi referensét illeti meg.

– 23. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 24. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a Szolnok Helyõrség Gazdálkodás Támogató
és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi referen-
sét illeti meg.

– 25. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH Pápa Bázisrepülõtér Gazdálkodás Tá-
mogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi
referensét illeti meg.

– 26. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 27. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 28. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a a MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred,

11. Radar Század Parancsnokság Gazdálkodás Támo-
gató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi
referensét illeti meg.

– 29. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a a MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred,
12. Radar Század Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi
Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 30. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a a MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred,
21. Radar Század Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi
Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 31. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a a MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred,
22. Radar Század Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi
Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 32. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a a MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred,
Réskitöltõ Radar Század Gazdálkodás Támogató és
Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ pénzügyi referensét
illeti meg.

– 35. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra ve-
zetõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 40. számú: Pénzügyi referensi körbélyegzõ használa-
tának joga a MH Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ vezetõ pénzügyi referensét illeti meg.
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324/2008. (HK 16.) MH GEOSZ
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a repülésmeteorológiai táviratok összeállításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

33/2008. (HK 16.) HM HVKFH
k ö z l e m é n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömnél fogva, a
MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2008. szeptember 19-i ülésén kialakított javaslata alapján
a következõ NATO dokumentumokra vonatkozó magyar
elfogadó nyilatkozatot kiadom:

I. STANAG 2037 MEDSTD (EDITION 9) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – NATIONAL MILITARY
STRATEGIES FOR VACCINATION OF NATO
FORCES – AMedP-23

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detést követõ 3 hónap múlva (DOP+3m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

II. STANAG 2195 JINT (EDITION 2) – CAPTU-
RED PERSONS, MATERIEL AND DOCUMENTS –
AJP-2.5(A)

– Elfogadásra került fenntartással.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. január

hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
– Fenntartás:

1. A Magyar Honvédség önállóan nem kíván felállí-
tani és mûködtetni kihallgató központot.

2. A Magyar Honvédség a 24 órás gyûjtõponton való
tartózkodást nem garantálja. A tartózkodás idõtar-
tamánál az elfogott személy biztonságát tekinti
alapvetõ tényezõnek.

Megjegyzés: A magyar katonai rendészet részleges ké-
pességekkel rendelkezik az elfogott személyek összegyûj-
tésével, szállításával és fogvatartásával kapcsolatban, me-
lyet a 46/33/2005. nyt. számú nemzeti válaszlap mellékle-
te tartalmaz – Annex to National Reply on STANAG 2226
LO (EDITION 1) – NATO MILITARY POLICE DOCT-
RINE AND PROCEDURES – APP-12 (partial capability
for EPW Collection, EPW Evacuation and EPW Intern-
ment).

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2195 JINT (EDITI-
ON 2) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatá-
lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pontjában
elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a bevezetését
az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály

– Témakezelõ: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály Felderítõ Osztály

– Bevezetés idõpontja: 2010. január 1.
– Végrehajtás módja: AJP-2.5(A) magyar nyelvû fordí-

tásának kiadása.

III. STANAG 2249 MedStd (EDITION 1) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – TRAINING REQUIREMENTS
FOR HEALTH CARE PERSONNEL IN INTERNA-
TIONAL MISSIONS – AMedP-17

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detést követõ 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

IV. STANAG 2461 NBC/MED (EDITION 1) –
NATO HANDBOOK ON THE MEDICAL ASPECTS
OF NBC DEFENSIVE OPERATIONS (NUCLEAR) –
AMedP-6(C) VOLUME I

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. de-

cember hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egy-
aránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2461 NBC/MED
(EDITION 1) dokumentumot a NATO már kihirdette és
így hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés
31. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrende-
lem a bevezetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ

– Témakezelõ: MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ, Tudományos Intézet

– Bevezetés idõpontja: 2011. december 1.
– Végrehajtás módja: MH HEK parancsnoki intéz-

kedés.

V. STANAG 2462 NBC/MED (EDITION 1) – NATO
HANDBOOK ON THE MEDICAL ASPECTS OF
NBC DEFENSIVE OPERATIONS (BIOLOGICAL) –
AMedP-6(C) VOLUME II

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. de-

cember hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egy-
aránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2462 NBC/MED
(EDITION 1) dokumentumot a NATO már kihirdette és
így hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31.
pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a
bevezetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ

– Témakezelõ: MH dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ, Tudományos Intézet
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– Bevezetés idõpontja: 2011. december 1.
– Végrehajtás módja: MH HEK parancsnoki intéz-

kedés.

VI. STANAG 2463 CBRNMED (EDITION 1) –
NATO HANDBOOK ON THE MEDICAL ASPECTS
OF NBC DEFENSIVE OPERATIONS (CHEMICAL)
– AMedP-6(C) VOLUME III

– Elfogadásra került fenntartással.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. de-

cember hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egy-
aránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2463 CBRNMED
(EDITION 1) dokumentumot a NATO már kihirdette és
így hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31.
pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a
bevezetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ

– Témakezelõ: MH dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ, Tudományos Intézet

– Bevezetés idõpontja: 2011. december 1.
– Végrehajtás módja: MH HEK parancsnoki intéz-

kedés.

VII. STANAG 2517 MedStd (EDITION 3) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – DEVELOPMENT AND IMP-
LEMENTATION OF TELECONSULTATION SYS-
TEMS

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detést követõ 48 hónap múlva (DOP+48m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

VIII. STANAG 2537 JINT (EDITION 1) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR HUMAN INTELLIGENCE
(HUMINT) – AJP-2.3

– Elfogadásra került fenntartással.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2009. január

hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
– Fenntartás:

1. A Magyar Honvédség HUMINT állományának ti-
los a mûveletek során polgári ruha viselése.

2. A Magyar Honvédség ügynököt nem alkalmaz.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 2537 JINT (EDI-

TION 1) dokumentumot a NATO már kihirdette és így ha-
tályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pontjá-
ban elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a beve-
zetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály

– Témakezelõ: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály Felderítõ Osztály

– Bevezetés idõpontja: 2009. január 1.

– Végrehajtás módja: Harcászati hírszerzõ doktrína ki-
adása magyar nyelven, az MH összhaderõnemi doktrína-
rendszer részeként.

IX. STANAG 2542 MEDSTD (EDITION 1) (RATI-
FICATION DRAFT 1) – ALLIED JOINT MEDICAL
PLANNING DOCTRINE – AJMedP-1

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detést követõ 12 hónap múlva (DOP+12m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

X. STANAG 2543 MEDSTD (EDITION 1) (RATI-
FICATION DRAFT 1) – STANDARDS FOR DATA
INTERCHANGE BETWEEN HEALTH INFOR-
MATION SYSTEMS

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detést követõ 48 hónap múlva (DOP+48m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

XI. STANAG 2544 MedStd (EDITION 1) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – REQUIREMENTS FOR MILI-
TARY ACUTE TRAUMA CARE TRAINING-
AMedP-22

– Elfogadásra került fenntartással.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detést követõ 60 hónap múlva (DOP+60m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

– Fenntartás: Az „A” mellékletben felsorolt egészség-
ügyi beavatkozások elvégzésére az egészségügyi szaksze-
mélyzet a magyar joggyakorlatnak megfelelõen kap jogo-
sultságot.

XII. STANAG 2550 MEDSTD (EDITION 1) (RATI-
FICATION DRAFT 1) – MINIMUM STANDARDS
OF FOOD SAFETY AND HYGIENE ON OPERA-
TIONS

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detést követõ 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

XIII. STANAG 3854 – AT (EDITION 3) – POLICI-
ES AND PROCEDURES GOVERNING THE AIR
TRANSPORTATION OF DANGEROUS CARGO

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2014. január

hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 3854 – AT (EDITI-

ON 3) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatá-
lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pontjában
elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a bevezetését
az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
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– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Hadmûveleti Központ

– Bevezetés idõpontja: 2014. január 1.
– Végrehajtás módja: HM utasítás, melyet a témafele-

lõs dolgoz ki és terjeszt fel jóváhagyásra.

XIV. STANAG 7182 CFR (EDITION 1) – DEPLOY-
ED OPERATIONS – LIFE SAFETY FIRE RISK AS-
SESSMENT AND MANAGEMENT

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2008. no-

vember hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egy-
aránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 7182 CFR (EDITI-
ON 1) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatá-
lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pontjában
elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a bevezetését
az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,

Ellenõrzési Osztály
– Bevezetés idõpontja: 2008. november 1.
– Végrehajtás módja: MH ÖHP parancsnoki intéz-

kedés.

XV. STANAG 7199 ASP (EDITION 1) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – NATO SUPPLEMENT TO ICAO
DOC 8168, VOLUME I, FLIGHT PROCEDURES –
AFPP-1

– Elfogadásra került fenntartással.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detést követõ 6 hónap múlva (DOP+6m), a légierõnél.
– Fenntartás: A Magyar Honvédség repülési eljárásai

az ICAO Doc. 8168 Vol. II-nek (Construction of Visual
and Instrument Flight Procedures/Vizuális és mûszeres re-
pülési eljárások tervezése) megfelelõen vannak kidolgoz-
va. A fel és leszállási minimumok meghatározásánál, to-
vábbá a PAR mûszeres eljárás tervezésénél jelen doku-
mentum útmutatóként használható.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet

oktatói munkakörök betöltésére

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 4. §-a alapján pályázatot hirdetek
az alábbi oktatói munkakörök betöltésére:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar
– Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Védelmi Igazga-

tási Tanszék adjunktus** (1 fõ közalkalmazott)
– Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófa- és

Védelem-egészségtudományi Tanszék egyetemi docens**
(1 fõ közalkalmazott)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Repülésirányító és Re-
pülõ-hajózó Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos
vagy szerzõdéses katona)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Repülésirányító és Re-
pülõ-hajózó Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalma-
zott heti 20 óra foglalkoztatásra)

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
– Társadalomtudományi Intézet Szociológia-Pszicholó-

gia és Pedagógia Tanszék Pszichológia Szakcsoport tanár-
segéd** (1 fõ közalkalmazott)

– Biztonságpolitikai és Katonai Stratégia Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék Nemzetbiztonsági
Szakcsoport egyetemi docens** (1 fõ közalkalmazott)

– Biztonságpolitikai és Katonai Stratégia Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék Nemzetbiztonsági
Szakcsoport adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

– Társadalomtudományi Intézet Jogtudományi és Poli-
tikaelmélet Tanszék Jogtudományi Szakcsoport tanárse-
géd (1 fõ hivatásos)

– Összhaderõnemi Mûveleti Intézet Geoinformációs
Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos)

– Biztonságpolitikai és Katonai Stratégia Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék Biztonság- és Véde-
lempolitikai szakcsoport adjunktus (1 fõ hivatásos katona)

– Biztonságpolitikai és Katonai Stratégia Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék Biztonság- és Véde-
lempolitikai Szakcsoport tanársegéd** (1 fõ közalkalma-
zott)

A munkakörök betöltésének általános feltételei

Egyetemi docensi munkakörben az alkalmazható, aki
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal;
b) rendelkezik legalább nyolcéves szakmai gyakorlat-

tal, ezen belül legalább 4 éves felsõoktatásban szerzett
szakmai tapasztalattal;

c) teljesítette az adjunktussal szemben támasztott köve-
telményeket;

d) emberileg és szakmailag egyaránt alkalmas a keve-
sebb gyakorlattal rendelkezõ munkatársak irányítására, se-
gítésére;

e) tudományterületét átfogóan ismeri, szûkebb szakte-
rületének elmélyült kutatója, nemzetközi szintû ismereté-
vel rendelkezik;

f) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt
vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munká-
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jának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõ-
adást tartson;

g) ismereteit képes logikus rendszerbe foglalva írásban
és szóban átadni, továbbá magas színtû tananyag-kidol-
gozó és ismeretátadó készséggel rendelkezik;

h) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl nem-
zetközi fórumokon is képes számot adni.

Adjunktusi munkakörben az alkalmazható, aki a vo-
natkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetelmé-
nyeknek megfelel, továbbá:

a) doktorjelölti jogviszonyban áll;
b) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtarta-

mú és minõségû, de legalább négyéves szakmai, lehetõleg
felsõoktatási oktatói gyakorlattal;

c) teljesítette a tanársegéddel szemben támasztott köve-
telményeket;

d) bizonyította alkalmasságát ismeretátadói és nevelõi
képességeit az egyetemen folyó oktatásban;

e) tudományos tevékenységét önálló kutatási eredmé-
nyeket is tartalmazó publikációkban tette közzé.

Tanársegéddé az nevezhetõ ki, aki az alapvetõ köve-
telményeknek való megfelelésen túl:

a) megkezdte a doktori képzést;
b) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtar-

tamú és minõségû, de legalább kétéves szakmai gyakor-
lattal;

c) oktatói feladatainak témaköreiben az egyetemi diplo-
ma követelményeit meghaladó ismerettel és az ahhoz kap-
csolódó széles körû tájékozottsággal rendelkezik;

d) alkalmas alapszintû foglalkozások (gyakorlati foglal-
kozások, gyakorlatok, dokumentum-feldolgozó foglalko-
zások stb.) szemináriumok vezetésére, irányítására;

e) rendelkezik a tudományos kutatómunka alapjainak és
alkalmazási módszereinek ismeretével, valamint alkal-
massággal és készséggel annak eredményes végzéséhez;

f) a hallgatók nevelésében részt vállal az oktatás kere-
tein kívül is.

A munkakörök részletes feladatait a munkaköri leírások
tartalmazzák.

Sajátos követelmények:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Védelmi Igaz-
gatási Tanszék adjunktus**

– rendelkezzen speciális ismeretekkel a Köz- és Védel-
mi igazgatásban folyó képzési területekrõl, oktatói tevé-
kenységhez kapcsolódó oktatási és gyakorlati tapasztala-
tokkal,

– legyen képes a tanszék egyes tantárgyainak önálló
oktatására, fejlesztésére,

– legyen képes az oktatott tárgyaihoz kapcsolódó Tu-
dományos Diákköri tevékenység koordinálására,

– vegyen részt doktori (PhD) képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a rendszeres pub-
likációs tevékenység, nyelvi követelmények magasabb
szintje.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló határo-
zott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesítésre.

Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófa- és
Védelem-egészségtudományi Tanszék egyetemi docens**

– rendelkezzen szakirányú (orvostudományi) egyetemi
végzettséggel,

– legalább 5 év felsõoktatási oktatói tapasztalattal,
– radiológiai, sugár-egészségügyi ismeretekkel,
– magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent egészségügyi
szervezési és vezetési gyakorlat.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló határo-
zott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesítésre.

Repülõ és Légvédelmi Intézet Repülésirányító és Re-
pülõ-hajózó Tanszék egyetemi docens

– rendelkezzen földtudományi PhD-fokozattal meteo-
rológia vagy klimatológia szakterületen,

– rendelkezzen okl. meteorológus egyetemi diplomá-
val, és legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlattal elsõ-
sorban az általános meteorológia, repülésmeteorológia,
valamint informatika szakterületen,

– rendelkezzen egyetemi szintû pedagógiai végzett-
séggel,

– rendelkezzen legalább kétéves, repülésmeteorológiai
(repülõtéri) operatív elõrejelzésben szerzett csapatgyakor-
lattal,

– legyen képes az általános meteorológiával, repülés-
meteorológiával, aerodinamikával és repülésbiztonsággal
kapcsolatos tantárgyak oktatására, azok önálló kutatásra,
publikációra, tankönyvek, segédletek elkészítésére,

– rendelkezzen középfokú „C” típusú angol nyelvvizs-
gával,

– rendelkezzen fejlesztõi szintû informatikai ismere-
tekkel,

– rendelkezzen széles körû kitekintéssel, ismeretekkel
és szakmai kapcsolatokkal a repülésmeteorológia, és a légi
közlekedés biztonságának meteorológiai aspektusát érintõ
kérdésekben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a 8 évnél hosszabb
felsõoktatási tapasztalat, valamint a meteorológia szakte-
rületen megszerzett egyéb képzettség.

A munkakör betöltésének feltétele „B” típusú nemzet-
biztonsági ellenõrzés megléte.
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Repülõ és Légvédelmi Intézet Repülésirányító és Re-
pülõ-hajózó Tanszék egyetemi docens

– rendelkezzen a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temen szerzett légierõ szakirányú diplomával, és legalább
8 éves felsõoktatási (csapat-) gyakorlattal elsõsorban a re-
pülõ-hajózó szakterületen folytatott speciális (elméleti és
gyakorlati) felkészítésben,

– rendelkezzen pedagógiai végzettséggel,
– legyen képes a légi közlekedéssel, (légijármû-veze-

téssel), és repülésbiztonsággal kapcsolatos tantárgyak ok-
tatására, azok önálló kutatásra, publikációra, tankönyvek,
segédletek elkészítésére,

– rendelkezzen felsõfokú „C” típusú angol nyelvvizs-
gával és egy másik idegen nyelv középfokú ismeretével,
valamint Rádiótávbeszélõ-kezelõi jogosítással,

– rendelkezzen felhasználói szintû informatikai isme-
retekkel,

– rendelkezzen széles körû kitekintéssel, ismeretekkel
és szakmai kapcsolatokkal a légi közlekedés, légiforga-
lom-szervezés, valamint a légiközlekedés-biztonság jövõ-
jét érintõ kérdésekben, továbbá a légi közlekedést érintõ
hazai és nemzetközi szabályzók területén.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent érvényes légijár-
mû-vezetõi szakszolgálati engedély, valamint a katonai
felsõoktatásban és a légiközlekedés-igazgatási, szakmai-
felügyeleti területén szerzett gyakorlati, szervezési, vala-
mint oktatási tapasztalat.

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Társadalomtudományi Intézet Szociológia, Pszicho-
lógia és Pedagógia Tanszék Pszichológia Szakcsoport
tanársegéd**

– rendelkezzen nemzetvédelmi ismereteket tartalmazó
felsõfokú szakirányú (katonai szakmai, RTF és/vagy szak-
irányú bölcsész, írásanalitika-grafológiai) végzettséggel,

– rendelkezzen a rendvédelmi, illetve nemzetbizton-
sági szakterületen szerzett legalább ötéves gyakorlati ta-
pasztalattal,

– rendelkezzen nemzetvédelmi szakmai képzésben
szerzett oktatási és/vagy oktatásszervezési gyakorlattal,

– rendelkezzen tudományos elõélettel (publikációk,
kutatási tapasztalatok),

– rendelkezzen készségszintû általános informatikai
alapismeretekkel (MS Word, Power Point, Excel) és
legalább jártasságszinten ismerje a ZMNE NEPTUN-
rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az írásanalitika,
grafológia területen szerzett hazai és nemzetközi gyakor-
lati tapasztalat.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló határo-
zott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesítésre.

Biztonságpolitikai és Katonai Stratégia Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék Nemzetbiztonsági
Szakcsoport egyetemi docens**

– rendelkezzen egyetemi diplomával, felsõfokú szak-
irányú (ZMKA vagy ZMNE) végzettséggel,

– rendelkezzen a nemzetbiztonsági szakterületen szer-
zett legalább húszéves szakmai gyakorlati és vezetõi ta-
pasztalattal,

– rendelkezzen nemzetbiztonsági szakmai képzésben
szerzett oktatási gyakorlattal,

– rendelkezzen PhD-fokozattal, tudományos teljesít-
ménnyel és publikációkkal,

– legyen képes biztonságpolitikai és hírszerzési témák-
ban idegen nyelven elõadást tartani,

– rendelkezzen általános PC-ismeretekkel és ismerje a
NEPTUN-rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a katonadiplomá-
ciai nemzetközi gyakorlati tapasztalat. A munkakör a pá-
lyázat elnyerése után azonnal betölthetõ.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló határo-
zott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesítésre.

Biztonságpolitikai és Katonai Stratégia Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék Nemzetbiztonsági
Szakcsoport adjunktus

– rendelkezzen egyetemi diplomával,
– rendelkezzen felsõfokú szakirányú (RTF vagy

ZMNE biztonság- és védelempolitikai) végzettséggel,
– rendelkezzen a rendvédelmi, illetve nemzetbiztonsá-

gi szakterületen szerzett legalább tízéves operatív (mûve-
leti) gyakorlati tapasztalattal,

– rendelkezzen nemzetbiztonsági szakmai képzésben
szerzett oktatási gyakorlattal,

– rendelkezzen PhD-képzésben szerzett abszolutó-
riummal, tudományos teljesítménnyel és publikációkkal,

– rendelkezzen általános PC-ismeretekkel és ismerje a
NEPTUN-rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a rendvédelmi és a
nemzetbiztonsági területen szerzett nemzetközi gyakorlati
tapasztalat. A munkakör a pályázat elnyerése után azonnal
betölthetõ.

Társadalomtudományi Intézet Jogtudományi és Po-
litikaelmélet Tanszék Jogtudományi Szakcsoport ta-
nársegéd

– rendelkezzen jogtudományi karon szerzett egyetemi
végzettséggel,

– rendelkezzen minisztériumi szintû jogalkotási, to-
vábbá katonai biztonságpolitikai tapasztalattal,

– rendelkezzen legalább középfokú angol nyelvi – álla-
milag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal tanúsított –
ismerettel,

– rendelkezzen jogtudomány területén szerzett oktatói
tapasztalattal,

1258 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 16. szám



– legyen képes munkajog, polgári jog, polgári eljárás-
jog tantárgyak oktatására,

– rendelkezzen készségszintû általános informatikai
alapismeretekkel (MS Word, Power Point, Excel) és leg-
alább jártasságszinten ismerje a ZMNE NEPTUN-
rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szakmai terüle-
ten szerzett külföldi tapasztalat.

Összhaderõnemi Mûveleti Intézet Geoinformációs
Tanszék egyetemi docens

– rendelkezzen szakirányú egyetemi diplomával,
– rendelkezzen katonai térképész parancsnoki végzett-

séggel,
– rendelkezzen a katonai térképészet területén végzett

legalább ötéves oktatói gyakorlattal,
– rendelkezzen legalább középfokú angol nyelvi – álla-

milag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal tanúsított –
ismerettel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a geoinformációs
támogatással, topográfiával, kartográfiával és katonai te-
matikus térképekkel kapcsolatos ismeretek oktatásban
való alkalmazása.

Biztonságpolitikai és Katonai Stratégia Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék Biztonság- és Vé-
delempolitikai Szakcsoport adjunktus

– rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel,
– legyen járatos a biztonságpolitika és a nemzetközi

szervezetek tantárgyak oktatásában, kutatásában,
– legyen képes a stratégiai gondolkodás történetének

oktatására, rendelkezzen az ehhez szükséges történészi
végzettséggel,

– rendelkezzen felsõfokú angolnyelv-ismerettel,
– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,

fordítására,
– rendelkezzen PhD-képzésben szerzett abszolutó-

riummal, tudományos teljesítménnyel és publikációkkal,
– rendelkezzen általános PC-ismeretekkel és ismerje a

NEPTUN-NET-rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a francia nyelv is-
merete.

Biztonságpolitikai és Katonai Stratégia Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék Biztonság- és Vé-
delempolitikai Szakcsoport tanársegéd**

– rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel,
– ismerje a nemzetközi intézmények és a békemûvele-

tek jogi normatív mûködési feltételeinek alapjait, kereteit,
legyen járatos a nemzetközi jogban,

– legyen járatos a nem háborús mûveletek – különösen
a humanitárius intervenciók – oktatásában, kutatásában,

– rendelkezzen európai uniós jogi és politikai ismere-
tekkel, legyen képes az EU közös kül- és biztonságpoliti-
kájának oktatására,

– rendelkezzen felsõfokú angol- és francianyelv-isme-
rettel,

– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,
fordítására,

– rendelkezzen megkezdett PhD-képzéssel a hadtudo-
mány területén,

– rendelkezzen általános PC-ismeretekkel és ismerje a
NEPTUN-NET-rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a nemzetközi ta-
pasztalat, külföldi tudományos ösztöndíj, továbbá kutatási
tapasztalat.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló határo-
zott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesítésre.

A munkakörök a pályázat elnyerése után azonnal betölt-
hetõek.

A tanársegédi munkakörhöz rendszeresített rendfokozat
õrnagy, illetménykategória: I/IV., speciális elõmeneteli
rend alá tartozik.

Az adjunktusi munkakörhöz rendszeresített rendfoko-
zat: õrnagy, illetménykategória: I/IV., speciális elõmene-
teli rend alá tartozik.

Az egyetemi docensi munkakörhöz rendszeresített
rendfokozat alezredes, illetménykategória: I/V., speciális
elõmeneteli rend alá tartozik.

A pályázatot elnyert tanársegéd, adjunktus és egyetemi
docens kinevezése határozatlan idõre szól. A **-gal jel-
zett munkaköröknél nyertes pályázat esetén 6 hónap
idõtartamra szóló határozott idejû közalkalmazotti
jogviszony kerül létesítésre.

Közalkalmazottak besorolása (illetménye) a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének, munkakörének (beosztásának) meg-

nevezését,
– eddigi szakmai tevékenységet,
– a fontosabb publikációs és tudományos munkáinak

jegyzékét,
– idegennyelv-tudását,
– az oktató-nevelõ és tudományos munkájára vonat-

kozó jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázati szöveget,
– részletes szakmai önéletrajzot (aláírva),
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokoza-

tot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat közjegyzõ által hi-
telesített másolatát,
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– egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és munkakör alkal-
masságot igazoló orvosi igazolást,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázati anya-
gába az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi
Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ elsõ
Szenátusi Ülésen történik.

A pályázatot a következõ címre kell benyújtani: Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor 1101 Buda-
pest, Hungária krt. 9–11. Levélcím: ZMNE 1581 Buda-
pest, Pf. 15.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem ………..……………… munkakö-
rére”.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Emberi Erõforrás Osztály, telefon: 06 (1) 432-9009,
HM 29-009.

Prof. Dr. Szabó János s. k.,
rektor
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/220-27, 474-1167
A szerkesztésért felelõs: dr. Till Szabolcs
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrum-
ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 21 420 Ft áfával, 2008. évi féléves elõfizetési díj: 10 710 Ft áfával, egy példány ára: 1050 Ft áfával.

HU ISSN 1218–0378
08.3196 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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