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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
94/2008. (IV. 23.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya

és Románia Kormánya között a romániai
magyar hadisírok és a magyarországi
román hadisírok jogi helyzetérõl szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a
romániai magyar hadisírok és a magyarországi román
hadisírok jogi helyzetérõl szóló Megállapodás (a továb-
biakban: szerzõdés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a szerzõdést e rendelettel kihirdeti.

3. §

A szerzõdés hiteles magyar nyelvû szövege a követ-
kezõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és Románia Kormánya között a romániai
magyar hadisírok és a magyarországi

román hadisírok jogi helyzetérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormá-
nya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) azon meggyõzõdé-
süktõl vezérelve, hogy a katonáknak és a polgári szemé-
lyeknek, akik életüket vesztették a két világháborúban
a különbözõ hadiesemények következtében, joguk van
méltó, örök nyugvóhelyre,

kiindulva a humanitárius nemzetközi jogi szabályokból
és elvekbõl, a háború áldozatainak védelmére vonatko-
zóan Genfben, 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt
Egyezmények és azok 1977. június 8-i Kiegészítõ Jegyzõ-
könyvei rendelkezéseibõl, valamint a Magyar Köztársaság
és Románia között Temesvárott, 1996. szeptember 16-án
aláírt, a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószom-
szédságról szóló Szerzõdés elveibõl,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A fogalmak meghatározása

A jelen Megállapodásban elõforduló fogalmakhoz a
következõ jelentés társul:

(1) „román háborús elesettek”:
a) a román állam fegyveres erõinek tagjai, beleértve

a nemzetközi egyezmények értelmében a katonákkal ha-
sonló jogállású személyeket, akik a két világháborúban a
hadiesemények következtében vagy hadifogságban vesz-
tették életüket, akiket a Magyar Köztársaság területén
temettek el;

b) román polgári személyek, akiket a világháborúk
következtében letartóztattak, internáltak vagy deportáltak,
kivégeztek, és a Magyar Köztársaság területén temettek el.

(2) „magyar háborús elesettek”:
a) a magyar állam fegyveres erõinek tagjai, beleértve

a nemzetközi egyezmények értelmében a katonákkal ha-
sonló jogállású személyeket, akik a két világháborúban
hadiesemények következtében vagy hadifogságban vesz-
tették életüket, akiket Románia területén temettek el;

b) magyar polgári személyek, akiket a világháborúk
következtében letartóztattak, internáltak vagy deportáltak,
kivégeztek, és Románia területén temettek el.

(3) „román hadisírok”:
a Magyar Köztársaság területén található román hábo-

rús elesettek egyedi vagy tömegsírjai, melyek önállóan,
vagy temetõkben, illetve azok parcelláiban találhatók.

(4) „magyar hadisírok”:
Románia területén található magyar háborús elesettek

egyedi vagy tömegsírjai, melyek önállóan, vagy temetõk-
ben, illetve azok parcelláiban találhatók.

(5) „háborús emlékmûvek”:
háborús elesettek emlékére emelt emlékmûvek, emlék-

táblák és emlékjelek.

2. Cikk

Együttmûködés

(1) A Szerzõdõ Felek kölcsönösen biztosítják a Magyar
Köztársaság területén található román hadisírok és hábo-
rús emlékmûvek, illetve a Románia területén található
magyar hadisírok és háborús emlékmûvek megõrzését és
a háborús elesettek örök nyugalomhoz való jogát, bele-
értve azt is, hogy nem engedik meg a hadisírok és a hábo-
rús emlékmûvek közvetlen közelében olyan építmények
és létesítmények elhelyezését, amelyek nem összeegyez-
tethetõk az adott hely méltóságával.
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Továbbá a Szerzõdõ Felek biztosítják a hadisírok és
háborús emlékmûvek azonosítását, nyilvántartását, létesí-
tését, javítását és gondozását, valamint a földi maradvá-
nyoknak az érdekelt Szerzõdõ Fél államának területére
való esetleges áthelyezésével kapcsolatos egyeztetéseket.

(2) A Szerzõdõ Felek a 6. Cikk (1) bekezdésben meg-
határozott, a Megállapodás végrehajtásáért felelõs szervei
kölcsönösen tájékoztatják egymást mindenekelõtt:

a) a román és magyar hadisírokról, valamint háborús
emlékmûvekrõl, megjelölve elhelyezésüket és állapotukat,
továbbá az újonnan felfedezett hadisírokról és háborús
emlékmûvekrõl;

b) a harcokban elesett és saját államuk területén elte-
metett román és magyar háborús elesettek névsoráról és
egyéb azonosítási adatáról;

c) a hadisírok, valamint háborús emlékmûvek rongálá-
sáról, újjáépítésük érdekében tett intézkedésekrõl, vala-
mint a hasonló esetek megakadályozását célzó erõfeszíté-
sekrõl.

(3) A Szerzõdõ Felek összehasonlítják az információ-
csere eredményeként kapott adatokat saját adataikkal és
egymást kölcsönösen tájékoztatják az esetleges eltérések-
rõl.

(4) A háborús elesettek emlékének ápolása érdekében
bármelyik Szerzõdõ Fél biztosítja a másik állam állampol-
gárai számára a területén található hadisírok és háborús
emlékmûvek látogathatóságát.

(5) A Szerzõdõ Felek kölcsönösen engedélyezik egy-
más kutatóinak a jelen Cikk (2) bekezdésében említett ada-
tokba való betekintést.

(6) A Szerzõdõ Felek támogatják egymást a másik álla-
ma területén lévõ hadisírok és háborús emlékmûvek kuta-
tása, azonosítása, megjelölése és védelme területén.

3. Cikk

A hadisírok és a hadi emlékmûvek elhelyezése

(1) A Szerzõdõ Felek kölcsönösen, térítésmentesen
egymás rendelkezésére bocsátják azokat a földterületeket,
ahol a hadisírok és háborús emlékmûvek találhatók, vagy
ahol a késõbbiekben létesülnek.

(2) A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy a hadisíro-
kat és a háborús emlékmûveket az eredeti helyükön õriz-
zék meg.

(3) Amennyiben a jelen Cikk (1) bekezdésében megha-
tározott földterületet az egyik Szerzõdõ Fél közérdek miatt
más célra kívánja hasznosítani, az érdekelt Szerzõdõ Fél
a jelen Cikk (1) bekezdésében elõírt feltételek betartásával
új földterületet biztosít és vállalja a hadisírok és háborús
emlékmûvek áthelyezésével és rendezésével járó költsé-
geket.

(4) Az új földterület kiválasztása, valamint a hadisírok
és háborús emlékmûvek áthelyezése a másik Szerzõdõ Fél
beleegyezésével történik.

(5) A Magyar Köztársaságban és Romániában újonnan
feltárt román és magyar hadisírok rendezését azon a he-
lyen kell megvalósítani, ahol a földi maradványokat meg-
találták. Ha ez nem lehetséges, a Szerzõdõ Felek által meg-
határozott méltó helyen.

(6) Amennyiben az egykori hadisírok és háborús emlék-
mûvek helyreállítása már nem lehetséges, a felelõs Szer-
zõdõ Fél lehetõséget biztosít a másik Szerzõdõ Fél számá-
ra az adott helyen a körülményeknek megfelelõ emlék-
tábla állítására. Ennek költsége a felelõs Szerzõdõ Felet
terheli.

(7) A háborús emlékmûveken a feliratok kétnyelvûek
lesznek, románul és magyarul.

(8) Amennyiben a román vagy a magyar hadisírokkal
együtt egy adott helyen más államok hadisírjai is talál-
hatók, a hadisírgondozó tevékenység során foganatosítan-
dó, változást eredményezõ intézkedések meghozatala elõtt
egyeztetni kell az érintett államok illetékes szerveivel.

4. Cikk

A földi maradványok exhumálása és újratemetése

(1) A háborús elesettek földi maradványainak újrateme-
tése, vagy pedig az érdekelt Szerzõdõ Félnek történõ
átadása céljából végzendõ exhumálása kizárólag annak
kérésére, a másik Szerzõdõ Fél beleegyezésével történhet
meg. A kérelmet és a választ diplomáciai úton, írásban
közlik egymással.

(2) Az exhumálás engedélyezését követõen a Szerzõdõ
Felek megegyeznek az exhumálás és az újratemetés, vagy
a földi maradványok átadásának részleteiben.

(3) A földi maradványok exhumálását a Szerzõdõ Felek
illetékes hatóságai engedélyével hajtják végre. A földi ma-
radványok áthelyezésének költségei a kérelmezõt terhelik.

(4) A földi maradványok exhumálása és újratemetése
lehetõség szerint a Szerzõdõ Felek képviselõinek jelenlé-
tében történik.

(5) Amennyiben az újratemetés a másik Szerzõdõ Fél
országának területén valósul meg, az érdekelt Szerzõdõ
Fél a másik Szerzõdõ Félnek elõzetesen bemutatott és ál-
tala jóváhagyott terv alapján valósítja meg.

(6) Minden exhumálást és újratemetést jegyzõkönyvben
kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell a hadisír eredeti
helyét, valamint új helyszínét, az újratemetett személy
adatait, a fejfán található sírfeliratok szövegét, továbbá
egyéb azonosítási adatokat és a tárgyi maradványokat. Az
exhumálás és újratemetés digitális felvételeken is rögzítés-
re kerül.
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5. Cikk

Költségek

(1) Mindkét Szerzõdõ Fél viseli országa területén a má-
sik Szerzõdõ Fél hadisírjainak és háborús emlékmûveinek
fenntartási és gondozási költségeit.

(2) Mindkét Szerzõdõ Fél saját költségén a másik Szer-
zõdõ Fél országának területén és annak beleegyezésével
rendezheti és gondozhatja hadisírjait és háborús emlékmû-
veit.

6. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

(1) A jelen Megállapodásban rögzített kötelezettségek
technikai végrehajtásáért a Magyar Köztársaság részérõl
a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum, Románia részérõl a Hõsök Kultuszának Országos
Hivatala felelõs. A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton köl-
csönösen tájékoztatják egymást a kijelölt végrehajtó szer-
vek esetleges változásairól.

(2) A Szerzõdõ Felek kölcsönösen biztosítják a jelen
Cikk (1) bekezdésében megjelölt szerveknek a másik
Szerzõdõ Fél területén lévõ hadisírjai és háborús emlék-
mûvei állapotának ellenõrzési jogát.

(3) A Szerzõdõ Felek jelen Megállapodás végrehajtása
során tiszteletben tartják azon állam hatályos jogszabá-
lyait, amelynek területén a hadisírok és a háborús emlék-
mûvek találhatók, továbbá tiszteletben tartják a nemzeti,
a vallási és egyéb hagyományait.

(4) A jelen Cikk (1) bekezdésében megjelölt szervek
közötti kapcsolattartás közvetlenül, és angol nyelven tör-
ténik.

(5) A Szerzõdõ Felek között a jelen Megállapodás vég-
rehajtása során esetlegesen felmerülõ vitás kérdések tár-
gyalással vagy diplomáciai úton kerülnek megoldásra.

7. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor
a Szerzõdõ Felek kölcsönösen, diplomáciai úton, írásban
értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalé-
péséhez szükséges belsõ jogi követelményeknek eleget
tettek.

(2) A jelen Megállapodás írásban módosítható a Szerzõ-
dõ Felek kölcsönös beleegyezése esetén. A módosítások
jelen Cikk (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelõen
lépnek hatályba.

(3) A jelen Megállapodás határozatlan idõre jön létre.
Mindkét Szerzõdõ Fél felmondhatja a jelen Megállapo-
dást, a másik Szerzõdõ Félnek diplomáciai úton eljuttatott
írásbeli értesítésben. Jelen Megállapodás az értesítés kéz-
hezvételének napjától számított hat hónap elteltével veszti
hatályát.

Készült Bukarestben, 2008. március 6-án, két eredeti
példányban, mindegyik példány magyar és román nyel-
ven, és mindkét nyelvû változat egyaránt hiteles.

(aláírások)”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a szerzõdés 7. cikkében meghatá-
rozott idõpontban lép hatályba.

(3) A szerzõdés, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépé-
sének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a honvédelemért felelõs miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A honvédelmi miniszter
9/2008. (IV. 15.) HM

rendelete
a Honvéd Vezérkar fõnökét, a katonai

nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóit, illetve azok
helyetteseit megilletõ vezetõi juttatásokról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában, valamint 52. § (2) be-
kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-
va a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a Honvéd Vezérkar fõnökére, a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóira, illetve azok
helyetteseire (a továbbiakban együtt: vezetõk) terjed ki.
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2. §

A vezetõk a fennálló, a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény szerinti jogviszonyuk alapján járó
juttatásaik mellett, vezetõi beosztásuk, megbízatásuk idõ-
tartamára az alábbi vezetõi juttatásokra jogosultak:

a) hivatali lakás használata,
b) ideiglenes külföldön tartózkodással kapcsolatos jut-

tatások,
c) utazással kapcsolatos juttatások,
d) rádiótelefon és internet használata.

3. §

(1) Az egészségügyi ellátás, a kormányváró használata,
a diplomata útlevélre való jogosultság, a Kormány köz-
ponti üdülõjének használata, valamint a közigazgatás
valamennyi szervéhez, továbbá az államhatalmi szervek-
hez és a közintézményekhez történõ belépési jogosultság

tekintetében az állami vezetõk és az államigazgatási szer-
vek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és
azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 12. §-át és a fegyveres szervek hiva-
tásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996.
(VIII. 31.) Korm. rendelet 67. § (9), (12)–(13) bekezdését
megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A személygépkocsi használata tekintetében az
R. 9–10. §-át kell alkalmazni azzal, hogy a vezetõ – hivata-
los és magáncélú utazásra egyaránt – legfeljebb felsõ
középkategóriájú (8. kategória) személygépkocsit vehet
igénybe.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
20/2008. (IV. 23.) ME

határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 60. § (1) bekezdése alapján, a hon-
védelmi miniszter javaslatára

Wapplerné dr. Balogh Ágnest,

a Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkárát e tiszt-
ségébõl

– 2008. április 30-ai hatállyal –

felmentem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
21/2008. (IV. 23.) ME

határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2006. évi LVII. törvény 57. § (2) bekezdésében foglalt jog-
körömben a honvédelmi miniszter javaslatára

dr. József Pétert,

a Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkárává

– 2008. május 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A honvédelmi miniszter
34/2008. (HK 8.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel 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 Magyar Honvédség
Pápa Bázisrepülõtér 42/2007. (HK 4.) HM határozattal ki-
adott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 6. pontja az alábbi j) alponttal egészül ki:
„j) az Egyetértési Szerzõdés [Memorandum of Under-

standing (MoU)], illetve a Bázisegyezmény (Basing Ag-
reement) elõírásainak megfelelõen támogatás nyújtása a
Nehéz Légiszállító Ezred [Heavy Airlift Wing (HAW)], a
NATO Légiszállítást Irányító Szervezet [NATO Airlift
Management Organisation (NAMO)], valamint a NATO
Légiszállítást Irányító Ügynökség [NATO Airlift Mana-
gement Agancy (NAMA)] mûködése érdekében.”

2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH Pápa
Bázisrepülõtér parancsnoka ezen határozat hatálybalépé-
sét követõ 60 napon belül módosítja, és azt szolgálati úton
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnök
részére.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. április 5.

A honvédelmi miniszter
39/2008. (HK 8.) HM

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

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel 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 Honvédelmi Minisztéri-
um Infrastrukturális Ügynökség 44/2002. (HK 21.) HM
határozattal, 105/2004. (HK 26.) HM határozattal,
110/2004. (HK 27.) HM határozattal, 121/2005. (HK 17.)
HM határozattal, 99/2006. (HK 20.) HM határozattal és

113/2006. (HK 23.) HM határozattal módosított, 28/2000.
(HK 12.) HM határozattal kiadott alapító okiratát az aláb-
biak szerint módosítom:

1. A határozat 4. pontjának a) alpontja helyébe az alábbi
a) alpont lép:

„a) a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi mi-
niszter közvetlen, illetve fenntartói irányítása, felügyelete
alá tartozó szervezetek elhelyezési körülményeinek fej-
lesztésével, alakításával kapcsolatos igazgatási, ingatlan-
gazdálkodási, felújítási feladatok tervezése, a miniszteri,
kormány- és országgyûlési szintû döntések elõkészítése, a
jóváhagyásnak megfelelõ végrehajtása;”

2. A határozat 4. pontjának c) alpontja helyébe az alábbi
c) alpont lép:

„c) a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi mi-
niszter közvetlen, illetve fenntartói irányítása, felügyelete
alá tartozó szervezetek elhelyezési szakállományának és
környezetvédelmi tisztjeinek/megbízottainak irányítása,
továbbá szakmai felügyeletükkel, továbbképzésükkel
összefüggõ feladatok végzése;”

3. A határozat 4. pontja d) alpontjának második mon-
data helyébe az alábbi mondat lép:

„A Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi minisz-
ter közvetlen, illetve fenntartói irányítása, felügyelete alá
tartozó szervezetek elhelyezési körülményeivel, fejleszté-
sével, alakításával kapcsolatos, hatáskörébe utalt épí-
tés-beruházási feladatok tervezésének és végrehajtásának
irányítása.”

4. A határozat 4. pontja f) alpontjának elsõ mondata he-
lyébe az alábbi mondat lép:

„a külön jogszabály által a területi lakásgazdálkodási
szerv hatáskörébe utalt lakáscélú támogatási-, lakóházke-
zelési és lakáselidegenítési feladatok ellátása.”

5. A határozat 4. pontjának i)–k) alpontjai helyébe az
alábbi i)–k) alpontok lépnek:

„i) a környezet- és természetvédelmi feladatok illetékes
minisztériumi vezetõ általi szakirányításából adódó fel-
adatok végzése, a környezeti kármentesítési feladatok irá-
nyítása;

j) a Nemzeti Környezetvédelmi Programok és Tervek
ágazati alprogramjainak kidolgozása és azok megvalósítá-
sával kapcsolatos feladatok végzése;

k) az infrastrukturális szakterület tárcaszintû szabályo-
zásához szükséges tervezetek kidolgozása és jóváhagyás-
hoz történõ elõkészítése;”

6. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:
„6. A HM IÜ feladatait a honvédelmi miniszter közvet-

len alárendeltségében, a HM védelmi tervezési és infra-
strukturális szakállamtitkár szakirányításával végzi.”
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7. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a HM Infra-
strukturális Ügynökség vezérigazgatója ezen határozat ha-
tálybalépését követõ 60 napon belül módosítja és azt jóvá-
hagyásra felterjeszti a HM védelmi tervezési és infrastruk-
turális szakállamtitkár részére.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. április 16.

A honvédelmi miniszter
42/2008. (HK 8.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Mûveleti Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel 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 Magyar Honvédség Mû-
veleti Központ 167/2006. (HK 24.) HM határozattal
kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 7. pontjának b) alpontja helyébe az alábbi
b) alpont lép:

„b) a nemzetközi béketámogató és válságkezelési mû-
veletekben történõ MH részvétel tárcaszintû és tárcaközi,
valamint az azzal kapcsolatos nemzetközi együttmûködést
igénylõ feladatok koordinálása során részvétel a koordiná-
ciót végzõ szerv vezetõje szerinti mértékben és tartalom-
mal;”

2. A határozat 7. pontja az alábbi g) és h) alpontokkal
egészül ki:

„g) a válságkezelési szakterülethez kapcsolódó tapasz-
talatok gyûjtése, feldolgozása, analizálása, az adatbázis ki-
alakítása, feltöltése, naprakészen tartása és az ezzel kap-
csolatos intézkedések javaslatainak kidolgozása, illetve
végrehajtásának monitorozása;

h) a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály szakmai
követelményei alapján az MH kiképzési dokumentumai
(kiképzési programok, kiképzési segédletek, normagyûjte-
mények, egyéb kiképzéssel összefüggõ kiadványok) átte-
kintésével, szükséges mértékû átdolgozásával, módosítá-
sával kapcsolatos., tervezõi, szervezõi és kidolgozói tevé-
kenység végzése.”

3. A határozat 8. pontjának c) és d) alpontjai helyébe az
alábbi c) és d) alpontok lépnek:

„c) az MH MK szolgálati elöljárói hatáskörébe utalt bé-
ketámogató és válságkezelési mûveletekben résztvevõ
ideiglenes katonai szervezetek és egyéni beosztást betöl-
tõk kiválasztásának, felkészítésének, a kitelepülésnek és
visszatelepülésnek, valamint a feladat-végrehajtásnak irá-
nyítása és ellenõrzése;

d) a HM Honvéd Vezérkar fõnöke eseti írásbeli felhatal-
mazása alapján egyes missziókra kiterjedõen a kitelepülés,
a megváltozott mûveleti környezet, a visszatelepülés és ki-
ürítés feltételeinek folyamatos figyelemmel kísérése, a fel-
adatok végrehajtásának értékelése, jogi és szakmai koordi-
nálása, a mûveleti tapasztalatok feldolgozása, a nemzetkö-
zi szervezetek által irányított béketámogató és válságkeze-
lési mûveletekben át-alárendelt erõk nemzeti felelõsségi
körbe és hatáskörbe tartozó feladataival kapcsolatos nem-
zeti és nemzetközi egyeztetések végrehajtása, mûveleti
feladatok vonatkozásában koordináló tevékenység végzé-
se, valamint részvétel az MH béketámogató és válságkeze-
lési szerepvállalásával kapcsolatos koncepciók kidolgozá-
sában;”

4. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH MK pa-
rancsnoka ezen határozat hatálybalépését követõ 60 napon
belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM
Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. április 21.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
31/2008. (HK 8.) HM

u t a s í t á s a
az egyes nyilvános rendezvényeken történõ

szervezett részvételrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemre (a továbbiakban együtt: honvédségi szerv) ter-
jed ki.

(2) Az utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és To-

borzó Fõosztály (a továbbiakban: HM KTF) javaslata
alapján a honvédelmi miniszter által éves tervben jóváha-
gyott, az önkormányzatok, társadalmi szervezetek nyilvá-
nos rendezvényére, valamint

b) az elõre nem tervezett, az a) pont szerinti éves terv-
ben nem szereplõ nyilvános rendezvényre
(a továbbiakban együtt: nyilvános rendezvény), amelye-
ken az MH képviselteti magát.

(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki a honvédelmi mi-
niszter által éves tervben jóváhagyott, az MH közremûkö-
désével megrendezésre kerülõ állami, nemzeti rendezvé-
nyekre, továbbá az MH toborzó rendezvényeire.

(4) Az MH részvételét a (2) bekezdés b) pontja szerinti
nyilvános rendezvényen a HM Vezérkari Titkárság (a to-
vábbiakban: HM VKT) kezdeményezésére – a HM KTF
javaslatára figyelemmel – a Honvéd Vezérkar fõnökének
elõterjesztése alapján a honvédelmi miniszter engedélyezi.

2. §

Ha a nyilvános rendezvény szervezõje a honvédségi
szervnél elõterjesztett beadványában elõre nem terve-
zett nyilvános rendezvényen az MH részvételét kéri, a
kérelmet haladéktalanul meg kell küldeni a HM KTF ré-
szére.

3. §

(1) A HM KTF az önkormányzatok, társadalmi szerve-
zetek nyilvános rendezvényein való honvédségi részvételt
engedélyezõ éves terv miniszteri jóváhagyásra történõ fel-
terjesztését megelõzõen, valamint elõre nem tervezett
nyilvános rendezvényen történõ honvédségi részvételére
irányuló megkeresés alapján tájékoztatást kér a nyilvános
rendezvény szervezõjétõl a nyilvános rendezvény részle-
tes programjáról, az arra meghívott és ott felszólaló szemé-
lyek körérõl.

(2) A HM KTF az MH nyilvános rendezvényen való
részvételének engedélyezésére vonatkozó javaslatát az
(1) bekezdés szerinti tájékoztatatás alapján teszi meg.

(3) Ha a nyilvános rendezvény szervezõje a kért adatok-
ról nem ad tájékoztatást, az MH a nyilvános rendezvényen
nem vehet részt. Erre a nyilvános rendezvény szervezõjét
figyelmezetni kell.

4. §

(1) Ha a nyilvános rendezvény vagy az ott megjelent
személyek magatartása az MH jó hírnevét vagy a mûködé-
sébe vetett közbizalmat veszélyezteti, a nyilvános rendez-
vényre kirendelt személyi állomány jelenlévõ parancsno-
ka (vezetõje), annak hiányában a rangidõs jelentése alap-
ján a kirendelõ egység vagy önálló alegység parancsnoka a
kirendelt személyi állomány nyilvános rendezvényen tör-
ténõ részvételének és közremûködésének egyoldalú meg-
szüntetésérõl dönt.

(2) Ha nyilvános rendezvényen megjelent személyek
magatartása a kirendelt személyi állomány életét, egészsé-
gét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, az MH rendez-
vényen történõ részvételének és közremûködésének egy-
oldalú megszüntetésérõl a kirendelt személyi állomány je-
lenlévõ parancsnoka (vezetõje), annak hiányában a rang-
idõs dönt.

(3) A nyilvános rendezvényre kirendelt személyi állo-
mány parancsnoka (vezetõje), annak hiányában a rangidõs
az (2) bekezdés szerinti döntésérõl haladéktalanul jelentést
tesz a kirendelõ egység vagy önálló alegység parancsno-
kának.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti döntés lehetõségérõl
a nyilvános rendezvény szervezõjét elõzetesen tájékoztat-
ni kell.

5. §

A nyilvános rendezvényre kirendelt személyi állomány
felkészítésérõl az állományilletékes parancsnok (vezetõ)
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gondoskodik. A kirendelt személyi állományt az állo-
mányilletékes parancsok (vezetõ) felkészítési terve és a
nyilvános rendezvény szervezõjének 3. § (1) bekezdés
szerinti tájékoztatása alapján – a nyilvános rendezvény
kezdetét legalább 24 órával megelõzõen – kell felkészí-
teni.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
32/2008. (HK 8.) HM

u t a s í t á s a
a kedvezményesen számított szolgálati idõre jogosító

beosztások és a kedvezményes szorzó mértéke
rögzítésének végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a munkaköri jegyzékek, illetve állománytáblák technikai
korrekciójának végrehajtására a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesí-
tésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, va-
lamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes
nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rende-
let 140. § (4) bekezdésének elsõ mondatában foglaltak
végrehajtásával kapcsolatos koordinációs tevékenységet a
Honvédelmi Minisztérium Haderõtervezési Fõosztály
(a továbbiakban: HM HTF) végzi.

(2) Az 1. §-ban meghatározott szervezetek vezetõi a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
262. §-ának (1) bekezdés c) pontjának elsõ fordulata sze-

rinti beosztások körére és kedvezményes szorzó mértékére
vonatkozó javaslataikat – a megfelelõ munkakör-elemzést
követõen, jelen utasítás hatálybalépését követõ 30 napon
belül – elõterjesztik a HM HTF-nek.

(3) A HM HTF összegzõ jelentését az állománytáblák
módosítására a (2) bekezdés szerinti elõterjesztések figye-
lembevételével – 30 napon belül – készíti el és azt jóváha-
gyáshoz történõ elõterjesztés elõtt egyezteti a HM Terve-
zési és Koordinációs Fõosztállyal.

3. §

Az egyeztetett és korrigált állománytáblákat a HM HTF
vezetõjének elõterjesztése alapján a HM Honvéd Vezérkar
Fõnök hagyja jóvá.

4. §

A munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról
szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut.) 5. §-a az alábbi ponttal egészül ki:

„j) kedvezményes szolgálati idõ számítására jogot adó
beosztások esetén a kedvezmény számításakor a Hjt. 262. §
(1) bekezdés c) pontjának elsõ fordulata szerinti szorzó
mértékét.”

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
33/2008. (HK 8.) HM

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

professzionális haderõ kialakítására vonatkozó
2003–2013 közötti humánstratégiájának
felülvizsgálatáról és módosításáról szóló

94/2007. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján a Honvédelmi Minisztérium professzionális had-
erõ kialakítására vonatkozó 2003–2013 közötti humán-
stratégiájának felülvizsgálatáról és módosításáról szóló
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94/2007. (HK 17.) HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) az
alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A bizottság 2008. május 30-án a mûködését befe-
jezi.”

2. §

Az Ut. 4. §-a (3) bekezdésének b)–e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A bizottság elnöke:]
„b) a módosítási javaslatokat beterjeszti a Honvédelmi

Érdekegyeztetõ Fórum (a továbbiakban: HÉF) 2008. ápri-
lisi ülésére,

c) a módosítási javaslatokat beterjeszti a HM Humánpo-
litikai Kabinet (a továbbiakban: HPK) 2008. áprilisi ülé-
sére,

d) a HÉF és a HPK által elfogadott javaslatokat 2008.
májusban a HM Kollégium elé terjeszti,

e) a HM Kollégium döntése alapján a módosított hu-
mánstratégia közzététele érdekében 2008. május 30-ig
HM utasítás kiadását kezdeményezi a honvédelmi minisz-
ternél.”

3. §

Az Ut. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és

2008. május 30-án hatályát veszti.”

4. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, és 2008.
május 30-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. április 11.

A honvédelmi miniszter
34/2008. (HK 8.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium szervei és a miniszter

alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek
éves és havi feladatterveinek elkészítésével összefüggõ

feladatokról szóló 87/2006. (HK 17/I.) HM utasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének c) és f) pont-
jaiban kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisz-
térium szervei és a miniszter alárendeltségébe tartozó
egyes szervezetek éves és havi feladatterveinek elkészíté-
sével összefüggõ feladatokról szóló 87/2006. (HK 17/I.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) módosítására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az Ut. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-

térium szerveire (a továbbiakban: HM szervek), a honvé-
delmi miniszter alárendeltségébe tartozó szervezetekre
(a továbbiakban: HM szervezetek), a miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temre (a továbbiakban: ZMNE), a miniszter felügyelete
alá tartozó HM Állami Egészségügyi Központra (a továb-
biakban: HM ÁEK), a Honvéd Vezérkar fõnök (a továb-
biakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre (a továbbiakban: HVKF közvetlen szerveze-
tek).”

2. §

(1) Az Ut. 3. §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Honvédelmi Minisztériumban éves és havi fel-
adatterv készül, a HM szervek a Titkárságok kivételével
havi feladattervet, a HM szervezetek, a ZMNE, a HM
ÁEK, valamint a HVKF közvetlen szervezetek éves és
havi feladattervet készítenek.

(2) A HM éves feladatterve – a HM Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának (a továbbiakban: HM SZMSZ) figye-
lembevételével – azokat a feladatokat tartalmazza, ame-
lyek valamely HM szerv, HM szervezet, ZMNE, a HM
ÁEK vagy HVKF közvetlen szervezet felelõsségi körébe
tartoznak, és a végrehajtásában az 1. §-ban meghatározott
szervek, szervezetek a tárgyévben részt vesznek, és/vagy
olyan jelentõségûek, amelyeket országgyûlési, kormány-
zati, miniszteri, államtitkári, kabinetfõnöki, szakállamtit-
kári, HVKF-i döntésre kell elõterjeszteni, továbbá, ha a
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feladatvégzésre más központi közigazgatási szervvel
együttmûködésben kerül sor.”

(2) Az Ut. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A HM havi feladatterve – a HM SZMSZ figyelem-
bevételével – a Honvédelmi Minisztérium éves feladat-
tervébõl származó, illetve az attól eltérõ tartalommal je-
lentkezõ, a HM szerveinek, a HM szervezeteinek, a
ZMNE-nek, a HM ÁEK-nek és a HVKF közvetlen szerve-
zeteknek azon tárgyhavi feladatait tartalmazza, amelyek
kidolgozásáért, végrehajtásáért a felsorolt szervezetek fe-
lelõsek, és/vagy olyan jelentõségûek, hogy országgyûlési,
kormányzati, miniszteri, államtitkári, kabinetfõnöki, szak-
államtitkári, HVKF-i döntésre kell elõterjeszteni.”

3. §

Az Ut. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A HM szervezetek, a ZMNE, a HM ÁEK és a

HVKF közvetlen szervezetek a Honvédelmi Minisztérium
jóváhagyott éves feladatterve alapján saját szervezetük vo-
natkozásában éves feladattervet készítenek, amelyet a
szervezetet felügyelõ miniszter, a közvetlenül irányító ál-
lamtitkár, kabinetfõnök, szakállamtitkár, illetve a HVKF a
HM éves feladatterv jóváhagyását követõ 30. napig hagy
jóvá.”

4. §

Az Ut. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § A HM szervek, szervezetek, a ZMNE, a HM ÁEK

és a HVKF közvetlen szervezetek saját feladataik vonat-
kozásában részletes havi feladattervet készítenek, amelyet
a HM szerv/szervezet vezetõje, a rektor, a fõigazgató, illet-
ve a katonai szervezet vezetõje hagy jóvá a tárgyhónap
5. munkanapjáig.”

5. §

Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. március 31.

A honvédelmi miniszter
35/2008. (HK 8.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Állam tulajdonában
a HM vagyonkezelésében lévõ

Várpalota, lõ- és gyakorlótér, valamint Táborfalva,
lõtér területén megrendezésre kerülõ

Közép-európai Rally biztosításával összefüggõ
feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontja alapján – a Közép Európai Rally biz-
tosításával összefüggõ feladatok végrehajtására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségé-
be, közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire, valamint a HM Elektronikai, Logisztikai és
Vagyonkezelõ Zrt.-re (a továbbiakban: HM EI Zrt.) ter-
jed ki.

2. §

(1) Az Elsõ Sportmenedzseri Iroda Kft. (a továbbiak-
ban: Bérlõ) szervezésében Közép-európai Rally megneve-
zésû verseny kerül megrendezésre Várpalota, lõ- és gya-
korlótér, valamint Táborfalva, lõtér területén 2008. ápri-
lis 19-tõl 2008. április 26-ig.

(2) A HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban:
HM IÜ) együttmûködve az MH Összhaderõnemi Parancs-
noksággal, a verseny által érintett HM vagyonkezelésben
lévõ területek vonatkozásában az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontja alapján
készítsen bérleti szerzõdést.

(3) A bérleti szerzõdésben a szerzõdés idõbeli hatályát
úgy kell meghatározni, hogy az elsõ versenynapot megelõ-
zõ 10. naptól, a verseny utolsó napját követõ 5. napig a
helyszín a verseny szervezõi részére biztosított legyen.

(4) A verseny megrendezésének idejére a HM EI Zrt.
biztosítson a Bérlõ részére térítés ellenében elektromos
áram- és vízszolgáltatást, külön megállapodás alapján.

3. §

(1) A futam során a környezet elszennyezõdésének, a
természet károsításának kizárása az elsõdleges cél. A kör-
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nyezetbe szennyezõ anyag tartósan nem kerülhet, a tevé-
kenység eredményeként maradandó károsodást a termé-
szet nem szenvedhet. A HM IÜ a bérleti szerzõdésbe épít-
sen be minden olyan követelményt, amely garantálja, hogy
az érintett HM vagyonkezelésû ingatlanon tartós környe-
zet károsodás ne következzen be.

(2) Az autóverseny megrendezéséhez szükséges és elõ-
írt szakterületi engedélyek beszerzése – a bérleti szerzõ-
désre figyelemmel – a Bérlõ kötelezettsége. Ezek hiányá-
ban tevékenység nem végezhetõ.

(3) A verseny során – a bérleti szerzõdésre figyelemmel,
a Bérlõvel együttmûködve – feladat a környezet eredeti ál-
lapotban történõ megõrzése, illetve a versenyt követõen,
záró helyszíni vizsgálat végrehajtása, összehasonlítva a
alapállapotfelvételezéssel, szükség esetén az érintett kör-
nyezet eredeti állapotban történõ helyreállítása, rekultivá-
ció végzése, mely feladatvégzés illetékes hatósági jóváha-
gyással zárul.

4. §

A HM Honvéd Vezérkar fõnöke a verseny lefolyásával
kapcsolatos katonai egészségügyi közremûködési, a ver-
seny biztosításával és zárásával kapcsolatos, illetve egyéb
szakfeladatok végrehajtására részletes intézkedést ad ki
ezen utasítás hatálybalépését követõ öt napon belül.

5. §

Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba* és 2008.
június 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. április 16.

A honvédelmi miniszter
36/2008. (HK 8.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Idõsügyi Stratégiájának

kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, a Magyar Honvédség Idõsügyi

Stratégiájának kidolgozásával kapcsolatos feladatokról a
következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a miniszter alárendeltségébe, valamint
közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szerve-
zetekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) A honvédelmi tárcával szemben támasztott megvál-
tozott követelmények és körülmények, valamint a terve-
zett új humánstratégiai alapelvek – figyelemmel a nemzeti
szociális és ellátórendszer, továbbá a demográfiai viszo-
nyok változására – szükségessé teszik a Magyar Honvéd-
ség idõsügyi stratégiájának kidolgozását.

(2) Az idõsügyi stratégiát 2008. április 30. és 2008. de-
cember 31. közötti idõszakban kell kidolgozni.

3. §

(1) Az idõsügyi stratégia kidolgozásával kapcsolatos
feladatokra bizottságot hozok létre.

(2) A bizottság összetétele:
a) A bizottság elnöke: HM Tervezési és Koordinációs

Fõosztály, fõosztályvezetõ-helyettes
b) A bizottság titkára: HM Tervezési és Koordinációs

Fõosztály, Humánstratégiai Osztály (HSO), osztályvezetõ
c) A bizottság kijelölt (felkért) tagjai:

ca) HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály
cb) HM Jogi Fõosztály
cc) HM Védelmi Tervezési Fõosztály
cd) HM Védelemgazdasági Fõosztály
ce) HM Személyzeti Fõosztály
cf) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
cg) HM Infrastrukturális Ügynökség
ch) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
ci) MH Összhaderõnemi Parancsnokság
cj) Honvédelmi Idõsügyi Tanács
ck) MH Szociálpolitikai Közalapítvány
cl) Honvédszakszervezet
cm) Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
cn) Honvédségi Dolgozók Országos Szövetsége
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co) Honvédségi Nyugállományú Klubok Országos
Szövetsége

cp) MK Katonai Felderítõ Hivatal
cq) MK Katonai Biztonsági Hivatal

vezetõi által delegált személyek (szervezetenként 1-1 fõ).

(3) A bizottságba delegált személyek esetleges helyette-
sítésérõl a kijelölõ elöljáró gondoskodik.

4. §

A bizottság munkarendje:

(1) A bizottság alakuló ülését 2008. április 30-ig kell
megtartani.

(2) A további értekezleteket a titkár által elkészített és
az elnök által jóváhagyott ülésrend szerint, illetve indokolt
esetben soron kívül kell megtartani.

5. §

(1) A bizottság a titkár által elkészített és az elnök által
jóváhagyott munkaterv szerint végzi a feladatát.

(2) A feladat végrehajtásának fõbb határidõi:
a) a kidolgozói bizottság létrehozása: 2008. április 30-ig
Felelõs: HM TKF, HSO osztályvezetõ
b) a bizottság munkatervének, ülésrendjének elkészíté-

se, jóváhagyatása: 2008. május 16-ig
Felelõs: a bizottság titkára
c) a tartalmi elemek meghatározása: 2008. június 30-ig
Felelõs: a bizottság titkára
d) elsõ változat elkészítése: 2008. augusztus 31-ig
Felelõs: a bizottság titkára
e) a javaslat többkörös szakmai egyeztetése: 2008. szep-

tember 30-ig
Felelõs: a bizottság titkára
f) a Honvédelmi Idõsügyi Tanács tájékoztatása: 2008.

október 31-ig
Felelõs: a bizottság titkára
g) a javaslat Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum elé ter-

jesztése: HÉF 2008. október–novemberi havi ülése
Felelõs: a bizottság elnöke
h) a végleges javaslat beterjesztése a HM Humánpoliti-

kai Kabinet elé: HM HPK novemberi ülése
Felelõs: a bizottság elnöke
i) a stratégia véglegesítése és HM utasítással történõ ha-

tályba léptetés céljából felterjesztés a MK honvédelmi mi-
niszteréhez: 2008. december 31-ig

Felelõs: a bizottság elnöke

6. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba* és 2010.
január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. április 17.

A honvédelmi miniszter
37/2008. (HK 8.) HM

u t a s í t á s a
a NATO informális védelmi miniszteri találkozó

elõkészítésének feladatairól szóló
130/2007. (HK 22.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a NATO informális védelmi
miniszteri találkozó elõkészítésének feladatairól szóló
130/2007. (HK 22.) HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) az
alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„A Bizottság 2008. június 30-ig terjeszti a miniszter elé
a találkozó lebonyolítására vonatkozó végleges Levezetési
Tervet, Költségvetési Tervet és a szakbiztosítási terveket
(Rendészeti Biztosítás Terve, Biztonsági Terv, Híradó, In-
formációvédelmi és Informatikai Biztosítási Terv, Proto-
koll Terv, Egészségügyi Biztosítási Terv, Általános Lo-
gisztikai Biztosítási Terv, Sajtónyilvánossági és Kommu-
nikációs Terv, Geoinformációs Biztosítási Terv). Ennek
részeként véglegesíti a rendezvény végrehajtásának üte-
mezését, illetve beszámol az elõkészületek állásáról.”

2. §

Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM jogi szakállamtitkárának
33/2008. (HK 8.) HM JSZÁT

i n t é z k e d é s e
a minõsített iratok munkaidõn túli tárolásának

ellenõrzésérõl*

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

41/2008. (HK 8.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a NATO KFOR Nyugati Többnemzetû Alkalmi Harci
Kötelékben részt vevõ

Magyar Honvédség KFOR Zászlóalj híradásáról,
informatikai támogatásáról és információvédelmérõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
35/2008. (HK 8.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség szervezeteinél használt

ásványolajtermékek elszámolható veszteségeirõl szóló
120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT intézkedés

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
irányításának és felsõ szintû vezetésének rendjérõl szóló
2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozat 6. pontjában foglal-
takra, a Magyar Honvédség szervezeteinél használt ás-
ványolajtermékek elszámolható veszteségeirõl szóló
120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT intézkedés módosítá-
sáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A Magyar Honvédség szervezeteinél használt ás-
ványolajtermékek elszámolható veszteségeirõl szóló
120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT intézkedés (a továb-
biakban: intézkedés) 2. pontjának i) alpontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„i) Havonta betárolt mennyiség: az ásványolajtermék
fizikai mozgatása közvetlen következményeként a katonai
szervezet raktárába adott naptári hónapban beszállított ás-
ványolajtermék mennyisége.”

2. Az intézkedés 8. pontjának helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„8. A raktározási veszteség számításának módja:
a) A jövedéki adómentesen beszerzett ásványolajtermé-

kek raktározási veszteség számításakor a honvédségi szer-
vezet a nyilvántartás alapján meghatározza az elszámolási
idõszakba tartozó hónapok során a raktárba havonta betá-
rolt ásványolajtermék mennyiségét. Az így meghatározott
mennyiség az 1. számú mellékletben meghatározott mérté-
kû % értékkel számolt szorzata adja az adott hónapra, az
adott ásványolajtermék esetében a raktározási veszteséget.
Az elszámolási idõszakra vetített teljes raktározási veszte-
ség az adott ásványolajtermékre elszámolható havi veszte-
ségek összege.

b) A jövedéki adóval növelt áron beszerzett ásványolaj-
termékek raktározási veszteség számításakor a honvédségi
szervezet a nyilvántartás alapján meghatározza az elszá-
molási idõszakba tartozó hónapok utolsó napján adott
tárolóeszközben/eszközökben tárolt ásványolajtermék
mennyiségét. Az így meghatározott mennyiség az 1. szá-
mú mellékletben meghatározott mértékû % értékkel szá-
molt szorzata adja az adott hónapra, az adott tárolóeszköz-
ben/eszközökben tárolt ásványolajtermék esetében a rak-
tározási veszteséget. Az elszámolási idõszakra vetített tel-
jes raktározási veszteség a különbözõ tárolóeszközökben
tárolt, adott ásványolajtermékre elszámolható havi veszte-
ségek összege.”

3. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
36/2008. (HK 8.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a honvédelmi szervezetek által üzemeltetett tiszti,

összevont étkezdék 2008. évi mûködésével kapcsolatos
szakfeladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (3) bekezdése alapján
– figyelemmel az intézményi bevételekkel kapcsolatos fel-
adatokról szóló 19/2008. (HK 5.) HM utasításban, vala-
mint a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû ve-
zetésének rendjérõl szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm.
határozat 6. pontjában foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki. Az in-
tézkedés rendelkezéseit a 2008. január 1-je után teljesített
intézményi bevételekre kell alkalmazni.

Az élelmezési ellátás

2. A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 33. §-a, valamint a köz-
tisztviselõk, közalkalmazottak élelmezési ellátásáról szóló
89/2006. (HK 17/I.) HM utasítás 17. §-a szerinti igényjo-
gosult állomány részére a munkahelyi élelmezési ellátást
– az étkezéstérítésre kötelezett szakállomány kivételével –
a bruttó térítési díj bevételbõl kell biztosítani, azt más célra
felhasználni nem lehet.

3. Az étkezéstérítésre kötelezett élelmezési szakállo-
mány élelmezési ellátásának forrása a kötelezõ térítési díj
és – munkáltatói hozzájárulás címén – költségvetési támo-
gatás, amelyek összege a kedvezményes élelmezési ellá-
tásról és a kötelezõ étkezési térítésrõl szóló 44/1996.
(HK 20.) HM utasítás 3. §-ának (1) és (2) bekezdése alap-
ján normafüzetben kerül megállapításra.

4. A munkahelyi élelmezési ellátást igénybe vevõk, va-
lamint az étkezéstérítésre kötelezettek befizetéseit a Befi-
zetõk- és Lemondók Könyvében elkülönítve kell nyilván-
tartani.

5. A pénztárgépet úgy kell átállítani, hogy a bruttó térí-
tési díj a regisztereken egy összegben jelenjen meg.

Az élelmezési ellátással kapcsolatos költségvetési,
beszerzési és adózási szakfeladatok

6. A honvédelmi szervezet az intézményi elemi költség-
vetési tervjavaslat összeállítása során az „Élelmiszer be-
szerzés üzemi étkeztetéshez” kiadási fõkönyvi számlaszá-
mon, a 3. pontban foglaltak kivételével költségvetési elõ-
irányzatot nem tervezhet.

7. A munkahelyi élelmezési ellátáshoz szükséges éves
kiadási és bevételi pótelõirányzat az intézményi bevéte-
lekkel kapcsolatos feladatokról szóló 19/2008. (HK 5.)
HM utasítás (a továbbiakban: bevételi utasítás) 9. §-ának
(1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján kerül jóvá-
hagyásra. A honvédelmi szervezet parancsnoka – az élel-
mezési szolgálat által összeállított – pót-elõirányzati igé-
nyét a melléklet szerinti bontásban küldi meg, illetve ter-
jeszti fel.

8. A honvédelmi szervezet élelmezési szolgálata
a) a költségvetési évre készített Éves Beszerzési Terv-

ben (a továbbiakban: ÉBT), az azonos beszerzési tárgyú,
de költségvetési támogatásból vagy saját bevételbõl finan-
szírozott élelmiszerek beszerzését egymástól elkülönítet-
ten külön soron – a bevételbõl finanszírozott sor megjegy-
zés rovatában „saját bevételbõl” – jeleníti meg,

b) az a) pont szerinti elkülönítést az ÉBT-ben elõször a
2008. évi elemi költségvetés jóváhagyását követõen, a
(köz)beszerzési feladatok pontosítása során kezdemé-
nyezi,

c) az élelmezési ellátáshoz szükséges élelmiszer-be-
szerzési eljárásokat – a honvédelmi szervezetek beszerzé-
seinek eljárási rendjérõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM
utasítás figyelembevételével – az ÉBT-ben megtervezett
keretösszeg értékéig kezdeményez.

9. A pályázatban a pályázó figyelmét fel kell hívni arra,
továbbá a keretszerzõdésben szerzõdési feltételként rögzí-
teni kell azt, hogy amennyiben a megrendelõ/kötelezett-
ségvállaló a honvédelmi tárcán belüli átszervezés, feladat-
elmaradás vagy étkezési létszámváltozás miatt a keretszer-
zõdött összegnél kevesebbet teljesít, úgy abban az esetben
a szállító a megrendelõvel/kötelezettségvállalóval szem-
ben kötbér igényt, vagy egyéb a megrendelõnek/kötele-
zettségvállalónak hátrányos pénzügyi követelést nem tá-
maszthat.

10. A 9. pont szerinti általános szerzõdési feltétel alkal-
mazása mellett a 7. pont szerinti pótelõirányzat jóváhagyá-
sáig az élelmezési ellátás biztosításához szükséges éves
keretszerzõdések szerint a honvédelmi szervezet az adott
élelmiszercsoport beszerzésére tervezett és az ÉBT-ben
jóváhagyott – intézményfinanszírozásból, illetve saját be-
vételbõl teljesítendõ – értékig kötelezettségvállalásra jo-
gosult.

11. A honvédelmi szervezet alaptevékenysége kereté-
ben végzett természetbeni élelmezési ellátás érdekében
beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások általános
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forgalmi adója nem vonható le. A munkahelyi étkeztetés
adóköteles tevékenység, amely során annak térítési díja
adóköteles bevételnek minõsül, így az ellátás biztosítása
érdekében beszerzett termékek általános forgalmi adója
levonható.

12. Az adóalanyi körbe tartozó, csak munkahelyi étkez-
tetést biztosító honvédelmi szervezet élelmezési szolgála-
ta a nyersanyagok (élelmiszerek) számlájának záradékolá-
sakor rögzíti, hogy a számlán szereplõ termékek általános
forgalmi adója levonható.

13. Mindkét ellátási formát biztosító, általános forgalmi
adó alanyi körbe tartozó honvédelmi szervezet esetén, ha
az alapanyagok (élelmiszerek) beszerzése idõszakában a
tételes elkülönítés nem valósítható meg, akkor a számlán
szereplõ általános forgalmi adó – az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. §-ban nevesí-
tett tevékenység keretében nyújtott élelmezési ellátás
kivételével – nem vonható le.

Az étkezéstérítési díjbevételek

14. Az étkezéstérítési díjbevételeket elkülönítetten, a
hatályos HM Számlarendben elõírtak szerint – a bevételi
utasítás 3. § (2) bekezdésének l) pontjában és a 6. §-nak
(7) bekezdésében és mellékletében foglaltakat figyelembe
véve – kell elszámolni:

15. Általános forgalmi adó alanyi körbe tartozó honvé-
delmi szervezet esetén, a Kiképzési Oktatási és Regenerá-
ló Központ (a továbbiakban: KORK) étkezde pénztárába
befolyt bevétel kivételével:

a) a bruttó térítési díj 20%-át a „919211. Alaptevékeny-
séghez kapcsolódó kiszámlázott termékek és szolgáltatá-
sok általános forgalmi adója” fõkönyvi számla,

b) a nettó térítési díj 96%-át a „913232. Alkalmazottak
élelmezési térítési díja bevételi elõirányzatának teljesí-
tése” fõkönyvi számla,

c) a nettó térítési díj 4%-át a „48292597ÉV. HM tárca
központosított bevételét képezõ bevételek forgalma” fõ-
könyvi számla terhére kell elszámolni.

16. Az általános forgalmi adó alanyi körbe nem tartozó
honvédelmi szervezet esetén, a KORK étkezde pénztárába
befolyt bevétel kivételével

a) a bruttó térítési díj 79%-át a „913232. Alkalmazottak
élelmezési térítési díja bevételi elõirányzatának teljesí-
tése” fõkönyvi számla,

b) a bruttó térítési díj 21%-át a „48292597ÉV. HM tárca
központosított bevételét képezõ bevételek forgalma” fõ-
könyvi számla terhére kell elszámolni.

17. A KORK étkezde pénztárába befolyt bevétel esetén
a) az általános forgalmi adó alanyi körbe tartozó honvé-

delmi szervezet esetén a bruttó térítési díj 80%-át a
„913232. Alkalmazottak élelmezési térítési díja bevételi
elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi számla, a 20% álta-
lános forgalmi adót pedig a „919211. Alaptevékenységhez

kapcsolódó kiszámlázott termékek és szolgáltatások
általános forgalmi adója” fõkönyvi számla,

b) az általános forgalmi adó alanyi körbe nem tartozó
honvédelmi szervezet esetén a bruttó térítési díj 100%-át a
„913232. Alkalmazottak élelmezési térítési díja bevételi
elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi számla terhére kell
elszámolni.

Az élelmezési szolgálat költségvetési elõirányzat
nyilvántartása

18. Az élelmezési szolgálat a költségvetési elõirányzat
nyilvántartásában a jóváhagyott pótelõirányzatok mellett
folyamatosan vezeti a tiszti, összevont étkezde, valamint a
kiképzési-oktatási és regeneráló központ a (továbbiakban:
KORK) étkezde pénztára által a honvédelmi szervezet
kincstári számlájára feladott összegbõl az élelmezési szol-
gálatot megilletõ bevételt.

19. A honvédelmi szervezet élelmezési szolgálata
a) a havi zárás után a költségvetési elõirányzat nyilván-

tartását egyezteti a HM KPÜ honvédelmi szervezetnél mû-
ködõ pénzügyi és számviteli ellátásra kikülönített szerve-
zeti elemével, és

b) az egyeztetést követõen kezdeményezi a „Norma sze-
rinti ellátottak élelmezési anyag kiadási elõirányzat teljesí-
tése” fõkönyvi számlára lekönyvelt számlák értékébõl a
ténylegesen munkahelyi élelmezési ellátásra felhasznált
élelmiszerek értékének átkönyvelését – a „Tiszti (Össze-
vont) étkezde elszámolás” alapján –, az „Élelmiszer-be-
szerzés üzemi étkeztetéshez kiadási elõirányzat teljesíté-
se” fõkönyvi számlaszámra.

Az élelmezési szolgálat által végezhetõ
kiegészítõ kisegítõ tevékenységek

20. A honvédelmi szervezet, a Magyar Honvédség élel-
mezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet-
ben nem szereplõ feladatok és rendezvények élelmezési
biztosítását – a honvédelmi szervezetek kiegészítõ, kisegí-
tõ tevékenységébõl származó bevételek felhasználásáról
és elszámolásáról, valamint a vállalkozási tevékenységgel
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 99/2007. (HK 18.)
HM utasításban foglaltakat figyelembe véve – térítés elle-
nében végzi.

A protokolláris rendezvények élelmezési ellátása

21. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továb-
biakban: HM FLÜ) a nemzetközi katonai együttmûködéssel
összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekrõl
szóló 49/2006. (HK 11.) HM utasítás szerinti protokolláris
rendezvények (a továbbiakban: protokolláris rendezvény)
élelmezési ellátását a Magyar Honvédség katonai szerveze-
tei részére történõ feladatátadással szervezi meg.
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22. A protokolláris rendezvények élelmezési ellátásá-
hoz szükséges költségvetési fedezet biztosítása érdekében
a HM FLÜ felhasználási engedélyt ad ki – az MH Összha-
derõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) út-
ján, központi elõirányzatai terhére (552116 Norma szerint
ellátottak vásárolt élelmezési kiadási elõirányzata fõköny-
vi számlaszámra) – a feladat végrehajtására kijelölt honvé-
delmi szervezet részére.

23. A honvédelmi szervezet az élelmezési ellátást köve-
tõ 10 munkanapon belül – a felhasznált anyagokat tartal-
mazó eszköz utalvány másolati példányával együtt – a fel-
merült költségekrõl elszámolást küld az MH ÖHP útján a
HM FLÜ részére.

24. A HM FLÜ az elszámolások alapján – az év végi át-
csoportosítások során az általános szabályok szerint – kez-
deményezi a felmerült költségek ellenértékének megfelelõ

költségvetési elõirányzatok átcsoportosítását a feladatot
végrehajtó honvédelmi szervezet részére.

Záró rendelkezések

25. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg az élelmiszer-utalvánnyal való
ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet alapján a
tiszti (üzemi) étkezdékben fizetendõ térítési díjak rendjé-
rõl szóló 160/2000. (HK 13.) MH LFI és HM KPSZH fõ-
igazgató együttes intézkedése hatályát veszti.

26. A honvédelmi szervek egymás részére térítés ellené-
ben élelmezési szolgáltatást nem nyújthatnak.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
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Melléklet a 36/2008. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

A pót-elõirányzati igény bontásának rendje

Szervezet megnevezése/Élm. (AN 21) pótelõirányzat cím/alcím, CRK (E Ft)

Fkv-i szám Megnevezés Összeg

541111 Élelmiszer-beszerzés üzemi étkeztetéshez Nettó nyersanyag értéken

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Nettó nyersanyag érték áfája

Kiadások összesen: �

913132 Alkalmazottak élelmezési térítési díja bevételi elõirányzata Kiszámlázott térítési díj %-a*

Bevétel összesen: �

* Általános forgalmi adó alanyi körbe nem tartozó honvédelmi szervezet esetén a bruttó térítési díj 79%-a, általános forgalmi adó alanyi körbe tartozó honvé-
delmi szervezet esetén a nettó térítési díj 96%-a.

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
37/2008. (HK 8.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség anyagi és anyagi adminisztratív

STANAG-ek nemzeti témafelelõseirõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban foglal-
takra – az alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A Magyar Honvédség anyagi és anyagi adminisztra-
tív STANAG-ek nemzeti témafelelõseit ezen intézkedés
melléklete tartalmazza.

3. Az intézkedés mellékletét az érintett honvédségi szer-
vezetek külön elosztó szerint kapják meg.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár



HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
86/2008. (HK 8.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes

helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
93/2008. (HK 8.) HM HVKF

p a r a n c s a
a XVII. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
94/2008. (HK 8.) HM HVKF

p a r a n c s a
légi közlekedési baleset szakmai vizsgálatával

kapcsolatos feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
96/2008. (HK 8.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség 2008. évi katonai
sportbajnokságának megszervezésérõl

és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
88/2008. (HK 8.) HM HVKF

p a r a n c s a
a szolgálati idõpótlék megállapításával kapcsolatos

feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség

hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásá-
ról szóló 2001. évi XCV. törvény 110/A. §-ában foglaltak-
ra – a szolgálati idõpótlék megállapítására az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a HM Honvéd Vezérkar fõnök alá-
rendeltségében mûködõ HM szervekre és a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban: katonai szervezetek) terjed ki.

2. A katonai szervezetek állományilletékes parancsno-
kai személyes felelõsséggel tartoznak az alárendeltségük-
be tartozó hivatásos és szerzõdéses állományú katonák
szolgálati idõpótlékának megállapításáért, az ahhoz kap-
csolódó eljárási cselekmények végrehajtásáért, valamint a
meghatározott határidõk betartásáért.

3. A szolgálati idõpótlék megállapítására, bevezetésére
és folyósítására vonatkozó eljárást tekintsék kiemelt és el-
sõdlegesen végrehajtandó szolgálati feladatnak.

4. A szolgálati idõpótlék megállapításában részt vevõ
személyek részére szabadság kiadását csak rendkívül in-
dokolt esetben, a szolgálati feladat végrehajtásának veszé-
lyeztetése nélkül engedélyezzék!

5. A személyügyi vezetõk javaslatai alapján, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 94–95. §-ai
szerinti túlszolgálat elrendelésével biztosítsák a szolgálati
idõpótlék bevezetéséhez kapcsolódó határidõk betartását.

6. Jelen parancsom hatálybalépését követõen, minden
hét utolsó munkanapján 12.00 óráig, utolsó alkalommal
2008. július 31-én, az MH központi személyügyi szervé-
nek vezetõje (HM SZEF fõosztályvezetõ) útján (HM
2/57-700 fax) tegyenek jelentést a szolgálati idõpótlék
megállapításával kapcsolatban teljesített feladatokról, il-
letve a határidõben történõ végrehajtást akadályozó
körülményekrõl.

7. Ez a parancs az aláírás napján lép hatályba.*

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* A parancs aláírásának napja 2008. április 9.
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A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
89/2008. (HK 8.) HM HVKF

p a r a n c s a
egyes rendszeresített nyomtatványok

hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-
rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. §, valamint
a Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság felállításáról és
mûködésérõl, valamint a nyomtatványrendszeresítés, mó-
dosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól szóló
131/2006. (HK 24.) HM utasítás (a továbbiakban: utasítás)

5. § (5) bekezdés elõírásaira, egyes rendszeresített nyom-
tatványok hatályon kívül helyezésérõl az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség katonai szer-
vezeteire terjed ki.

2. A Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság által az utasí-
tás 5. § (4) bekezdés elõírásai szerint elõterjesztett javaslat
alapján a jelen parancs mellékletében felsorolt rendszere-
sített nyomtatványokat, jogkörömben eljárva, hatályon kí-
vül helyezem.

3. Ez a parancs a közzétételét követõ 30. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke
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Melléklet a 89/2008. (HK 8.) HM HVKF parancshoz

K i m u t a t á s
a hatályon kívül helyezett rendszeresített nyomtatványokról

HETK A cikk megnevezése Mértékegység

I.
Számadásköteles nyomtatványok

95 9614 0410 00 Katonai igazolvány db

95 9621 0535 05 Körletelhagyási engedély füzet

95 9621 0621 08 Szabadságos igazolvány díjmentes utazáshoz tömb

95 9621 0623 06 Szabadságos igazolvány hadköteles katonáknak tömb

II.
Általános (nyilvántartási) nyomtatványok

95 9611 0001 03 Borítólap anyagnyilvántartó könyvhöz (nagy) ív

95 9611 0002 02 Borítólap anyagnyilvántartó könyvhöz (kicsi) ív

95 9611 0003 01 Tartalomjegyzék anyagnyilvántartó könyvhöz (nagy) ív

95 9611 0004 00 Tartalomjegyzék anyagnyilvántartó könyvhöz (kicsi) ív

95 9611 0005 10 Anyagnyilvántartó betétlap 43 rovatos ív

95 9611 0006 09 Anyagnyilvántartó betétlap 12 rovatos ív

95 9611 0007 08 Anyagnyilvántartó betétlap (fogyó) ív

95 9611 0008 07 Anyagnyilvántartó betétlap ív

95 9611 0009 06 Anyagnyilvántartó betétlap (alegységes) ív

95 9611 0011 01 Tartalomjegyzék (8-as r.sz.-hoz) ív

95 9611 0012 00 Záradékok-feljegyzések (8-as r.sz.-hoz) ív

95 9610 0113 10 Záradékok-feljegyzések (5-6-as r.sz.-hoz) ív



HETK A cikk megnevezése Mértékegység

95 9611 0014 09 Záradékok-feljegyzések (kis alakú) ív

95 9611 0029 02 Negyedévi anyagelszámolás és jelentés ív

95 9611 0037 02 Összehasonlító kimutatás (szám-érték) lap

95 9611 0038 01 Tárolási helyzetjelentés „C-III” ív

95 9611 0049 09 Személyi felszerelési lap lap

95 9611 0061 02 Ételrecept törzsadatlap tömb

95 9611 0062 01 Adatlap az élelmezési illetmény felszámításhoz tömb

95 9611 0066 08 2. sz. törzsadatlap tömb

95 9611 0079 03 Összehasonlító kimutatás (szám szerinti) lap

95 9611 0081 09 Tárolási helyzetjelentés „A” ív

95 9611 0082 08 Tárolási helyzetjelentés „B” ív

95 9611 0083 07 Tárolási helyzetjelentés „T” ív

95 9611 0084 06 Tárolási helyzetjelentés „A-I” ív

95 9611 0085 05 Tárolási helyzetjelentés „B-I” ív

9 9611 0086 04 Tárolási helyzetjelentés „A-II” ív

95 9611 0087 03 Tárolási helyzetjelentés „B-II” ív

95 9611 0088 02 Tárolási helyzetjelentés „C-I” lap

95 9611 0089 01 Tárolási helyzetjelentés „C-II” lap

95 9611 0091 07 Változásjelentés „C-I” ív

95 9611 0092 06 Változásjelentés „V-II” ív

95 9611 0093 05 Változásjelentés „V-III” lap

95 9611 0094 04 Tárolási helyzet változásjelentése „V” ív

III.
Oktatási és kulturális nyomtatványok

95 9612 0226 05 Összefoglaló jelentés HEÖ fegyelmi helyzetrõl ív

95 9612 0227 04 Összefoglaló jelentés Kieg.pság tart. áll. fegyelmi helyzetrõl ív

95 9612 0228 03 Összefoglaló jelentés KBVI fegyelmi helyzetrõl ív

V.
Mozgósítási nyomtatványok

95 9614 0412 06 Nyilvántartó iratkísérõ lap lap

95 9614 0413 05 Terv a tart. kiképzésre tervezettekrõl klt

95 9614 0414 04 Betétlap a 14-0413-hoz lap

95 9614 0416 02 Technikai eszközök nyilvántartó lapja db

95 9614 0417 01 Összesített kimutatás a technikai eszközökrõl db

95 9614 0421 05 Terv a technikai eszközök biztosítására klt

95 9614 0422 04 Betétlap a 14-04210 - be lap

95 9614 0423 03 Adatkérõ (-közlõ) lap lap

95 9614 0437 08 Értesítés a behívásról lap

95 9614 0438 07 Szakorvosi vizsgálatra utaló határozat lap
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HETK A cikk megnevezése Mértékegység

95 9614 0439 06 Névjegyzék tart. kiképz.-re bevon. átadására lap

95 9614 0441 01 Feljegyzés korlátozással alk. hadköt. eü. fogy.-ról lap

95 9614 0444 09 Javítóbázis nyilvántartó lap db

95 9614 0452 09 Megbízólevél gjmû. oszlopparancsnok részére db

95 9614 0453 08 Igazolvány kézbesítõnek db

95 9614 0456 05 Igénybejelentési lap lap

95 9614 0459 02 Igazolás bevont Katonai igazolványról lap

95 9614 0464 05 Név szerinti igénylés lap

95 9614 0473 04 Tudakozó a közp. rabnyilvántartó felé lap

95 9614 0474 03 Gépjármû átadási terv ív

95 9614 0476 01 Nyilatkozat (beosztási ismeretrõl) lap

95 9614 0478 10 Ideigl. mozg. szükséglet igénylõ lap lap

95 9614 0481 04 Feljelentés szabálysértési ügyben lap

95 9614 0482 03 Újonc igény jelentés lap

95 9614 0484 01 Jelentés a rendszeresített soráll. stat. mego.-ra klt

95 9614 0485 00 Igazolás lap

95 9614 0489 07 Személyi veszteség névszerinti jelentés lap

95 9614 0491 02 Elszámolás a fn. kivetés teljesítésérõl lap

95 9614 0493 00 Összekovácsolási gyakorlat borítólap db

95 9614 0494 10 Személyi állomány jelentés lap

95 9614 0495 09 Feltöltés nyilvántartási napló könyv

95 9614 0496 08 Tartalékegység létszámnyilvántartása tömb

95 9614 0501 06 Munkagép átvételi elismervény tömb

95 9614 0503 04 Összekovácsolási gyakorlat betétlap ív

95 9614 0513 02 Parancsnoki eligazítás terve borító ív

95 9614 0514 01 Parancsnoki eligazítás terve betétlap lap

95 9614 0507 00 Kimutatás tartalékos képzésrõl betétlap ív

95 9614 0508 10 Kim. a tartalékos képzésrõl btlap turnus ív

95 9614 0511 04 Kim. a tartalékos képzésrõl megyénként btlap ív

95 9614 0512 03 Kim. a tartalékos képzésrõl btlap turnus ív

95 9614 0524 10 Elövezetés elrendelése lap

95 9614 0526 08 Értesítés, névre szóló levél lap

95 9614 0550 08 Jel. az elõször sorozottak eü. minõsítés sz. megoszl-ról lap

95 9614 0551 07 Közúti jármû eü. alk. vizsg. lap

95 9614 0554 04 Határozat szako. vizsg. tömb

95 9614 0555 03 Határozat alkalmasnak minõsítés tömb

95 9614 0356 02 Határozat alkalmatlan min. „E” fok. tömb

95 9614 0557 01 Határozat ideiglenesen alkalmatlan tömb

95 9614 0558 00 Határozat gyógykezelésre tömb

95 9614 0559 10 Igazolás megjelenési kötelezettség teljesítésérõl lap
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HETK A cikk megnevezése Mértékegység

VI.
Kiképzési nyomtatványok

95 9621 0503 02 Fogdajegy lap

95 9621 0504 01 Nyugta a fogdások átvételérõl lap

95 9621 0505 00 Fogdások könyve könyv

95 9621 0525 07 Fogdások nyilvántartó könyve könyv

95 9621 0556 00 Szakasz tanulmányi kimutatás ív

95 9621 0566 09 Csoport napló könyv

95 9621 0567 08 Szakköri napló könyv

95 9621 0582 09 Zászlósi igazolvány nyilvántartás könyv

95 9621 0601 01 Katonai kiképzés eredményei I. db

95 9621 0602 00 Katonai kiképzés általános adatai ív

95 9621 0603 10 Rajok kiképzési eredményei II. db

95 9621 0604 09 Rajok kiképzési eredményei ív

95 9621 0605 08 Szakasz kiképzési eredményei II. lap

95 9621 0606 07 Szakasz kiképzési eredményei ív

95 9621 0607 06 Szakasz névjegyzék IV. lap

95 9621 0622 07 Igazolás (tiszti) lap

95 9621 0631 06 Katonai tízpróba alegys. versenyjegyzõk. lap

95 9621 0632 05 Katonai tízpróba összesítés nyilvántartás lap

95 9621 0634 03 MH Csúcseredmény táblázat lap

95 9621 0542 06 Igazolvány (III.o. gjmû. jelvény viseléséhez) db

95 9621 0543 05 Igazolvány (pc. száll. gjmû. jelvény viseléséhez) db

VII.
Fegyverzeti nyomtatványok

95 9623 0608 06 Hibakimutatás lap

95 9623 0611 00 Elszámolás kimutatás ív

95 9623 0622 08 Kimutatás a nap. évben felh. lõszerrõl lap

95 9623 0626 04 Éves jel. lösz. Sorozatáról (kis al. betl.) lap

95 9623 0631 07 Össz. kimut. kiképzésre felh. lõsz. (külív) ív

95 9623 0632 06 Technikai karton db

95 9623 0634 04 Munkautasítás (küliv) lap

95 9623 0642 04 Vétségek könyve könyv

95 9623 0645 01 Tech. ter. „B-C”zon. áll. beosztott személyekrõl könyv

95 9623 0646 00 Névj. áll. bel. eng. kiad. és visszavét nyt. könyv

95 9623 0658 07 Munkautasítás (beliv) ív

95 9623 0671 10 Tech. napl. „N” normás fegyverzeti any.-ra könyv
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HETK A cikk megnevezése Mértékegység

VIII.
Rakéta- és légvédelmi nyomtatványok

95 9624 0709 08 SZNR antenna bekapcsolási napló könyv

IX.
Híradó nyomtatványok

95 9631 0814 06 Zavaró munkanapló füzet

95 9631 0815 05 Mûszernyilvántartó karton db

95 9631 0819 01 Kim. all. jell. telepített hír. eszközökrõl lap

95 9631 0822 06 Rádióf. np. légv. jel. füzet

95 9631 0823 05 Titkosított beszélgetések nyilvántartása könyv

95 9631 0824 04 Hiányjegyzék tömb

95 9631 0836 00 Rádióhálók és irányok táblázata (betétlap ív

95 9631 0839 08 Expedíció kimenõ napló füzet

95 9631 0841 03 Expedíció bejövõ napló füzet

95 9631 0842 02 Rádióhálók és irányok táblázata db

95 9631 0856 07 Technikai kiszolgálási terv lap

95 9631 0857 06 Kimutatás postaszabvány eszközökrõl lap

95 9631 0859 04 Akku. savs. cellafeszültség füzet

95 9631 0861 10 Fut. megk. jelzés + tok db

95 9631 0863 08 Rejtjelzõ táviratok iktató könyve könyv

95 9631 0869 02 Kim. all. jel. t. gépt. a. lap

95 9631 0871 08 Hírközpont géptávíró nyt. napló füzet

95 9631 0872 07 Géptávíró harcvezetési nyt. napló füzet

95 9631 0873 06 Hírközpont távbeszélõ nyt. napló füzet

95 9631 0874 05 Hírközpont csatorna nyilvántartó napló füzet

95 9631 0875 04 Hírközpont rádióvevõ nyt. napló kö

95 9631 0876 03 Hírközpont parancsnapló füzet

95 9631 0877 02 Hírk. gépt. szerk. nyilvántartása füzet

95 9631 0878 01 Hírközpont cs. elo. t. füzet

95 9631 0879 00 Hírközpont információs napló füzet

X.
Ügyviteli nyomtatványok

95 9632 0944 03 Térképellátási jegy lap

95 9632 0947 00 Év végi jelentés térképekre lap

95 9632 0955 00 Kiutazási engedély külügyi osztály lap
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XI.
Szállítási nyomtatványok

95 9633 1003 08 Ötnapos szállítmány irányítási terv könyv

95 9633 1004 07 Berakó száll. h. tervnapló könyv

95 9633 1005 06 Szállítási grafikon lap

95 9633 1006 05 Igénylés vasúti szállításra ív

95 9633 1007 04 Részletes tervfeladatok vasúti száll. ív

95 9633 1008 03 Szállítási terv ív

95 9633 1009 02 Grafikon ûrlap ív

95 9633 1011 08 Szállítmány be- kirakási táblázat lap

95 9633 1012 07 Nyilvántartás száll. költs. elõirányzat ív

95 9633 1013 06 Magasabb egység be-kirak. táblázat ív

95 9633 1014 05 Nyilvántartás száll. költs. felhaszn. ív

95 9633 1016 03 Szállítmány menetlevél ív

ar95 9633 1018 01 Szállítótér igénylés tömb

95 9633 1019 00 Nyt. száll. fel. biz. km. ív

95 9633 1022 05 Szállítási költs. ker. ív

95 9633 1025 02 Jel. száll. helyzet. lap

95 9633 1026 01 Ötnapos kocsimegrendelés db

95 9633 1027 00 Rend. küld. eng. kerel. ív

95 9633 1028 10 Szállítmánykísérõ õrség nyilvt. karton könyv

95 9633 1029 09 Nyilvántartás száll. kis. õrség könyv

95 9633 1031 04 Õrnapló száll. kis. õrség részére ív

95 9633 1032 03 Jegyzõkönyv ív

95 9633 1033 02 Felmérési-ív ív

95 9633 1036 10 Havi tervfeladat MH eszk. füzet

95 9633 1042 01 Egészségkészlet nyilvántartó lap db

95 9633 1043 00 Megrendelés nyilvántartás db

XII.
Bírósági nyomtatványok

95 9634 1203 08 Feljegyzés a feljelentés kiegészítésérõl lap

95 9634 1205 06 Kérdõjegy lap

95 9634 1206 05 Gyanúsított idézés lap

95 9634 1207 04 Vagyoni bizonyítvány iránti megkeresés ív

95 9634 1208 03 Határozat a nyomozás elrendelésérõl lap

95 9634 1209 02 Tanúidézés lap

95 9634 1212 07 Jegyzõkönyv a gyanúsított kihallgatásáról lap

95 9634 1213 06 „BF” Lajstrom ív

95 9634 1215 04 Jegyzõkönyv szembesítésrõl db
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95 9634 1222 05 Munkaad. ért. kényszer lap

95 9634 1223 04 Elõadó ív ív

95 9634 1226 01 Igazolás az idézésre megjelenésrõl lap

95 9634 1227 00 Határozat a nyomozás mellõzésérõl lap

95 9634 1228 10 Értesítés nyomozási cselekményrõl lap

95 9634 1229 09 Határozat az elõvezetés elrendelésérõl lap

95 9634 1231 04 Hat. örvet. elrend. elöa.t lap

95 9634 1232 03 Határozat õrizetbe vétel megszüntetésérõl lap

95 9634 1234 01 Igazolás lap

95 9634 1236 10 Határozat letartóztatás megszüntetésérõl lap

95 9634 1239 07 Hat. lakhelh. megtilt. lap

95 9634 1241 02 Határozat lefogl. elrendelésérõl lap

95 9634 1242 01 Jegyzõkönyv a lefoglalásról lap

95 9634 1243 00 Határozat lefoglalás megszüntetésérõl lap

95 9634 1244 10 Hat. zav. elrendelésrõl lap

95 9634 1245 09 Jegyzõkönyv motoz. és lef. lap

95 9634 1246 08 Jkv. a megr. foganatosításáról lap

95 9634 1247 07 Jegyzõkönyv házkutatásról lap

95 9634 1248 06 Határozat a szakértõ kirendelésérõl lap

95 9634 1249 05 Terh. védõ értesítése lap

95 9634 1251 00 Határozat védõ kirendelésérõl lap

95 9634 1252 10 Ért. védõ részére lap

95 9634 1254 08 Fegyv. er. test. tagj. i lap

95 9634 1255 07 Jegyzk. nyom. ir. ism. lap

95 9634 1256 06 Ért. nyom. ir. ism-rõl lap

95 9634 1258 04 Jegyzõkönyv tanú kihallg. db

95 9634 1259 03 Hat. sz. ért. díjhoz db

95 9634 1262 08 Határozat õrizetbe vétel elrendelésérõl lap

95 9634 1263 07 Hat. lakhelyelh. til. m lap

95 9634 1264 06 Határozat szakértõi vizsgálatra lap

95 9634 1265 05 Kutatási kérelem lap

95 9634 1266 04 Elfogatóparancs lap

95 9634 1267 03 Határozat elfogatóparancs visszavon. lap

95 9634 1273 05 Értesítõ el. let. megr. db

95 9634 1274 04 Utalvány lap

95 9634 1275 03 Kézbesítõ ív ív

95 9634 1276 02 Bûnjel jegyzék lap

95 9634 1278 00 II sz. rendelvény lap

95 9634 1279 10 III. sz. rendelvény db

95 9634 1281 05 IV. sz. rendelvény lap
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95 9634 1284 02 VII. sz. rendelvény lap

95 9634 1285 01 Hat. szakért. díj. meghatároz. lap

95 9634 1286 00 Idézési jegyzék lap

95 9634 1289 08 Hat. nyom. hatid. meghosszabbításáról lap

95 9634 1292 02 Felj. kieg. hatid. meghosszabb. lap

95 9634 1293 01 Elõvezetési jegy lap

95 9634 1294 00 Temetési engedély lap

95 9634 1295 10 Ügyészi nyilatkozat lap

95 9634 1298 07 Jav. gjmû. vez. eng. bevonásáról lap

95 9634 1302 06 Elõterj. nyom. határidõ módosít. lap

95 9634 1309 10 Határozat vérvétel lap

95 9634 1311 05 Határozat védõ díj lap

95 9634 1313 03 Másodfokú vádképviselet „MV” adatlap lap

95 9634 1334 09 Határozat a házkutatás elrendelésérõl lap

XIV.
Pénzügyi nyomtatványok

95 9641 1403 00 Pénzügyi jegy (sor, tart. áll.) tömb

95 9641 1408 06 Értesítés besorolásról bérmegállapításról lap

95 9641 1409 05 Határozat a szolgálati idõ megállap. lap

95 9641 1412 10 Kézhez fiz. élelmiszer költségjegyzék lap

95 9641 1414 08 Munkaidõ nyilvántartás lap

95 9641 1415 07 Bérfizetési jegyzék ív

95 9641 1422 08 Túlóraigénylési és utasítási lap lap

95 9641 1428 02 MH Költségvetés borító db

95 9641 1437 01 Kinevezési okirat dosszié db

95 9641 1439 10 Jelentés kiváló cím elnyerésérõl lap

95 9641 1441 05 Kézhez fizetendõ élelmezési költség jeg. lap

95 9641 1470 00 Kimutatás a törvényes munkaid. elt. munka lap

95 9641 1473 08 Változási jegyzék lap

95 9641 1479 02 Reklamációs lap 2 tömb

95 9641 1481 08 Változás jelentés az ált. alrendszer ad. tömb

95 9641 1486 03 Reklamációs lap tömb

95 9641 1489 00 Állománybavételi jelentés lap

95 9641 1491 06 MH PSZNYK címére elõrenyomott boríték db

95 9641 1492 05 MH PSZNYK címére elõnyomott boríték db

95 9641 1493 04 Költségvetési elõirányzat számsz. biz. lap

95 9641 1514 05 Borító db

95 9641 1494 03 Napló „B” tömb

95 9641 1497 00 ..évi költségvetési elõirányz. évvégi m. ív
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95 9641 1498 10 Beszámoló jelentés a költs. gazd. év ív

95 9641 1501 10 Beszám. jel. Spec. imp. besz. költség gazd. év ív

95 9641 1503 08 Tájékoztatás baleseti kártérítés lehet. lap

95 9641 1504 07 Napló (könyvelési feladás) tömb

95 9641 1516 03 Állománybavételi jelentés (pa.) lap

95 9641 1517 02 Kieg. adatszolg. nyug. megállapításához lap

95 9641 1518 01 Béralap változás jelentés (pa.) tömb

XV.
Pc- és gépjármû nyomtatványok

95 9642 1513 01 Utalvány gépjármû igénybevételére tömb

95 9642 1525 08 Ideig. ig.lap polg. szerv. rész. honv. gjmû. db

95 9642 1534 07 Igazolvány honv. gépkocsi vezetésére db

95 9642 1543 06 Gépjármû indítókönyv könyv

95 9642 1593 07 Többnapi igénybevételi kirend. jog. eng lap

95 9642 1595 05 Kártérítési nyilatkozat lap

XVI.
Vegyvédelmi nyomtatványok

95 9643 1702 04 Közepes magassági szelek nyilvántartása könyv

95 9643 1703 03 Vegyi-és sugárfigyelõ napló könyv

95 9643 1705 01 Atomcsapások nyilvántartása ív

95 9643 1706 00 Meteorológiai figyelõ napló könyv

95 9643 1708 09 Egyéni sugármérõ átadó-átvevõ könyv könyv

95 9643 1709 08 Egyéni sugáradag nyilvántartólap db

95 9643 1711 03 Egyéni összesített sugáradag jelentõ tömb

95 9643 1712 02 Sugárfigyelõ napló füzet

95 9643 1713 01 Sugárfigyelõ napló füzet

95 9643 1714 00 Egyéni kiképzési lap lap

95 9643 1715 10 Sugársz. sugárszenny. mérésének ell. könyv füzet

95 9643 1718 07 Vegyicsapások nyilvántartása db

95 9643 1719 06 Sugárfelderítés adatainak nyilvántartása tömb

95 9643 1721 01 Vízkészlet radioaktivitás adatok nyilv. könyv

95 9643 1722 00 Légköri rádióaktivitás nyilvántartása könyv

95 9643 1723 10 Jelentés a sugárzó anyagok ellenõrzésér. tömb

95 9643 1724 09 Jelentés tûzesetrõl füzet

95 9643 1725 08 Összesített sugáradag jelentõ tömb tömb

95 9643 1726 07 Vegyi-sugárfelderítési adatok nyilvántartása könyv

95 9643 1752 05 Tûzoltó készülék nyilvántartó lap

95 9643 1753 04 SZ/I betétlap db
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XVII.
Élelmezési nyomtatványok

95 9651 1806 01 Vágatási és feldolgozási jegy lap

95 9651 1815 00 Vendégkönyv ív

95 9651 1826 08 Cserejegy élelmezési anyagokra tömb

95 9651 1828 06 Könyvelési utasítás lap

95 9651 1829 05 Napló lap

95 9651 1833 09 Nyilvántartás kiadott tábori techn. eszközökrõl és felsz. db

95 9651 1834 08 Operatív nyilvántartás db

95 9651 1836 06 Törzslap db

95 9651 1845 05 Nyilvántartási lap db

95 9651 1846 04 Ételár számítási lap db

95 9651 1857 01 Készletjelentés és beszállítási összesít füzet

95 9651 1858 00 Beszerzési terv db

95 9651 1861 05 Rakástábla db

95 9651 1853 03 Szállítási szerzõdés ív

95 9651 1864 02 Utalvány (sütöde) tömb

95 9651 1868 09 Szelvényes tömb tömb

95 9651 1869 08 Elszámolás (sütöde) könyv

95 9651 1871 03 Összesítés (sütöde) könyv

XVIII.
Ruházati nyomtatványok

95 9652 2002 09 Selejtezési elõrendelõ lap

95 9652 2009 02 Átvételi elismervény tömb

95 9652 2015 04 Alapfelszerelési utalvány tömb

95 9652 2016 03 Alapfelszerelési ag. elosztó kiadás lap

95 9652 2017 02 Alapfelszerelési anyagelosztó bevételi lap

95 9652 2018 01 Folyószámla kivonat tömb

95 9652 2019 00 Készletérték gyûjtõlap lap

95 9652 2022 05 Összesített illetmény felhasználási terv ív

95 9652 2024 03 Utalvány ruházatra klt

95 9652 2025 02 Jóváírás ruházatra tömb

95 9652 2029 09 Méretmegoszlás öltönyre lap

95 9652 2031 04 Méretmegoszlás ballonkabátra lap

95 9652 2032 03 Alapfelszerelési anyagelosztó bevétel lap

95 9652 2049 05 Pénzforgalom lap

95 9652 2065 05 Megrendelõlap konfekcióruházatra tömb

95 9652 2067 03 Ruházati jegy tömb

95 9652 2068 02 Visszaállítási jegyzék tömb
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95 9652 2069 01 Göngyöleg visszáru jegyzék tömb

95 9652 2100 08 Nyilvántartási lap lap

95 9652 2101 07 Hadiruházat-tartozás ügye lap

95 9652 2099 06 FBÖ ruházati megrendelõ füzet

XIX.
Elhelyezési nyomtatványok

95 9653 2104 10 Jegyzék a tüzelõanyag átvételérõl lap

95 9653 2148 09 Tüzelõanyag kiadásához utalvány tömb

XXI.
Üzemanyag nyomtatványok

95 9655 2409 08 Átvételi jegyzõkönyv tömb

95 9655 2411 03 Vasúti szállítási igénylés lap

95 9655 2412 02 Nyilatkozat lap

95 9655 2414 00 Térítéses üzemanyag csekk tömb

95 9655 2424 09 Vasúti szállítások nyilvántartási könyve könyv

95 9655 2427 06 Sorszámnyilvántartás ív

95 9655 2429 04 Kimutatás hûtõfolyadék elszámolásról lap

95 9655 2432 09 Anyagvételezési nyilvántartó lap db

95 9655 2434 07 Vasúti kocsik szerinti kimutatás lap

95 9655 2438 03 Cserejegy üzemanyag technikai eszközrõl tömb

95 9655 2441 08 Kimutatás a túlfogyasztó gépjármûvekrõl tömb

95 9655 2444 05 Mintavételi kérelem lap

95 9655 2453 04 Tervezési adatlap klt

95 9655 2454 03 Betétlap a tervez. adatlaphoz lap

95 9655 2455 02 Elszámolási adatlap klt

95 9655 2456 01 Betétlap az elsz. adl. lap

95 9655 2457 00 Elsz. adatl. rep.g. esh. klt

95 9655 2461 04 2. sz. bizonylat ív

95 9655 2465 00 Közp. klt. üa. klt. jelentés ív

95 9655 2467 09 Üa. tech. eszk. klt. jelentés lap

95 9655 2458 08 Beszállási engedély kútjavításhoz ív

95 9655 2469 07 Beszállási engedély ív

95 9655 2472 01 Üzemanyag fogy. keretmódosítás tömb

XXII.
Repülõs nyomtatványok

95 9663 2707 05 Mûszaki jegyzõkönyv lap

95 9663 2708 04 Események lap
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95 9663 2712 08 Ellenõrzési terv lap

95 9663 2716 04 Formulator forgosz. könyv

95 9663 2719 01 Összesítõ lap lap

95 9663 2721 07 Nyilvántartó napló ellenõrzõ mérõkrõl füzet

95 9663 2725 03 Repülõ mûszaki any. készletnorma igénylés db

95 9663 2732 04 Hajtómûvek szám szerinti nyilv. könyve könyv

95 9663 2912 02 Raktban. l. hajtómû nyilvántartás könyv

95 9663 2735 01 Tervtáblázat lap

95 9663 2737 10 Szám szerinti kimutatás lap

95 9663 2739 08 Útvonalkarton tömb

95 9663 2741 03 Mûszaki anyagigénylés tömb

95 9663 2744 00 Startorvosi napló könyv

95 9663 2745 10 Légi célok jellegének nyilvánt. naplója könyv

95 9663 2746 09 Repülési tervtábla lap

95 9663 2749 06 Anyagi helyzetjelentés ív

95 9663 2751 01 Rádiolok. techn. eszk. techn. állapot napló. könyv

95 9663 2752 00 Kozmikus átrep. nyilvántartási naplója könyv

95 9663 2755 08 Írószalag az egyhetes légsúlyíróhoz lap

95 9663 2756 07 Aerogram ûrlap M-8 lap

95 9663 2758 05 Repülési idõösszesítés füzet

95 9663 2759 04 Repülési lap lap

95 9663 2762 09 Útvonal repülés számított adatai db

95 9663 2763 08 Kiértékelõ lap lap

95 9663 2768 03 Mûszaki anyag változásjelentés <kicsi> tömb

95 9663 2769 02 Mûszaki anyag változásjelentés <nagy> tömb

95 9663 2771 08 Havi tervgrafikon „N” ív

95 9663 2772 07 Havi tervgrafikon „K” lap

95 9663 2777 02 Kódcsere nyilvántartó napló tömb

95 9663 2783 04 Harci munka értékelése könyv

95 9663 2788 10 Rádiótech. sz. kezelõ állományának névsora könyv

95 9663 2798 08 Jav. adományozott fokozat megvonására lap

95 9663 2799 07 Felt. fokozat adományozására, megvédésére ív

95 9663 2801 08 Felt. vadászir. fokozat adomány. megvéd. lap

95 9663 2821 04 Napi jelentés lap

95 9663 2823 02 Repülési lapok fõbb mutatói lap

95 9663 2824 01 Bejövõ táviratok naplója könyv

95 9663 2825 00 Kimenõ táviratok naplója könyv

95 9663 2844 08 Formulator a repülõ különleges. ruházatához könyv

95 9663 2852 08 Napló célrepülés nyilvántartására könyv

95 9663 2858 02 Napi repülések nyilvántartása I. könyv
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95 9663 2859 01 Napi repülések nyilvántartása II. könyv

95 9663 2862 06 Földi meghibásodások kimutatása <vadász> lap

95 9663 2863 05 Meghibásodás miatt kiépít. hajtóm. kimut. lap

95 9663 2864 04 Hajtómû sérülések fajlagos mutatói lap

95 9663 2865 03 Idõsz. munk. hajtómûcserék átl. munkaó. ráf. lap

95 9663 2866 02 Módszertani foglalkozások kimutatása lap

95 9663 2867 01 Rep. mûsz. szolg. áll. kat. és oszt. sorol. kim lap

95 9663 2868 00 Csapatrep. alakulatok rep. harci. mut. nyt. db

95 9663 2884 00 Kimut. rep. harckikép. végrehajt. II lap

95 9663 2889 06 Kimut. feld. rep. gép. vez. kiképz. szinv. tip lap

95 9663 2893 10 Kimut. száll. futár rep. gépvez. kiképz. szv. lap

XXIII.
Mûszaki nyomtatványok

95 9664 2903 09 Aknakutató jelvény igazolvány lap

95 9664 2913 07 Vezetési lap db

95 9664 2919 05 Parknapi terv ív

95 9664 2923 05 Törzskönyv (zöldsávos) könyv

95 9664 2935 01 Értekk. kölcsönadott mûszaki technika ív

95 9664 2936 00 Megrendelési könyv könyv

95 9664 2957 06 Gépkönyvelõ karton db

95 9664 2958 05 Gépkönyvelõ karton lap

XXIV.
Elektronika-REVA nyomtatványok

95 9665 3008 00 Adattári lyukkártya nyilvántartó napló könyv

95 9665 3012 04 Gépidõ napló elektronikus számítógéphez könyv

95 9665 3023 01 Heti gépidõ beosztás lap

95 9665 3024 00 Gépidõ igénylõ lap lap

XXV.
Fegyverzet-technikai nyomtatványok

95 9666 3115 04 Fegyverz. tech. szolg. anyaggazdasági terve elõt. ív

95 9666 3125 02 66-3115/0 belíve lap

95 9666 3116 03 Beszerzési terv és nyilvántartás ív

95 9666 3126 01 66-3116/0 belíve lap

95 9666 3117 02 Fegyv. tech. felsz. e. ag. szüks. ell. számve. ív

95 9666 3127 00 66-3117/0 belíve lap

95 9666 3123 04 Betétlap lap

95 9666 3124 03 Betétlap lap
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
95/2008. (HK 8.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Holland Királyi Haditengerészet

Tengerész-gyalogság kijelölt erõinek térítéses,
éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatának

elõkészítésérõl és végrehajtásának biztosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a Holland Királyi Haditengerészet
Tengerész-gyalogság kijelölt erõinek térítéses, éleslövé-
szettel egybekötött harcászati gyakorlatának elõkészítésé-
re és végrehajtásának biztosítására az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a HM Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HM HVKF) alárendeltségébe tartozó ka-
tonai szervezetek kijelölt állományára terjed ki.

2. A gyakorlat alapadatai:
a) Megnevezése: „VARPALOTA CHALLENGE 2008”
b) Tervezett ideje és helye: 2008. május 6–25.; Újma-

jor – „0” pont, Kõrõshegy–Bakonykúti térsége.
c) Tárgya: szakasz, század és üteg szintû harcászati gya-

korlatok éleslövészetekkel egybekötve.
d) Célja: a kijelölt erõk lehetséges missziós feladataikra

történõ felkészítése.
e) A végrehajtó állomány: Holland Királyi Tengerész-

gyalogság kijelölt erõi: maximum 350 fõ.

3. A gyakorlat elõkészítésében, végrehajtásának bizto-
sításában érintett katonai szervezetek feladatai:

a) HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály:
– koordinálja a gyakorlat elõkészítésével és végrehajtá-

sával kapcsolatos HM szintû feladatokat;
– meghívja az elõkészítõ rendezvényekre az érintett

HM szervek képviselõit;
– szervezi a gyakorlat elõkészítõ rendezvényeit és – a

jelen parancs alapján – koordinálja a többi MH szervvel a
feladatok végrehajtásának biztosítását;

– a végrehajtás során segíti és felügyeli a HM és a HM
HVKF alárendeltségében mûködõ szervek és az MH ÖHP
közötti együttmûködést.

b) MH ÖHP:
– kijelöli az ÖHP tárgyaló csoportját;
– összeállítja a külföldi fél által igényelt, a végrehajtási

megállapodás mellékletét képezõ katonai szolgáltatások
jegyzékét;

– elõkészíti a holland féllel megkötendõ végrehajtási
megállapodást (melynek mellékletét képezi az Ei ZRt. ál-
tal elkészített civil szolgáltatások jegyzéke is), amelyet a

HM jogi Fõosztállyal és a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökséggel véleményeztet;

– az MH ÖHP kijelölt képviselõje megköti a végrehajtá-
si megállapodást a külföldi fél képviselõjével, az érintett
szervezetekkel, és a holland féllel történõ szakmai egyez-
tetést követõen

– parancsot ad ki alárendeltjei részére a gyakorlat elõké-
szítésére és biztosításában való részvételre;

– a gyakorlat adatainak végleges változatának ismereté-
ben pontosítja az éves kiképzési tervét;

– szervezi a gyakorlat elõkészítõ rendezvényeit és – a
jelen parancs alapján – koordinálja a többi MH szervvel a
feladatok végrehajtásának biztosítását;

– a gyakorlat eredményes végrehajtása érdekében
együttmûködik az illetékes HM szervekkel és a HM Ei
ZRt.-vel.

c) MH Támogató Dandár:
– vezérkari rendész járõrt biztosít eseti jelleggel (a HM

HKF vezénylése alapján), Várpalota és Veszprém helyõr-
ségben a gyakorlat idejére;

– biztosítja a holland fél közúti meneteit (pl. lõszerszál-
lítás, igény szerint) a kijelölt repülõtér – Újmajor között;

– együttmûködik az MH ÖHP által vezényelt katonai
rendész járõrökkel, a holland féllel szembeni intézkedés
esetén a magyar rendész járõr értesíti a holland kontingens
parancsnokát.

d) MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont:

– az MH Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat a hol-
land féllel közösen részt vesz a közegészségügyi ellenõr-
zési feladatok végrehajtásában;

– kapcsolatot tartva az Állami Egészségügyi Központ-
tal, szükség esetén segítséget nyújt a légi kiürítési felada-
tok megoldásában;

– a gyakorlaton részt vevõ holland katonák számára az
Európai Unió tagállamai egyezményében foglalt biztosítá-
si feltételeknek megfelelõen az Állami Egészségügyi Köz-
ponttal együttmûködve szükség esetén segítséget nyújt az
egészségügyi ellátások igénybevételéhez.

4. A feladat sikeres végrehajtásának biztosítása érdeké-
ben a HM HVKF helyettes felveszi a kapcsolatot a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, a HM Infrastruktu-
rális Ügynökség és a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökség vezérigazgatóival, valamint a HM Állami Egész-
ségügyi Központ fõigazgatójával annak érdekében, hogy a
szakterületük vonatkozásában a szükséges intézkedések
kiadásra kerüljenek.

5. Ezen parancs a közzététele napján lép hatályba, és
2008. június 1-jén hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
85/2008. (HK 8.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
„A Magyar Honvédség Testnevelési

és Sportbajnokságok Szakutasítása” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a szolgálati könyvek
és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §-ára – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium (a továbbiakban: HM) Honvéd Vezérkar fõnök alá-
rendeltségébe tartozó HM szervekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek
összességére.

2. Az intézkedés mellékleteként kiadom „A Magyar
Honvédség Testnevelési és Sportbajnokságok Szakutasí-
tása” (a továbbiakban: Szakutasítás) címû fõnökségi kiad-
ványt1.

3. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg „A Magyar Honvédség Testnevelési és Sport-
bajnokságok Szakutasítása” címû kiadvány hatályba lép-
tetésérõl szóló 2/2007. (HK 3.) HM Hadmûveleti és Ki-
képzési Fõosztály fõosztályvezetõi intézkedés hatályát
veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

1 Az érintettek a kiadványt külön elosztó alapján kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
87/2008. (HK. 8.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédségben folyó kiképzés
vizsgálatával kapcsolatos feladatokról1

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség

1 Az intézkedést az érintettek külön elosztó szerint kapják meg.

kiképzési rendszerének átalakításáról, valamint a Magyar
Honvédségnél folytatott kiképzés középtávú célkitûzései-
rõl és követelményeirõl szóló 65/2004. (HK 20.) HVKF,
valamint a Magyar Honvédség 2008. (2009–2010.) évi
kiképzési és felkészítési feladatairól szóló 127/2007.
(HK 22.) HM HVKF intézkedésekre – a Magyar Honvéd-
ségben folyó kiképzés vizsgálatával kapcsolatos felada-
tokról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF)
közvetlen alárendeltségébe tartozó HM szervekre és a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerveze-
teire terjed ki.

2. A vizsgálat célja a professzionális haderõ jellegét erõ-
sítõ kiképzés megvalósításához és a kiképzés jövõképének
megalkotásához szükséges reális helyzetkép megfogalma-
zása, a problémák feltárása és beazonosítása, a megoldá-
sok és feladatok meghatározása.

3. A vizsgálat tárgya:
a) a katonai szolgálatra történõ felkészítés és a katonai

alapismeretek elsajátításának jellemzõi az alapkiképzés
keretében;

b) a tervezett beosztás ellátására történõ felkészítés ha-
tékonysága;

c) a katonák egyéni kiképzettségi szintjének növelését,
a magas fokú szakmaiság kialakítását, a képességek folya-
matos fejlesztését szolgáló szakkiképzés eredményessége;

d) az alegységek, egységek részére meghatározott alap-
feladatokra és az MK nemzetközi szerepvállalásából adó-
dó katonai feladatokra történõ felkészítés összhangja a kö-
telékek, a parancsnokok és törzsek kiképzésében;

e) a rajparancsnokok kiképzõvé történõ felkészítésének
és kiképzési feladatokra történõ felkészítésük eredmé-
nyessége;

f) az alegységek részére megfogalmazott kiképzési kö-
vetelmények valós igényeknek és az MH érdekeinek való
megfelelése;

g) a kiképzés tervezéséhez szükséges információk ren-
delkezésre állása valamennyi vezetési szinten;

h) a kiképzés okmányrendszerének vizsgálata (hatályos
szabályzók, kiképzési programok, segédletek tartalmának
korszerûsége);

i) a katonák szakmai elõmeneteli rendje;
j) a kiképzés területén végzett teljesítmény-értékelés

megvalósulása;
k) a kiképzés mûködtetésének gazdaságossága, a ren-

delkezésre álló erõforrások gazdaságos felhasználása;
l) a kiképzési bázisok, lõterek, kiképzés-technikai esz-

közök, szimulációs rendszerek állapota;
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m) a kiképzés logisztikai támogatása;
n) a kiképzés értékelõ-jelentõ rendszerének mûködése.

4. A vizsgálat területei:
a) A kiképzés irányítási alrendszerének helyzete:
– a kiképzés felsõ- és középszintû tervezése;
– a szabályzó és ellenõrzõ tevékenység.
b) A kiképzés végrehajtó alrendszerének helyzete:
– az alap- és szakalapozó kiképzés végrehajtásának

helyzete az MH KKB-on;
– a kiképzés személyi feltételei a csapatoknál;
– az alegységek kiképzésének tervezése és végrehajtá-

suk rendje;
– a missziós felkészítés;
– a szárazföldi alegységek ciklikus kiképzése, a légierõ

elõrehaladó kiképzése;
– parancsnokságok és törzsek felkészítése;
– az állomány szakkiképzésének helyzete;
– a tanfolyamrendszerû kiképzés;
– jelentési rendszer.
c) A kiképzést támogató alrendszer helyzete:
– a toborzó és alkalmassági vizsgálati rendszer és a ki-

képzés kapcsolata;
– a kiképzés szellemi támogatása, a kiképzési okmá-

nyok rendszere, a kiképzési eredmények nyilvántartása;
– kiképzõ bázisok, lõterek, szimulációs rendszerek;
– a kiképzés anyagi-technikai támogatása.

5. A vizsgálat szakaszai:
a) adatgyûjtés, helyszíni tényfeltárás;
b) elemzés, értékelés;
c) „A kiképzés helyzete 2008” alapdokumentum kidol-

gozása;
d) összegzõ munkaértekezlet az alapdokumentum meg-

vitatására;
e) megoldások, feladatok kidolgozása;
f) feladatterv összeállítása.

6. A vizsgálat végrehajtásának irányítását a HM HVKF
helyettese végzi, helyettese a HM Hadmûveleti és Kiképzés
Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) fõosztályvezetõ.

7. A vizsgálat végrehajtására munkacsoportokat kell
létrehozni az alábbi vezetési szinteken:

a) HM HKF munkacsoport:
Vezetõje: HM HKF fõosztályvezetõ
Helyettese: HM HKF kiképzési osztályvezetõ
Vizsgálati területek:
– a kiképzés irányítási alrendszere;
– az alapkiképzés és a HM HVKF közvetlen alárendelt

szervezeteknél folyó kiképzés;
– a kiképzés általános helyzete az MH ÖHP alárendelt

szervezeteinél.
b) MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-

ban: MH ÖHP) munkacsoport
Vezetõje: MH ÖHP parancsnok szárazföldi helyettese

Helyettese: MH ÖHP kiképzési fõnök
Feladata: a már megkezdett tevékenységre alapozva az

MH ÖHP szervezeteinél a kiképzés vizsgálatának végre-
hajtása.

c) MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) munkacsoport

Vezetõje: a kiképzés irányításáért felelõs parancsnok-
helyettes

Feladata: az MH EÜKB-nél folyó kiképzés és a katonai
szolgálatra jelentkezõk alkalmassági vizsgálatát végzõ
osztályoknál folyó tevékenység vizsgálata.

d) MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD)
munkacsoport

Vezetõje: a kiképzés irányításáért felelõs parancsnok-
helyettes

Feladata: az általános katonai és szakkiképzés helyzeté-
nek felmérése alárendeltjeinél.

8. A munkacsoportok létrehozásáért, a munkacsoportok
vezetõinek és tagjainak kijelöléséért az állományilletékes
parancsnokok felelõsek.

9. A katonai szervezetek parancsnokainak feladatai
a) A vizsgálatra történõ felkészülés során elõkészítik a

rendelkezésükre álló kiképzési okmányokat (intézkedése-
ket, terveket, programokat).

b) Felkészülnek rövid tájékoztató jelentés megtételére a
vizsgálatot végzõ munkacsoport részére.

c) Biztosítják a kiképzést végzõ állomány (raj-, sza-
kasz-, századparancsnoki) rendelkezésre állását és az állo-
mánycsoportonkénti beszélgetés végrehajtásához szüksé-
ges feltételeket.

10. A tevékenység rendje
a) A feladatok értelmezésére, koordinálására a HM

HKF 2008. április 15-ig eligazítást tart a munkacsoportok
vezetõi részére.

b) A HM SZF, az MH TD, MH MK, MH HEK, MH
GEOSZ szakterületüknek megfelelõn, a munkacsoportok
vezetõinek igénye szerint vesznek részt a vizsgálatban.

c) A HM HKF és az MH ÖHP munkacsoportok tevé-
kenységüket összehangoltan, napi együttmûködés kereté-
ben végzik.

d) A munkacsoportok vezetõi minden hónap elsõ nap-
jáig – elsõ alkalommal 2008. május 01-jéig – írásban jelen-
tenek a HM HKF részére a végzett feladatokról, a vizsgá-
latot akadályozó körülményekrõl.

e) A jelentés tartalma:
– a vizsgált katonai szervezet kiképzése helyzetének

leírása;
– a feltárt problémák megfogalmazása, beazonosítása

(keletkezésük körülményei, létezésük és megszüntetésük
feltételei);

– a problémák megoldására vonatkozó javaslatok;
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– a problémák megoldási lehetõségeinek vezetési szint-
jei;

– hasznosítható tevékenységek, folyamatok, módsze-
rek.

f) A HM HKF minden hónap elsõ hetében a munkacso-
portok vezetõinek részvételével értékeli a végzett tevé-
kenységet és pontosítja a következõ idõszak feladatait, va-
lamint jelentést készít az elvégzett feladatokról, melyet a
HM HVKF helyettes útján a HM HVKF részére terjeszt
fel.

g) A vizsgálati anyagok összegzésével a HM HKF és az
MH ÖHP együttmûködésben elkészíti „A kiképzés hely-
zete 2008” alapdokumentumot, amely a további tervezõ
tevékenység alapját képezi.

h) „A kiképzés helyzete 2008” alapdokumentum tar-
talma:

– a kiképzési rendszer vizsgált elemei helyzetének le-
írása;

– a feltárt problémák és keletkezésük okai, körülmé-
nyei, valamint megoldásukra vonatkozó javaslatok;

– a megoldásra illetékes vezetési szint megnevezése.
i) Az alapdokumentum megvitatására és véglegesítésé-

re az MH ÖHP 2008. szeptemberben munkaértekezletet
szervez, a feladattervet 2008. december 15-ig kell elkészí-
teni.

11. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. április 2.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
90/2008. (HK 8.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a katonai felsõoktatási intézményben,

az alapképzésben ösztöndíjszerzõdés alapján,
a mesterképzésben központi támogatás alapján
tanulmányokat folytató hallgatókkal, valamint

a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyt létesítõ
tiszti beosztásba tervezett személyekkel szemben

támasztandó általános katonai és katonai szakmai
követelményekrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (3) bekezdésének d) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar
Honvédség feladatrendszerére, figyelemmel a katonai és
rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, ok-

tatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvényre, valamint a Magyar Honvédséggel (a to-
vábbiakban: MH) szolgálati jogviszonyt létesítõ tiszti be-
osztásba tervezett személyekkel szembeni követelmé-
nyekrõl az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya a tisztképzésben érdekelt MH
szervekre és szervezetekre, a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök ( a továbbiakban: HM HVKF)
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a katonai felsõoktatási intézményben, az alapképzés-
ben ösztöndíjszerzõdés alapján, mesterképzésben közpon-
ti támogatás alapján tanulmányokat folytató hallgatókra
terjed ki.

2. A Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyt léte-
sítõ tiszti beosztásba tervezett személyekkel, valamint a
katonai felsõoktatási intézmény alapképzését befejezõ, ki-
bocsátandó tisztekkel szemben támasztandó általános ka-
tonai és katonai szakmai követelményeket az intézkedés
1. számú mellékleteként adom ki.

3. A mesterképzésben központi támogatás alapján ta-
nulmányokat folytató honvédtisztekkel szemben támasz-
tott általános és szakmai követelményeket az intézkedés
2. számú mellékleteként adom ki.

4. A honvédtisztekkel szembeni követelményeket, az
MH feladatrendszerét alapul véve kompetencia alapon ha-
tározom meg, különös tekintettel az ismeretek mobilizálá-
si képességére, a kognitív és a gyakorlati képességekre, a
szociális, magatartási komponensekre és az attitûdökre, az
érzelmekre és az értékekre egyaránt.

5. A honvédtisztképzés ösztöndíjas hallgatóival az ösz-
töndíjszerzõdés megkötését, illetve a Magyar Honvédség-
gel szolgálati jogviszonyt létesítõ tiszti beosztásba terve-
zett személyek esetében a felvételt megelõzõen meg kell
ismertetni az intézkedést.

6. Felkérem a katonai felsõoktatási intézmény Rektorát,
hogy ezen intézkedésben foglaltak alapján hatáskörében
eljárva tegye meg a szükséges intézkedéseket.

7. Ezen intézkedés 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.
Az intézkedést, a tanulmányaikat 2008-ban a katonai

felsõoktatási intézményben megkezdõk esetében, vala-
mint a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyt léte-
sítõ tiszti beosztásba tervezett személyek esetében 2010.
január 01-jétõl kell alkalmazni.

8. A katonai felsõoktatási intézmények hallgatói kato-
nai kiképzésével és katonai életre nevelésével kapcsolatos,
illetve a 2000. után kibocsátandó tisztekkel szemben tá-
masztandó katonai, szakmai követelményekrõl szóló
35/1997. (HK 10.) MHPK, VKF-i intézkedés 1., 2., 3. szá-
mú melléklete, valamint az ezeket módosító 23/1999.
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(HK 6.) MH parancsnoki, vezérkari fõnöki intézkedés
1. számú melléklete 2011. augusztus 1-jén hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

1. számú melléklet
a 90/2008. (HK 8.) HM HVKF intézkedéshez

A katonai felsõoktatási intézmény alapképzését
befejezõ, kibocsátandó tisztekkel, valamint

a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyt létesítõ
tiszti beosztásba tervezett személyekkel szemben

támasztandó általános katonai és katonai szakmai
követelmények

A. Általános elvárások:

– a Hazához, a Magyar Köztársasághoz való hûség;
– politikamentesség, bajtársiasság, a Magyar Honvéd-

séghez való lojalitás;
– a katonai hierarchiának megfelelõ engedelmesség;
– folyamatos rendelkezésre állás a feladatok végrehaj-

tására;
– szilárd akaraterõ a célkitûzések megvalósítása érde-

kében;
– a hiteles történelmi és a haladó katonai hagyomá-

nyok, valamint az egyenruha tisztelete.

B. A tiszt kognitív kompetenciáit az alábbiakban ha-
tározom meg:

Rendelkezzen:
– széles körû általános mûveltséggel;
– a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges

szaktudományi ismeretekkel;
– alapismeretekkel a nemzetközi integrációs szerveze-

tekrõl;
– ismeretekkel az EU, NATO rendeltetésérõl, céljáról,

feladatrendszerérõl és struktúrájáról;
– a nemzeti és szövetségi keretek között végrehajtandó

mûveletek tervezési és információs alapismereteivel;
– ismeretekkel a modern haderõ funkcióiról, helyérõl

és szerepérõl;
– általános jogi és közgazdasági ismeretekkel;
– a nemzetközi katonai részvétellel kapcsolatos jogi is-

meretekkel, különös tekintettel a fegyelmi és büntetõjogi
területekre, a nemzetközi hadijog és a nemzetbiztonság
területeire;

– a fegyveres szolgálat teljesítésébõl adódó kötelezett-
ségek és jogok ismeretével;

– a parancsnok (szolgálati és szakmai elöljáró) jogaira,
kötelezettségeire, a parancsadási jogkörre, a fegyelmi jog-
kör gyakorlására vonatkozó ismeretekkel;

– a katonai szervezetek készenlétének fenntartására,
fokozására vonatkozó ismeretekkel;

– az õr- és ügyeleti szolgálatok vezénylésének, felké-
szítésének és ellátásának szabályaira vonatkozó ismere-
tekkel;

– ismeretekkel az összfegyvernemi harc fogalmáról,
céljáról, fajtáiról, fõbb jellemzõirõl, a harctámogatásról, a
harckiszolgáló támogatásról, a haderõnemek, fegyverne-
mek szervezeti felépítésérõl, harceljárásairól, a saját al-
egységek helyérõl, szerepérõl az összfegyvernemi harc-
ban;

– ismeretekkel a tömegpusztító és gyújtófegyverek
pusztító hatásairól, az ellenük való védelem lehetõségeirõl
a természeti és ipari katasztrófák, nukleáris balesetek fõbb
jellemzõirõl, hatásuk csökkentésének lehetõségeirõl;

– vezetés- és szervezéselméleti, valamint menedzs-
ment ismeretekkel;

– pedagógiai, pszichológiai és szociológiai ismeretek-
kel;

– az ügyviteli és titokvédelmi elõírások ismeretével;
– általános ismeretekkel a katonai és a polgári logiszti-

kai folyamatok sajátosságairól, az együttmûködés lehetsé-
ges területeirõl;

– általános gazdálkodási ismeretekkel;
– a feladatok végrehajtásához szükséges informatikai

és kommunikációs rendszerek ismeretével, informatikai
alkalmazói ismeretekkel;

– ismerettel a Magyar Honvédség személyi biztosításá-
nak formáiról és módszereirõl, a humánerõforrás-gazdál-
kodás, fejlesztés és tervezés adott szintû szabályozásáról
és rendjérõl;

– az alárendeltek bonyolult helyzetekben történõ ered-
ményes vezetéséhez szükséges ismeretekkel;

– az alegységek vagy alárendeltek kiképzésének, napi
tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére
vonatkozó ismeretekkel;

– a katonai tereptani, térképészeti és katonaföldrajzi és
egyéb geoinformációs ismeretekkel;

– ismeretekkel a balesetvédelemrõl, a tûzvédelemrõl, a
környezetvédelemrõl;

– ismeretekkel a rendszeresített haditechnikai eszkö-
zökrõl és hadianyagokról;

– nemzetbiztonsági és rendvédelmi ismeretekkel.

Legyen képes:
– a parancsnok, elöljáró jogainak, kötelezettségeinek, a

parancsadási, intézkedési jogkörének, a fegyelmi jogköré-
nek gyakorlására;

– az önmûvelésre készség- és képességfejlesztésre;
– ismereteinek magabiztos, kreatív, önálló alkalmazá-

sára;
– a nemzetközi mûveletek, illetve harctéri körülmé-

nyek között együttmûködésre, annak megszervezésére és
fenntartására a napi munka során;

– a szakmai ismereteinek magas szintû szóbeli és írás-
beli alkalmazására és átadására;
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– a szakmai feladatainak ellátása során a helyzetnek
megfelelõ (szükség esetén idegen nyelvû) kommuniká-
cióra;

– a személyiség hatékony megismerésére, a bizalmon
alapuló együttmûködési viszony kialakítására;

– saját fizikai állapotának megkívánt szinten tartására;
– fegyelmezett magatartásra és az alakiság szabályai-

nak betartására.

Legyen alkalmas:

– a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit a meghatá-
rozott függelmi rendben, életének és testi épségének koc-
káztatásával is teljesíteni;

– választott hivatásának megfelelõ életvitelre;
– az ország lakosságának és értékeinek megóvása érde-

kében védelmi feladatok és a fegyveres harc vállalására;
– a szövetségesekkel való együttmûködés feltételeinek

és feladatainak megértésére, elfogadására és azok megol-
dására;

– az elõírt szintû idegen nyelvi ismeretének birtokában,
nemzetközi együttmûködésben feladatok végrehajtására, a
vallási, etnikai és kulturális különbségeknek megfelelõ to-
leráns magatartásra;

– a rábízott haditechnikai eszközök és anyagok szak-
szerû alkalmazására, hadrafogható állapotban tartására;

– érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezmé-
nyekben rögzített szabályainak;

– a katonai értékek és hagyományok képviseletére;
– alegységek, alárendelt katonai szervezetek alapren-

deltetésébõl fakadó feladatainak vezetésére.

A tiszttel szemben támasztott kognitív kompetenciák kö-
rében meghatározottak elérése érdekében a tiszti pályára tör-
ténõ szocializációs tevékenységet a tanintézeti és tanfolyami
képzés keretében, a kollégiumi nevelõmunka, a tanórákon és
a tanórákon túli felkészítés, valamint a kiképzési foglalkozá-
sok idõszakában kell következetesen érvényesíteni.

C. A tiszt szociális kompetenciáit az alábbiakban ha-

tározom meg:

Legyen képes:

– mások beállítódásának és motivációinak megismeré-
sére;

– mások fejlõdési igényének empatikus megértésére és
mások képességeinek fejlesztésére;

– a csoporton belüli csoportjelenségek (érzelmi feszült-
ségek, erõviszonyok, csoportstruktúra, csoportkohézió)
észlelésére, a csoporton belüli konfliktus kezelésére;

– hatékony módszerek alkalmazására mások meggyõ-
zése, befolyásolása érdekében;

– problémacentrikus tárgyalási módszer kialakítására;
– egyének és csoportok motiválására és irányítására;
– a változás katalizálására, változás kezdeményezésére

vagy kezelésére;

– kapcsolatépítésre, bajtársiasságra;
– a munkacsoport összhangjának megteremtésére a kö-

zös célok elérésére;
– megfelelõ önkontrollra és toleranciára, elõítéletektõl

mentes gondolkodásra és viselkedésre;
– pszichikai és fizikai stresszel szembeni ellenállóké-

pességre.

D. A tiszt személyes kompetenciáit az alábbiakban

határozom meg:

Legyen képes:

– az elõírt szintû idegen szaknyelvi ismeret megszerzé-
sére és alkalmazására;

– az elõírt gépjármûvezetõi engedély megszerzésére;
– az elõírt fizikai normatívák teljesítésére;
– kiegyensúlyozott és kontrollált érzelmi reakciókra;
– megfelelõ önismeretre, pozitív és negatív tulajdonsá-

gainak reális értékelésére;
– az õszinteségre, önfegyelemre és igazmondásra;
– a felelõsségvállalásra;
– a változások rugalmas kezelésére;
– új ötletek és információk iránti nyitottságra és kreati-

vitásra;
– az egész életen át tartó tanulásra.

Feleljen meg a tervezett beosztásához rendelt nemzet-
biztonsági követelményeknek.

E. A tisztek speciális kompetenciáit az alábbiakban

határozom meg:

A Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyt létesítõ
tiszti beosztásba tervezett személyek esetében, a megkö-
vetelt felsõfokú végzettségüknek megfelelõ szakmai kom-
petenciákat az alap- és mesterképzési szakok képzési és ki-
meneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM ren-
delet, a tanulmányaikat 2006 elõtt befejezõk esetében a
korábbi jogszabályokban foglalt képesítési követelmé-
nyek határozzák meg.

A katonai felsõoktatási intézmény alapképzését befeje-
zõ, kibocsátandó tisztek esetében elfogadva az alap- és
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei-
rõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben foglaltakat, an-
nak alapján a katonai vezetõ, a had- és biztonságtechnikai
mérnök, a katonai gazdálkodási tiszt rendelkezzen:

1. A katonai vezetõ alapképzési szak

Szakmai kompetenciák:

A katonai vezetõ rendelkezzen olyan katonai, szakmai,
vezetõi ismeretekkel, melyek birtokában képes a honvé-
delmi szervek területén alegységeket vezetni, irányítani,
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az alapfokozat birtokában a szakképzettségének megfelelõ
beosztást betölteni, továbbá folytatni a képzés második
ciklusában (mesterképzésben) a következõ vezetõi szintre
történõ felkészülést.

A katonai vezetõi szak szakirányai

a) Lövész szakirány:
a Magyar Honvédség lövész alegységei részére szakasz

(század) szintû beosztás ellátására alkalmazható felsõfokú
végzettségû katonai vezetõk képzése, akik a szükséges ál-
talános katonai és lövész szakmai ismeretek birtokában
képesek alegységük kiképzésének, napi tevékenységének
tervezésére, szervezésére és vezetésére, alegységük harcá-
nak vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó ha-
ditechnikai eszközök és anyagok szakszerû alkalmazására,
alkalmazható, hadrafogható állapotban tartására.

A lövész tiszt rendelkezzen:
– a lövész szakmai kultúra iránti elhivatottsággal;
– más szakmai kultúrák iránti tisztelettel;
– beosztásához szükséges jogi ismeretekkel;
– a szakasz (század) parancsnok jogaira, kötelezettsé-

gére, a parancsadási jogkörre, a fegyelmi jogkör gyakorlá-
sára vonatkozó ismeretekkel;

– a szakasz (század) készenlétének fenntartására, foko-
zására vonatkozó ismeretekkel;

– a harctevékenységi fajták ismeretével;
– a század tûztámogató szakasz alkalmazási lehetõsé-

geinek ismeretével;
– a szakasz (század) logisztikai támogatásának ismere-

tével;
– a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmód-

szertani ismeretekkel;
– a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok

vezetéséhez szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) napi tevékenységének tervezésé-

hez, irányításához szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, hadi-

technikai eszközeinek és harcanyagainak ismeretével;
– a szakasz (század) béke és békétõl eltérõ vezetéséhez

szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) szinten mûszaki zárási, erõdítési,

és tûzzel való gyújtási ismeretekkel;
– a szakasz (század) kommunikációs, híradó és infor-

matikai eszközeinek ismeretével, informatikai alkalmazói
ismeretekkel.

Legyen képes:
– a szakasz (század) parancsnok jogainak, kötelezettsé-

geinek, parancsadási jogkörének, a fegyelmi jogkörének
gyakorlására;

– a szakasz (század) készenlétének fenntartására, foko-
zására vonatkozó rendszabályok betartására és betartatá-
sára;

– a szakasz (század) harc és harccal kapcsolatos tevé-
kenységének megtervezésére, megszervezésére;

– a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmód-
szertani ismeretek alkalmazására;

– a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti és
fegyverzettechnikai eszközeinek alkalmazására, üzemel-
tetésére;

– a szakasz (század) békevezetési okmányainak veze-
tésére;

– terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítõ
eszközök alkalmazására;

– más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együtt-
mûködésre.

Legyen alkalmas:
– a parancsok, feladatok végrehajtására;
– a szakasz (század) kiképzésének vezetésére;
– a szakasz (század) harcának vezetésére bonyolult vi-

szonyok között is;
– a feladatok logikus, idõben történõ, hatékony végre-

hajtására;
– béke és békétõl eltérõ mûveletekben a szakasz (szá-

zad) vezetésére.

b) Harckocsizó szakirány:
a Magyar Honvédség harckocsizó csapatai részére sza-

kasz (század) szintû beosztás ellátására alkalmazható fel-
sõfokú végzettségû katonai vezetõk képzése. Tevékenysé-
gi körébe tartozik a rábízott alegység harckiképzésének,
napi tevékenységének tervezése, szervezése és vezetése,
alegysége harcának vezetése, az alárendeltségébe utalt ha-
ditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható, hadrafog-
ható állapotban tartása.

A harckocsizó tiszt rendelkezzen:
– a harckocsizó szakmai kultúra iránti elhivatottsággal;
– más szakmai kultúrák iránti tisztelettel;
– a szakasz (század) parancsnok jogaira, kötelezettsé-

gére, a parancsadási jogkörre, a fegyelmi jogkör gyakorlá-
sára vonatkozó ismeretekkel;

– beosztásához szükséges jogi ismeretekkel;
– a szakasz (század) készenlétének fenntartására, foko-

zására vonatkozó ismeretekkel;
– a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok

vezetéséhez szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) napi tevékenységének tervezésé-

hez, irányításához szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, hadi-

technikai eszközeinek és harcanyagainak ismeretével;
– a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmód-

szertani ismeretekkel;
– balesetvédelmi, környezetvédelmi és tûzvédelmi is-

meretekkel;
– a szakasz (század) béke és békétõl eltérõ vezetéséhez

szükséges ismeretekkel;
– a harctevékenységi fajták ismeretével;
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– a harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának
alapvetõ ismereteivel;

– a szakasz (század) szinten mûszaki zárási, erõdítési,
és tûzzel való gyújtási ismeretekkel;

– a szakasz (század) kommunikációs, híradó és infor-
matikai eszközeinek ismeretével, informatikai alkalmazói
ismeretekkel;

Legyen képes:
– a szakasz (század) parancsnok jogainak, kötelezettsé-

geinek, parancsadási jogkörének, a fegyelmi jogkörének
gyakorlására;

– a szakasz (század) békevezetési okmányainak veze-
tésére;

– a szakasz (század) készenlétének fenntartására foko-
zására vonatkozó rendszabályok betartására és betartatá-
sára;

– a szakasz (század) a rendszeresített fegyverzeti és
fegyverzettechnikai eszközeinek alkalmazására, üzemel-
tetésére;

– a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmód-
szertani ismeretek alkalmazására;

– terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítõ
eszközök alkalmazására;

– a szakasz (század) harc és harccal kapcsolatos te-
vékenységének megtervezésére, megszervezésére, vezeté-
sére;

– más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együtt-
mûködésre.

Legyen alkalmas:
– a parancsok, feladatok végrehajtására;
– a szakasz (század) kiképzésének vezetésére;
– a feladatok logikus, idõben történõ hatékony végre-

hajtására;
– a szakasz (század) harcának vezetésére bonyolult vi-

szonyok között is;
– béke és békétõl eltérõ mûveletekben a szakasz (szá-

zad) vezetésére.

c) Felderítõ és elektronikai hadviselés szakirány:

c.1. Felderítõ szakirány:
a Magyar Honvédség felderítõ csapatai részére olyan

szakaszparancsnoki, valamint század színtû törzseiben
rendszeresített felderítõ szaktiszti beosztások ellátására al-
kalmazható felsõfokú végzettségû katonai vezetõk képzé-
se, akik a szükséges általános katonai és felderítõ szakmai
ismeretek birtokában képesek a tevékenységi körükben rá-
juk bízott alegységük harckiképzésének napi tevékenysé-
gének tervezésére, szervezésére és vezetésére. Alkalmasak
az alárendeltségükbe utalt haditechnikai eszközök és
anyagok alkalmazható állapotban tartására.

A felderítõ tiszt rendelkezzen:
– a fegyvernemi, szakmai kultúra iránti elhivatottsággal;

– más szakmai kultúrák iránti tisztelettel;
– körültekintõ, ugyanakkor gyors helyzetelemzési és

döntési képességgel, határozottsággal;
– harcászati szintû összfegyvernemi ismeretekkel;
– a harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának

alapvetõ ismereteivel;
– katonai tereptani, térképészeti, katonaföldrajzi isme-

retekkel.

Ismerje:
– az összfegyvernemi katonai mûveletek harcászati

szintû felderítõ- és elektronikai hadviselési rendszerekre
gyakorolt hatásait;

– a katonai felderítés és elektronikai hadviselés rend-
szerét, alapelveit, feladatait, a velük szemben támasztott
követelményeket;

– a felderítés és elektronikai hadviselés erõinek, eszkö-
zeinek tagozódását;

– a harcászati szintû adatforrásokat, az adatszerzési
technikák és az adatszerzési tevékenységek vezetésének
elméleti alapjait;

– a felderítõ és elektronikai hadviselési szerveknél rend-
szeresített haditechnikai eszközök rendeltetését, harcászat-
technikai adatait, alkalmazásuk elvi követelményeit.

Legyen képes:
– az adatszerzés alegység szintû megtervezésére, meg-

szervezésére és vezetésére;
– a megszerzett adatok elõzetes feldolgozására, értéke-

lésére, továbbítására;
– az alárendelt felderítõ szervek vezetésére;
– az adat- és információvédelmi rendszerekben alkal-

mazott eszközök megbízható üzemeltetésére;
– a felderítõ és elektronikai hadviselési szakaszpa-

rancsnokok munkaköreibõl eredõ feladatok végzésére;
– más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együtt-

mûködésre.

Legyen alkalmas:
– a parancsok, feladatok végrehajtására;
– a szakasz (század) kiképzésének vezetésére;
– a felderítõ szervek harcának vezetésére bonyolult vi-

szonyok között is;
– terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítõ

eszközök alkalmazására;
– béke és békétõl eltérõ mûveletekben a felderítõ szer-

vek vezetésére.

c.2 Elektronikai hadviselés szakirány:
a Magyar Honvédség elektronikai hadviselés mûveleti

tevékenységet végrehajtó és abban részt vevõ csapatai ré-
szére olyan szakaszparancsnoki, valamint század szintû
törzseiben rendszeresített szaktiszti beosztások ellátására
alkalmazható, felsõfokú végzettségû katonai vezetõk kép-
zése, akik a szükséges általános katonai és elektronikai
hadviselési szakmai ismeretek birtokában képesek a tevé-
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kenységi körükben rájuk bízott alegységük harckiképzésé-
nek, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és
vezetésére. Alkalmasak az alárendeltségükbe utalt hadi-
technikai eszközök és anyagok alkalmazható állapotban
tartására.

Az elektronikai hadviselési tiszt rendelkezzen:
– a fegyvernemi, szakma iránti elhivatottsággal;
– más szakmai kultúrák iránti tisztelettel;
– körültekintõ, ugyanakkor gyors helyzetelemzési és

döntési képességgel, határozottsággal;
– harcászati szintû összfegyvernemi ismeretekkel;
– a harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának

alapvetõ ismereteivel;
– katonai, tereptani, térképészeti, katonaföldrajzi isme-

retekkel.

Ismerje:
– az összfegyvernemi katonai mûveletek harcászati

szintû felderítõ- és elektronikai hadviselési rendszerekre
gyakorolt hatásait;

– az elektronikai hadviselés rendszerét, alapelveit, fel-
adatait, a velük szemben támasztott követelményeket;

– az elektronikai hadviselés erõinek, eszközeinek tago-
zódását;

– a harcászati szintû adatforrásokat, az adatszerzési
technikák és az adatszerzési tevékenységek vezetésének
elméleti alapjait;

– az elektronikai hadviselési szerveknél rendszeresített
haditechnikai eszközök rendeltetését; harcászat-technikai
adatait, alkalmazásuk elvi követelményeit.

Legyen képes:
– az adatszerzés alegység szintû megtervezésére, meg-

szervezésére és vezetésére;
– a megszerzett adatok elõzetes feldolgozására, értéke-

lésére, továbbítására;
– az alárendelt elektronikai hadviselõ szervek vezeté-

sére;
– az adat- és információvédelmi rendszerekben alkal-

mazott eszközök megbízható üzemeltetésére;
– az elektronikai hadviselési szakaszparancsnokok

munkaköreibõl eredõ feladatok végzésére;
– más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együtt-

mûködésre.

Legyen alkalmas:
– a parancsok végrehajtására;
– a szakasz (század) kiképzésének vezetésére;
– az elektronikai hadviselõ szervek harcának vezetésé-

re bonyolult viszonyok között is;
– terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítõ

eszközök alkalmazására;
– béke és békétõl eltérõ mûveletekben a felderítõ szer-

vek vezetésére.

d) Tüzér szakirány:
a Magyar Honvédség szárazföldi haderõnem számára

olyan katonai vezetõk (tüzér tisztek) képzése, akik ismerik
a korszerû tüzérségi eszközöket, azok szakszerû használa-
tát. Vezetõi felkészültségük alapján képesek elsõ tiszti be-
osztásukban a tüzéralegységek harcának, tüzének, vala-
mint kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és
vezetésére. Képesek arra, hogy tudásukat a tüzérfegyver-
nem igényének megfelelõen szervezett vagy önálló to-
vábbképzés formájában továbbfejlesszék, és alkalmassá
váljanak egyes sajátos (páncéltörõ, aknavetõ, század tûztá-
mogató, rádió lokátor állomáskezelõ) feladatok végrehaj-
tására.

A tüzér tiszt rendelkezzen:
– a tüzér szakmai kultúra iránti elhivatottsággal;
– más szakmai kultúrák iránti tisztelettel;
– a szakasz (üteg) parancsnok jogaira, kötelezettségére,

a parancsadási jogkörre, a fegyelmi jogkör gyakorlására
vonatkozó ismeretekkel;

– a szakasz (üteg) készenlétének fenntartására, fokozá-
sára vonatkozó ismeretekkel;

– a harctevékenységi fajták ismeretével, és azokban a
szakasz (üteg) tevékenységének rendjével;

– a szakasz (üteg) logisztikai támogatásának ismereté-
vel;

– a szakasz (üteg) kiképzéséhez szükséges szakmód-
szertani ismeretekkel;

– a szakasz (üteg) békevezetési okmányai és azok veze-
téséhez szükséges ismeretekkel;

– a szakasz (üteg) napi tevékenységének tervezéséhez,
irányításához szükséges ismeretekkel;

– a szakasz (üteg) rendszeresített fegyverzeti, haditech-
nikai eszközeinek és harcanyagainak ismeretével;

– a szakasz (üteg) béke és békétõl eltérõ vezetéséhez
szükséges ismeretekkel;

– a szakasz (üteg) kommunikációs, híradó és informati-
kai eszközeinek ismeretével, informatikai alkalmazói is-
meretekkel;

– harcászati szintû összfegyvernemi ismeretekkel;
– a harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának

alapvetõ ismereteivel;
– katonai tereptani, térképészeti, katonaföldrajzi, vala-

mint meteorológiai ismeretekkel.

Legyen képes:
– a szakasz (üteg) készenlétének fenntartására, fokozá-

sára vonatkozó rendszabályok betartására és betartatására;
– a szakasz (üteg) tevékenységének megtervezésére,

megszervezésére, különbözõ harctevékenységi fajtákban;
– a szakasz (üteg) kiképzéséhez szükséges szakmód-

szertani ismeretek alkalmazására;
– a szakasz (üteg) a rendszeresített fegyverzeti és fegy-

verzettechnikai eszközeinek alkalmazására, üzemelteté-
sére;
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– a szakasz (üteg) békevezetési okmányainak vezetésére;
– más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együtt-

mûködésre.

Legyen alkalmas:
– a parancsok, feladatok megértésére, végrehajtására;
– a szakasz (üteg) kiképzésének vezetésére;
– a szakasz (üteg) tevékenységének vezetésére béke és

békétõl eltérõ mûveletekben;
– terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítõ

eszközök alkalmazására.

e) Mûszaki szakirány:
a Magyar Honvédség mûszaki alegységei részére olyan

szakasz, (század) parancsnoki beosztás ellátására alkalmas
felsõfokú végzettségû katonai vezetõk képzése, akik a
szükséges általános katonai és mûszaki szakmai ismeretek
birtokában képesek alegységük kiképzésének, napi tevé-
kenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, va-
lamint az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök
és anyagok szakszerû alkalmazására, hadrafogható álla-
potban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a mûszaki
alegységek igényének megfelelõen szervezett vagy önálló
továbbképzés formájában bõvítsék, és alkalmassá válja-
nak egyéb sajátos (mûszaki búvár, mûszaki felderítõ, épí-
tõmérnöki) feladatok végrehajtására.

A mûszaki tiszt rendelkezzen:
– a mûszaki szakmai kultúra iránt való elhivatottság-

gal;
– más szakmai kultúrák iránt való tisztelettel;
– a szakasz (század) parancsnok jogaira, kötelezettsé-

gére, a parancsadási jogkörre, a fegyelmi jogkör gyakorlá-
sára vonatkozó ismeretekkel;

– a szakasz (század) készenlétének fenntartására, foko-
zására vonatkozó ismeretekkel;

– a harctevékenységi fajták ismeretével;
– a szakasz (század) logisztikai támogatásának ismere-

tével;
– a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmód-

szertani ismeretekkel;
– a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok

vezetéséhez szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) napi tevékenységének tervezésé-

hez, irányításához szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, hadi-

technikai eszközeinek és harcanyagainak ismeretével;
– a szakasz (század) béke és békétõl eltérõ vezetéséhez

szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) kommunikációs, híradó és infor-

matikai eszközeinek ismeretével, informatikai alkalmazói
ismeretekkel;

– harcászati szintû összfegyvernemi ismeretekkel;
– katonai tereptani, térképészeti és katonaföldrajzi is-

meretekkel.

Legyen képes:
– a szakasz (század) parancsnok jogainak, kötelezettsé-

geinek, parancsadási jogkörének, a fegyelmi jogkörének
gyakorlására;

– a szakasz (század) készenlétének fenntartására, foko-
zására vonatkozó rendszabályok betartására és betartatá-
sára;

– a szakasz (század) harc és harccal kapcsolatos mûsza-
ki támogatási feladatok megtervezésére, megszervezésére;

– a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmód-
szertani ismeretek alkalmazására;

– a szakasz (század) a rendszeresített haditechnikai
eszközeinek alkalmazására, üzemeltetésére;

– a szakasz (század) békevezetési okmányainak veze-
tésére;

– más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együtt-
mûködésre.

Legyen alkalmas:
– a parancsok, feladatok megértésére, végrehajtására;
– a szakasz (század) kiképzésének vezetésére;
– terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítõ

eszközök alkalmazására;
– béke és békétõl eltérõ mûveletekben a szakasz (szá-

zad) vezetésére.

f) Katonai térinformatika, térképész szakirány:
a Magyar Honvédség csapatai és vezetõ szervei részére

olyan szaktisztek képzése, akik a szükséges általános kato-
nai, illetve korszerû (térképészeti, térinformatikai, mû-
hold-navigációs, távérzékelési és katonaföldrajzi) szakmai
ismereteik birtokában képesek a térképészeti és katona-
földrajzi támogatással kapcsolatos feladatok megszerve-
zésére és ellátására békében és békétõl eltérõ idõszakban.

Ismerje:
– a NATO térképészeti irányelveit;
– a hagyományos térképkészítési, valamint a korszerû

térinformatikai munkavégzés elméleti és gyakorlati mód-
szereit;

– a katonai terepelemzés eljárásait;
– a szakterületére vonatkozó NATO szabványok

(STANAG) szakmai elõírásait;
– a NATO és ENSZ missziók geoinformációs támoga-

tásának rendszerét;
– a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásának

rendszerét;
– a MH-ben rendszeresített térképészeti szakanyagok

használatát;
– a NATO szabványos térképészeti termékeket;
– a szakterületére vonatkozó térképészeti tevékenység-

gel és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat;
– elméletben a legkorszerûbb térképészeti, térinforma-

tikai technológiákat.
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Legyen képes:
– a Magyar Honvédségben rendszeresített terepelemzõ

munkaállomások és térinformatikai programok alkalma-
zásával a parancsnoki és törzs munka hatékony támogatá-
sára;

– térképészeti szakfeladatok végrehajtására;
– katonaföldrajzi információk gyûjtésére és feldolgo-

zására;
– a fenti szakismeretek birtokában továbbképzések és

szakkiképzések levezetésére;
– a térképészeti munkaállomások és terepi adatrögzítõk

szakszerû alkalmazására, üzemeltetésére, hadrafogható
állapotban tartására.

2. A had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzési
szak

Szakmai kompetenciák:
A had- és biztonságtechnikai mérnök legyen alkalmas a

Magyar Honvédség haditechnikai, a védelmi szféra tech-
nikai eszközeinek üzemeltetésére, fenntartására, a kapcso-
lódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására, vala-
mint a választott szakiránytól függõen alegység-parancs-
noki és szaktiszti beosztásokban a béke és békétõl eltérõ
mûveletekben a logisztikai és a mûszaki támogatás mérnö-
ki feladatainak ellátására, illetve az ezekhez kapcsolódó
gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és irá-
nyítására.

Legyen képes a polgári, katonai vagy nemzetbiztonsági
területeken jelentkezõ komplex biztonságtechnikai (ren-
dészeti, személy- és vagyonvédelmi, információvédelmi,
munka- és tûzvédelmi, környezetvédelmi) feladatok meg-
oldására, szervezésére és irányítására, rendszerszemléletû
kezelésére, továbbá kellõ mélységû elméleti ismeretekkel
rendelkezzen a képzés második ciklusban történõ folytatá-
sához.

Általános szakmai kompetenciák:

Legyen képes:

Béke idõszakban:
– az alegység általános katonai- és szakkiképzésére, a

katonai kiképzés eredményességét javító módszerek he-
lyes alkalmazására;

– szakharcászati feladatok tervezésére és szervezésére.

Béke és békétõl eltérõ idõszakban:
– alegységük vezetésére, különbözõ törzsekben felada-

tok ellátására, a vezetõi döntések elõkészítésére;
– rendszeresített haditechnikai eszközök üzemben tar-

tásának tervezésére és szervezésére;
– a rendszeresített technika és kiszolgálását biztosító

eszközök üzemben tartási munkáinak technológiai utasítá-
sok végrehajtására, a szakfeladatok végrehajtására hozzá

beosztott állomány szakmai és napirend szerinti tevékeny-
ségének szervezésére, irányítására, ellenõrzésére;

– az üzemben tartásra vonatkozó általános- és speciális
biztonsági, környezetvédelmi elõírások betartására;

– a technika és annak kiszolgálását biztosító eszközök,
valamint a szakanyag ellátás területén rendszeresített
munkaokmányok elõírt rend szerinti vezetésére;

– rendszertechnikai és folyamatirányítási feladatok ki-
dolgozására;

– szakiránytól függõen komplex légvédelmi rakéta-,
radartechnikai- és elektronikai harceszközök, híradó, ka-
tonai kommunikációs és informatikai rendszerekben üze-
melõ hálózatok, berendezések üzembe helyezésére, üze-
meltetésére a hazai és nemzetközi NATO elõírásoknak
megfelelõen;

– az elvárt szintû idegen nyelvi ismeretének birtoká-
ban, többnemzeti mûveletekben szakfeladatai ellátására;

– megfelelõ szakmai gyakorlat megszerzését követõen
a nemzetközi szervezetekben feladatok végrehajtására;

– a katonai és polgári biztonságtechnikai alkalmazások
kiválasztására, kockázatelemzés elkészítésére;

– egyszerûbb biztonságtechnikai tervek önálló kidol-
gozására;

– biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetésére, élõ-
erõs védelem végrehajtására, megszervezésére;

– személy- és vagyonvédelmi (beleértve a tûz- és mun-
kavédelmi, valamint polgári védelmi), továbbá a kataszt-
rófa- és környezetvédelmi feladatok rendszerszemléletû
szervezésére és irányítására;

– a szakmai ismeretek átadására, a szakmai tudás folya-
matos fejlesztésére és munkavédelmi feladatok megoldá-
sára.

a) Haditechnikai szakirány:

Páncélos és gépjármû-technikai specializáció:

A szakbeosztást ellátó tiszt rendelkezzen:
– a rendszeresített technikai eszközök szerkezetének,

mûködésének, üzemeltetési jellemzõinek, alkalmazási
szabályai elveinek és gyakorlatának ismeretével;

– az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatrendszer eleme-
inek, okmányainak ismeretével, legyen alkalmas a gépjár-
mû-technikai eszközök üzemben tartásának koordinálásá-
ra, az idõszakos tervek és jelentések kidolgozására;

– a szakjavító alegységek mûködtetési rendjének, a
technikai kiszolgálási, karbantartási-javítási szakfelada-
tokhoz kapcsolódó okmányrendszerének ismeretével, le-
gyen képes a szaktevékenység tervezésére, vezetésére, va-
lamint ellenõrzésére;

– a gépjármû-technikai eszközök igénybevételéhez
kapcsolódó elõírások és okmányok ismeretével; legyen
képes a szakszolgálatok alaprendeltetésébõl fakadó fel-
adatai végrehajtásának megszervezésére, vezetésére és el-
lenõrzésére;
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– a feladatok végrehajtásához szükséges informatikai
és kommunikációs rendszerek ismeretével;

– az alegységek, szolgálati ágak kiképzésének, napi te-
vékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére
vonatkozó ismeretekkel;

– a katonai szervezetek készenléte fenntartására és fo-
kozására vonatkozó rendszerének ismeretével, legyen al-
kalmas a készenlét fokozási rendszabályok bevezetésekor
végrehajtandó szakfeladatok koordinálására;

– alapismeretekkel a béke és békétõl eltérõ mûveletek
logisztikai támogatásának alapjairól.

Legyen képes:
– rendszeresített páncélos és gépjármû-technikai (mû-

szaki-technikai) eszközök és rendszerek üzemeltetésével
és üzemfenntartásával kapcsolatos feladatok tervezése és
szervezése;

– páncélos és gépjármû-technikai (mûszaki-technikai)
eszközök javítását, technikai kiszolgálását szolgáló tech-
nológiák és diagnosztikai vizsgálatok bevezetése, alkal-
mazása, kidolgozása;

– alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétõl
eltérõ mûveletek logisztikai biztosításához kapcsolódó
szakirányú biztosítási feladatok tervezése, szervezése,
végrehajtása és irányítása.

A fegyverzettechnikai (hagyományos, rakéta, loká-
tor) specializáció:

A szakbeosztást ellátó tiszt rendelkezzen:
– a csapatvezetés témakörén belül a vezetési alapelvek,

a döntéshozatal mechanizmusának, a katonai kiképzés és
továbbképzés rendszerének ismeretével;

– a béketevékenység fegyverzettechnikai biztosításá-
nak feladatai témakörben a KFR fegyverzettechnikai biz-
tosítással kapcsolatos feladatok, az alegységek ezzel kap-
csolatos tevékenységének ismeretével;

– átfogó ismeretekkel a fegyverzettechnikai biztosítás
rendszerérõl;

– a fegyverzettechnikai biztosítás területét befolyásoló
tényezõk és folyamatok ismeretével;

– a fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálá-
si rendszerének – béke és békétõl eltérõ viszonyok kö-
zött – ismeretével;

– a fegyverzettechnikai biztosítást végzõ szervezetek
feladatainak, lehetõségeinek, alkalmazási elveinek isme-
retével;

– a fegyverzettechnikai biztosítás alapvetõ szabályzói-
nak, anyagismereti utasításainak ismeretével.

Legyen képes:
– a rendszeresített fegyverzettechnikai eszközök ja-

vítási feladatainak tervezésére, szervezésére, végrehaj-
tására.

Vegyivédelmi technikai specializáció:

A szakbeosztást ellátó tiszt rendelkezzen:
– a sugárzó anyagok és a vegyi anyagok kezelésével

kapcsolatos rendszabályok ismeretével, legyen alkalmas
az ehhez kapcsolódó technikai eszközök, berendezések
üzemeltetésére, mûszaki technikai kiszolgálásának végre-
hajtására és ellenõrzésére, az ehhez kapcsolódó szervezési
feladatok végzésére;

– a tûzvédelmet alapvetõen meghatározó törvények,
szabályok ismeretével és alkalmazási képességével, le-
gyen alkalmas a tûzvédelmi eszközök üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok tervezésére, szervezésére, valamint
a tûzvédelmi anyagok ellátásának megszervezésére és irá-
nyítására.

– a különbözõ vegyivédelmi technikai eszközök, egyé-
ni védõeszközök, felszerelések és anyagok szállításával,
tárolásával kapcsolatos rendszabályok ismeretével, külö-
nös tekintettel a sugárzó, mérgezõ és egyéb veszélyes
anyagokra, beleértve azok együtt tárolásának elõírásait;

– a vegyivédelmi alegységek általános katonai- és szak-
kiképzésének, továbbá napi tevékenységének tervezésére,
szervezésére és vezetésére vonatkozó ismeretekkel;

– a vegyivédelmi alegység-parancsnoki beosztásokban
a békeidõszaki honvédelmi-, a béketámogató, valamint
háborús mûveletekben a (harc)tevékenység ABV támoga-
tásához, ABV biztosításához kapcsolódó szakfeladatok,
gyakorlati tevékenységek megtervezéséhez, megszervezé-
séhez és irányításhoz szükséges ismeretekkel.

Legyen képes:
– a vegyi-, sugár- és biológiai felderítés, mérés, mente-

sítés és a fertõtlenítés eszközeinek a hazai és nemzetközi
elõírásoknak megfelelõ biztonságos üzemeltetésére, kü-
lönbözõ környezeti és bonyolult viszonyok között azok
összehangolt, hatékony alkalmazására, ennek megszerve-
zésére és irányítására;

– az eszközök, berendezések technikai kiszolgálásával,
valamint a javításukkal kapcsolatos szervezési feladatok
végzésére;

– a vegyi-, sugár-, biológiai felderítõ, mentesítõ és tûz-
védelmi rendszerek mûködõképességének ellenõrzésére;

– a személyi védelem ABV védelmi összetevõivel tör-
ténõ ellátására és technikai kiszolgálás megszervezésére;

– az ABV- és gyújtófegyverek, valamint a harctéri tü-
zek elleni védelem technikai feladatainak megszervezésé-
re és összehangolt végrehajtására;

– alegysége általános katonai- és szakkiképzésének
megtervezésére, megszervezésére és végrehajtásának irá-
nyítására.

b) Katonai elektronikai szakirány:

A szakbeosztást ellátó tiszt rendelkezzen:
– a rendszeresített, illetve alkalmazott elektronikai esz-

közök mûködésének, üzemeltetési jellemzõinek, alkalma-
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zási szabályainak, az egyes eszközök egymással történõ
helyettesítésének, kiváltási lehetõségeinek ismeretével;

– az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatrendszer eleme-
inek, okmányainak ismeretével;

– az alapvetõ szoftverek felhasználási lehetõségeinek,
a telepítésükhöz szükséges hardver követelményeknek, to-
vábbá az alkalmazás és sokszorosítás jogi szabályozásá-
nak, következményeinek ismeretével;

– a szakjavító alegységek mûködtetési rendjének, lehe-
tõségeinek, a technikai kiszolgálási, karbantartási-javítási
feladatokhoz kapcsolódó okmányrendszernek ismereté-
vel, legyen alkalmas a szaktevékenység tervezésére, veze-
tésére, valamint ellenõrzésére;

– a költségvetés tervezése alapjainak, a beszerzések
(eszköz, szolgáltatás) tervezésének, szabályainak, továbbá
a beszerzések végrehajtását szabályozó jogszabályi háttér-
nek az ismeretével;

– az alegységek, szolgálati ágak kiképzésének, napi te-
vékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére
vonatkozó ismeretekkel;

– rendelkezzen alapismeretekkel a béke és békétõl elté-
rõ mûveletek logisztikai támogatásának alapjairól.

Legyen képes:
– a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve al-

kalmazott elektronikai (tábori híradó, állandó híradó, szá-
mítás-, ügyvitel- és nyomdatechnikai) eszközök és rend-
szerek, szoftverek üzemeltetésével és üzemfenntartásával
kapcsolatos feladatok tervezésére és szervezésére;

– az elektronikai eszközök javítását, technikai kiszol-
gálását szolgáló technológiák és diagnosztikai vizsgálatok
bevezetésére, alkalmazására, kidolgozására;

– alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétõl
eltérõ mûveletek logisztikai biztosításához kapcsolódó
szakirányú biztosítási feladatok tervezésére, szervezésére,
végrehajtására és irányítására;

– a szakszolgálatok alaprendeltetésébõl fakadó felada-
tai végrehajtásának megszervezésére, vezetésére és ellen-
õrzésére;

– az elektronikai eszközök üzemben tartásának koordi-
nálására, az idõszakos tervek és jelentések kidolgozására.

c) Mûszaki, katasztrófavédelmi és közlekedés szak-
irány:

Mûszaki specializáció:
A Magyar Honvédség mûszaki csapatai, szakalegységei

(szárazföldi erõk, légierõ és a támogató szervezetek) szá-
mára az elsõ tiszti beosztásban (szakaszparancsnok) meg-
követelt általános katonai (vezetõi) és szakmai ismeretek-
kel, jártasságokkal és képességekkel rendelkezõ tisztek
képzése a megrendelõ igényei szerint a következõ területe-
ken: harcos mûszaki (utász, zártelepítõ, deszant-átkelõ és
pontonos stb.), építõ mûszaki (út- és hídépítõ, infrastruk-
turális, repülõtér karbantartó és helyreállító stb.), mûszaki

technikai és mûszaki fenntartási területeken (modu-
lok).

A szakbeosztást ellátó tiszt rendelkezzen:
– a szakiránynak megfelelõ feladatok gyakorlati mûve-

léséhez szükséges gazdasági és humán, természettudomá-
nyi, valamint általános és szakmai katonai ismeretekkel,
gyakorlati készségekkel, továbbá legalább egy idegen
nyelv középfokú ismeretével;

– a mûszaki alegységek általános katonai és szakkikép-
zésének, továbbá napi tevékenységének tervezésére, szer-
vezésére és vezetésére vonatkozó ismeretekkel;

– a mûszaki alegység-parancsnoki beosztásokban a bé-
keidõszaki honvédelmi, a béketámogató mûveletekben,
valamint háborús tevékenységekben a mûszaki támogatás
– igényelt képzési modulnak megfelelõ – feladatainak el-
látásához, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tevé-
kenységek megtervezéséhez, megszervezéséhez és irányí-
táshoz szükséges ismeretekkel;

– mûszaki technikai eszközök alkalmazását és speciális
szakismereteket követelõ környezetvédelmi és kárelhárí-
tási szakfeladatok végrehajtásához szükséges ismeretek-
kel;

– a szakfeladatok végrehajtásához szükséges informa-
tikai és kommunikációs rendszerek ismeretével.

Legyen képes:
– alegysége általános katonai- és szakkiképzésének

megtervezésére, megszervezésére és végrehajtásának irá-
nyítására;

– a rendszeresített vagy részükre biztosított technikai
felszerelések, eszközök és anyagok alkalmazásával a saját,
illetve a támogatott erõk mozgását, akadályleküzdõ és túl-
élõképességét biztosító és fokozó, az ellenség mozgását,
tevékenységét akadályozó, továbbá egyéb infrastrukturá-
lis, környezetvédelmi és kárelhárítási szakfeladatok felsõ-
fokú szakképzettséget igénylõ feladatainak megoldására,
irányítására, a mûszaki építõ, a harcos mûszaki, a mûszaki
technikai és a mûszaki fenntartási területeknek (modulok)
megfelelõen.

Közlekedési specializáció:

A szakbeosztást ellátó tiszt rendelkezzen:
– a szállító alegység felépítésének, alkalmazhatóságá-

nak, a vele szemben támasztott követelmények ismereté-
vel;

– a szállítási alágazatok, azok katonai alkalmazhatósá-
gának, elõnyeinek, hátrányainak ismeretével;

– a közlekedés szaktechnikai eszközök, szakanyagok
alkalmazási elveinek, lehetõségeinek és kiszolgálási rend-
szerének ismeretével;

– az MH-ban – kiemelten az alakulatnál – rendszeresí-
tett szállító- és anyagmozgató technikai eszközök ismere-
tével;
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– a szállításoknál alkalmazott rögzítési, emelési módok
és technológiák, illetve azok alkalmazási szabályainak,
elõnyeinek ismeretével;

– a menetoszlopok összeállításának szabályainak, a for-
galomszabályozás módjának, a túlméretes és tengelytúlsú-
lyos eszközök közlekedtetésének szabályainak ismeretével;

– az elõírt szakmai okmányok szakszerû vezetéséhez
szükséges ismeretekkel;

– a tevékenység tervezéséhez, végrehajtásához szüksé-
ges költségvetési alapismeretekkel;

– a közlekedési támogatási tevékenységet szabályzó
nemzeti intézkedések, illetve NATO és EU Egységesítési
Kiadványok ismeretével;

– a békemissziókban részt vevõ, továbbá felajánlott
nemzeti katonai erõ telepítéséhez, hazatelepítéséhez, után-
pótlásához szükséges ismeretekkel;

– a katonai közlekedési infrastruktúra karbantartásá-
hoz, fejlesztéséhez szükséges alapvetõ ismeretekkel;

– a szövetséges és nemzeti közlekedési szoftverek mû-
ködésének alapvetõ ismeretével;

– az alegységek menete, szállítása szabályainak isme-
retével.

Legyen képes:
– a szakalegység szállítási, gépi rakodási tevékenysé-

gének összehangolására, koordinálására, szállítási folya-
matok tervezésére, felügyeletére hazai és nemzetközi kör-
nyezetben;

– legyen tájékozott a polgári szállító eszközök (vasúti,
közúti, vízi, légi) katonai alkalmazhatóságáról.

d) Repülõ-mûszaki szakirány

A szakbeosztást ellátó tiszt rendelkezzen:
– szakterületének megfelelõen a repülõtechnika beren-

dezéseinek technikai adatainak, mûködési elveinek, szer-
kezeti felépítésének ismeretével;

– a repülõtechnika mûködés mérnöki elemzési folya-
matának ismeretével;

– szakterületének megfelelõen a repülõtechnika és be-
rendezései kiszolgálásához, ellenõrzéséhez szükséges gé-
pesített kiszolgáló eszközök, ellenõrzõ berendezések, föl-
di berendezések felépítésének, mûködésének és felhaszná-
lási, üzemben tartási szabályainak ismeretével;

– a repülõszakanyag-gazdálkodással kapcsolatos kér-
dések ismeretével (tervezés, ellátás, rendeltetésszerû fel-
használás, megóvás);

– a repülõtechnika üzemben tartásával kapcsolatos biz-
tonsági rendszabályok ismeretével;

– a repülõeszköz kiszolgálásával, üzemben tartásával
kapcsolatos feladatrendszer elemeinek, okmányainak és
okmányolási rendjének ismeretével.

Legyen képes:
– a repülõtechnika üzemeltetésével és javításával kap-

csolatos folyamatosan kiadott utasítások, szabályzatok,

közlönyök és egyéb okmányok feldolgozására és végre-
hajtására;

– tanulmányai befejezését követõen szakterületének
megfelelõen önképzés keretében az adott típusú repülõ-
eszköz kiszolgálási és üzemben tartási rendszerének elsa-
játítására, illetve szakszolgálati engedély megszerzésére;

– a repülõtechnika és berendezései meghibásodásainak
gyors és pontos feltárására és azok elõírás szerinti szaksze-
rû kijavítására, illetve kijavíttatására;

– a repülõtechnika üzemben tartásához és csapatjavítá-
sához szükséges anyagi eszközök biztosítására irányuló
mérnöki számítások végrehajtására;

– a szakterület alaprendeltetésébõl adódó feladatai
végrehajtásának megszervezésére, vezetésére és ellenõr-
zésére.

e) Légiközlekedési szakirány:
a Magyar Honvédség repülõ alegységei (repülõ század,

mûveleti központ) részére olyan felsõfokú katonai légi-
közlekedési szaktisztek képzése, akik képesek a szükséges
típusátképzést követõen a repülõ kiképzés megkezdésére,
illetve adott katonai repülõtéren vagy légi vezetési ponton,
katonai és polgári repülõeszközök irányítására.

Repülõ–hajózó specializáció:
olyan merev- vagy forgószárnyas légi jármû vezetõ

szaktiszt képzése, aki rendelkezik alapvetõ légi üzemel-
tetõi képességekkel, valamint képes az elsõ beosztásban
– szükség szerinti típusátképzést követõen – a repülõ ki-
képzés megkezdésére.

Rendelkezzen:
– angol nyelvû rádiótávbeszélõ kezelõi (fónia) enge-

déllyel;
– a MK légterében végrehajtott (gyakorló) repülések

végrehajtásához szükséges elméleti ismeretekkel;
– a katonai légijármû vezetõi szakszolgálati engedély

megszerzéséhez szükséges elméleti alapismeretekkel;
– érvényes repülõorvosi bizottság által kiadott, üze-

meltetett légijármû típusának megfelelõ rovatú orvosi mi-
nõsítéssel.

Ismerje:
– az érvényben lévõ legfontosabb Nemzeti és

NATO/EU utasításokat, dokumentumokat, összhaderõne-
mi és légierõ komponens szinten;

– a harci-repülési okmányok kidolgozásának a rend-
szerét;

– a Nemzeti és NATO C4 rendszer elemeit összhaderõ-
nemi és légierõ komponens szinten, azok fõbb funkcioná-
lis feladatait és kapcsolódási pontjait;

– a légtér ellenõrzésre és a légi szembenállási mûvele-
tekre vonatkozó NATO hadmûveleti és harcászati doku-
mentumok tartalmát és a teljesítésben részt vevõ erõk, esz-
közök helyzetét;

– a repülésbiztonsági elõírásokat;
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– a harcászati repülõk vagy helikopterek helyét, szere-
pét a légierõnél, valamint a NATO/EU Integrált Légvédel-
mi Rendszerében (NATINADS);

– a repülõ vagy helikopter bázis rendeltetését, felada-
tát, szervezeti felépítését és vezetési rendszerét;

– a harcászati repülõ vagy helikopter alegység harcá-
szati alkalmazását béke és békétõl eltérõ esetekben;

– a harcászati repülõ vagy helikopter ezrednél rendsze-
resített repülõ eszközök harcászati-technikai adatait, harci
lehetõségeit/képességeit;

– a repülõ eszközök felépítését, fedélzeti rendszereit és
azok mûködését, üzemeltetési rendjét, a fegyverrendsze-
rek felépítését, mûködését, alkalmazását;

– a harcászati repülõ vagy helikopter erõk hadmûveleti
alkalmazásának elveit, rendszerét;

– a NATO-ban alkalmazott harcászati eljárások, harcá-
szati fogások alapjait;

– az alapvetõ hadmûveleti okmányok, tervek és paran-
csok tartalmát és kezelésének módjait;

– a repülések végrehajtása terén a légi közlekedéssel
kapcsolatos hatályos törvényeket, kormány- és együttes
rendeleteket, kiadványokat;

– a szomszédos országok, valamint a NATO-ban alkal-
mazott állami légijármûvek harcászat-technikai adatait,
harci lehetõségeit, fedélzeti fegyverzeteinek alkalmazási
lehetõségeit;

– a légi navigációval kapcsolatos alapfogalmakat, re-
püléshez szükséges navigációs számvetések végrehajtását
és modern navigációs eszközök használatát.

Legyen képes:
– adott alapfokú kiképzõ légijármûvön történõ önálló

repülésre gyakorló iskolakörön, légtérben, útvonalon
egyénileg és/vagy ekipázs rendszerben nappal látás utáni
repülési szabályok szerint;

– oktatóval az adott légijármûvel repülés végrehajtásá-
ra, mûszeres repülési eljárások alkalmazására;

– az adott légijármû harcászati (Under Training/Limi-
ted Combat Ready) kiképzésének alapszinten történõ vég-
rehajtása;

– a meteorológiai támogatás témakörében a saját szak-
területén értékelni a meteorológiai információkat.

A repülõ-hajózó képzés szakmai része jelenleg szerzõ-
désben rögzített kormányzati kötelezettségvállalás alapján
Kanadában kerül végrehajtásra. A képzés tanfolyamrend-
szerû és a 38/2007., illetve az 52/2007. Honvédelmi Mi-
niszteri intézkedések alapján a MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság kompetenciájába tartozik.

Repülésirányító specializáció:
olyan katonai légiforgalmi irányító szaktiszt képzése,

aki rendelkezik szakbeosztás ellátásához szükséges általá-
nos és speciális alapismeretekkel, melyekkel képes a repü-
lések katonai és polgári eljárások szerinti irányítására, el-
fogások végrehajtására, híradó-, radar-, vezetési és irányí-

tási eszközök és berendezések biztonságos és hatékony ke-
zelésére.

Rendelkezzen:
– angol nyelvû rádiótávbeszélõ kezelõi (fónia) enge-

déllyel;
– a MK légterében végrehajtott repülések irányításához

szükséges elméleti ismeretekkel;
– katonai légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély

megszerzéséhez szükséges elméleti alapismeretekkel;
– érvényes repülõorvosi bizottság által kiadott, orvosi

minõsítéssel.

Ismerje:
– az érvényben lévõ legfontosabb Nemzeti és

NATO/EU utasításokat, dokumentumokat, összhaderõne-
mi és légierõ komponens szinten;

– a harci-repülési okmányok kidolgozásának a rend-
szerét;

– a Nemzeti és NATO C4 rendszer elemeit összhaderõ-
nemi és légierõ komponens szinten, azok fõbb funkcioná-
lis feladatait és kapcsolódási pontjait;

– a légtér ellenõrzésre és a légi szembenállási mûvele-
tekre vonatkozó NATO hadmûveleti és harcászati doku-
mentumok tartalmát és a teljesítésben részt vevõ erõk,
eszközök helyzetét;

– az irányítás során alkalmazott biztonsági rendszabá-
lyokat;

– a légiközlekedéssel kapcsolatos hatályos törvénye-
ket, kormány- és együttes rendeleteket, kiadványokat;

– a Légierõ repülõ technikájának fõbb harcászat-tech-
nikai adatait, harci lehetõségeit,

– a szomszédos országok, valamint a NATO-ban alkal-
mazott állami légijármûvek harcászat-technikai adatait,
harci lehetõségeit;

– az alkalmazott radarok alapvetõ harcászat-technikai
adatait, üzemmódjait és zavarvédelmét;

– a légi navigációval kapcsolatos alapfogalmakat, irá-
nyításhoz szükséges navigációs számvetések végrehajtá-
sát;

– a GEOREF koordináta rendszer alapjait, alkalmazá-
sának lehetõségeit;

– a NATO-ban alkalmazott rávezetési módszereket,
irányítási típusokat;

– a rávezetések végrehajtásához szükséges angol szak-
terminológia alkalmazását;

– az alapvetõ meteorológiai kifejezéseket és legyen ké-
pes értékelni azokat;

– a légiforgalmi irányítás és a vadászirányítás során al-
kalmazott biztonsági rendszabályokat;

– a légiforgalmi és a vadászirányító szolgálatok mûkö-
dési gyakorlatát, ellátásának, felelõsségük megoszlásának
szabályait, a körzeti, a bevezetõ és a repülõtéri irányító, a
repüléstájékoztató-, tanácsadó és a riasztó szolgálatok fõ
feladatait.
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Legyen képes:
– a munkaköre ellátásában alkalmazott híradó, infor-

matikai és vezetéstechnikai eszközök kezelésére;
– az alapvetõ légiforgalmi és légvédelmi irányításkor

alkalmazott eljárások végrehajtására;
– gurító-, repülõtéri- és közelkörzeti irányításra, vala-

mint egy légijármû folyamatos és biztonságos irányítására
útvonalon, légi-, földi célok megközelítésekor.

3. A katonai gazdálkodási alapképzési szak

Szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a

képzés során elsajátított közgazdasági, alkalmazott gazda-
ságtudományi, módszertani és hadtudományi ismereteik
birtokában – a választott szakiránynak megfelelõen – a ha-
zai, nemzetközi és szövetségi mûveletekben képesek:

– a különbözõ gazdasági folyamatok tervezésére, szer-
vezésére, irányítására, elemzésére, értékelésére;

– a Magyar Honvédség, pénzügyi, számviteli, gazdál-
kodási, nyilvántartási, elemzési, ellenõrzési feladatainak
önálló elvégzésére;

– továbbá az elsajátított általános és specifikus katonai
pénzügyi, gazdálkodási, vezetõi ismeretek és gyakorlati
készségeik felhasználásával a gazdálkodás és ellátás fel-
adatainak tervezésére, szervezésére, elemzésére és irányí-
tására;

– a szakalegységek, alárendelt szervezetek alaprendel-
tetésébõl fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére a
béke és békétõl eltérõ idõszakban.

a) Hadtáp szakirány

A hadtáp tiszt legyen képes:
– a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszerében az erõforrás

és költségszükséglet, valamint a költségvetési igényterve-
zés végrehajtására;

– a katonai és költségvetési gazdálkodással összefüggõ
számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési és ellen-
õrzési feladatok önálló elvégzésére;

– a szaktevékenység tervezésére, szervezésére és vég-
rehajtására, valamint a szakalegységek vezetésére;

– mindezen területen a katonai gazdálkodási feladato-
kat szabályozó jogszabályok, belsõ intézkedések szaksze-
rû ismeretére és alkalmazására béke és békétõl eltérõ
mûveletekben egyaránt.

Legyen alkalmas:
– a szakalegység vezetésére;
– a dandár és a zászlóalj hadtáp, valamint a szakterüle-

tének megfelelõ logisztikai tiszti beosztásaival járó felada-
tok ellátására;

– a logisztikai gazdálkodás rendszerében szakfeladatok
végrehajtására;

– gazdasági kockázat-elemzési, kezelési feladatok vég-
rehajtására;

– a gazdálkodásra vonatkozó szabályozók gyakorlati
alkalmazására;

– a szakági ellátás gazdálkodási feladatok tervezésére,
szervezésére és végrehajtására, és a béke, valamint békétõl
eltérõ idõszak hadtápbiztosítási okmányainak naprakész,
szabályos vezetésére;

– a készenlét fenntartásának és fokozásának rendszere
hadtáp szakágakra és a szakalegységekre vonatkozó fel-
adatai tervezésére és végrehajtására;

– a külföldön végrehajtásra kerülõ mûveletek hadtáp-
biztosításával összefüggõ feladatok elvégzésére;

– az anyagi és bizonylati fegyelem betartására és betar-
tatására;

– a szakellenõrzések, valamint a káreljárásokhoz kap-
csolódó szakfeladatok végrehajtására;

– a hadtáp szaktechnikai eszközök és a hadtáp szak-
ágakhoz tartozó objektumok üzemeltetésére, technikai ki-
szolgálásának és javíttatásának megszervezésére;

– a szolgálati beosztás szabályos átadására és átvéte-
lére;

– a szakkiképzés tervezésére és végrehajtására;
– a munka-, baleset-, tûz- és környezetvédelmi elõírá-

sok, a közegészségügyi és járványügyi rendszabályok al-
kalmazására, érvényesítésére.

b) Pénzügyi szakirány:

A pénzügyi tiszt legyen képes:
– katonai pénzügyi ellátással, a költségvetési gazdál-

kodással összefüggõ pénzügyi-számviteli, gazdálkodási
nyilvántartási, elemzési és ellenõrzési feladatok önálló el-
végzésére, a szaktevékenység szervezésére, tervezésére;

– a költségvetés és erõforrás tervezés, az elõirányzatok
felhasználása, kezelése és a közbeszerzés szabályainak
alkalmazására;

– mindezen területeken a pénzügyi-számviteli felada-
tokat szabályzó jogszabályok, belsõ intézkedések szaksze-
rû ismeretére és alkalmazására békében és békétõl eltérõ
idõszakban egyaránt.

Legyen alkalmas:
– a katonai szervezet személyi állománya illetményei-

nek és más pénzbeni és természetbeni járandóságainak
megállapítására, biztosítására;

– a társadalombiztosításai juttatások, családtámogatá-
sok, segélyek folyósítási és az adózás szabályainak alkal-
mazására;

– a személyi állomány különbözõ költségtérítéseinek,
díjazásainak megállapítására és folyósítására;

– a költségvetési gazdálkodás tervezési, finanszírozási,
ellenjegyzési és beszámolási feladatainak végrehajtására;

– a pénztárszolgálattal és a pénzforgalommal kapcsola-
tos feladatok ellátására;
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– szakterületét érintõen a HM Költségvetési Gazdálko-
dási Információs Rendszer, valamint más alkalmazott in-
formatikai rendszerek mûködtetésére és alkalmazására;

– a számvitel rendjének érvényre juttatására és alkal-
mazására;

– a nemzetközi kapcsolatokkal, missziókkal összefüg-
gõ pénzügyi feladatok végrehajtására;

– a készenlét fenntartása és fokozása rendszerében a
pénzügyi biztosítási feladatok végrehajtására;

– az állami jogszabályokban szabályozott ellenõrzési
rendszerek mûködtetésére;

– a pénzügyi referatúra munkájának megszervezésére;
– korszerû közgazdasági módszerek alkalmazásával

értékelõ, elemzõ beszámolók, jelentések elkészítésére és
javaslatok kidolgozására;

– a katonai szervezet szintjén keletkezõ gazdasági in-
formációk integrált kezelésére.

2. számú melléklet
a 90/2008. (HK 8.) HM HVKF intézkedéshez

A mesterképzésben központi támogatás alapján
tanulmányokat folytató honvédtisztekkel szemben

támasztott általános és szakmai követelmények

A. Általános elvárások:
– kreativitás, rugalmasság, autonómia;
– problémafelismerõ és -megoldó készség;
– intuíció és módszeresség;
– tanulási készség és jó memória;
– széles mûveltség;
– információ-feldolgozási képesség;
– környezettel szembeni érzékenység;
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára;
– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-

állás;
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-

korlás, döntéshozatal;
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

B. A tisztek speciális kompetenciáit az alábbiakban
határozom meg:

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben
meghatározottatokon túl a katonai vezetõi, a védelmi ve-
zetéstechnikai rendszerszervezõ, katonai logisztikai mes-
terképzési szakon végzett tiszt rendelkezzen:

1. A katonai vezetõ mesterképzési szak:

Képzési követelmények:
A Magyar Honvédség részére olyan hivatásos, szerzõ-

déses és önkéntes tartalékos parancsnoki (vezetõi) állomá-
nyú tisztek (katonai szakemberek) képzése, akik:

– az elsajátított korszerû hadtudományi, vezetés- és
szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettu-
dományi, mûszaki tudományi elméleti és gyakorlati mód-
szertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá leg-
alább egy idegen nyelv ismerete birtokában képesek – bé-
kében és háborúban egyaránt – szakterületüket magas
szinten mûvelni, a rájuk bízott katonai szervezeteket ve-
zetni, katonai, szakmai feladataikat maradéktalanul meg-
oldani;

– megfelelnek a katonai szövetségi rendszerben a kato-
nai vezetõk részére elõírt feltételeknek és képesek felada-
taikat e rendszer keretei között ellátni.

A mesterképzési szakon végzett tiszt rendelkezzen:
– társadalomtudományi és hadtudományi elméleti és

gyakorlati szakismeretekkel;
– általános és katonai szakterületen alkalmazható veze-

téselméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretekkel;
– államigazgatási-, nemzetközi közjogi és hadijogi sza-

bályok alapvetõ ismeretekkel;
– a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szüksé-

ges széles körben alkalmazható problémamegoldó techni-
kák ismereteivel;

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok isme-
retével.

Legyen képes:
– széles körû általános mûveltség és társadalomtudo-

mányi ismeretek alapján eligazodni a nemzetközi, a társa-
dalmi és politikai eseményekben és jelenségekben;

– a honvédség, illetve saját tevékenységük törvényi-,
jogi alapjainak átfogó megértésére;

– a megszerzett korszerû hadmûveleti-harcászati isme-
retek birtokában a kialakult helyzet elemzésére, döntések
elõkészítésére és meghozatalára;

– a feladatok végrehajtása érdekében az együttmûkö-
dés megszervezésére és folyamatos fenntartására összha-
derõnemi háborús és nem háborús mûveletek során;

– minden konkrét helyzetben a helyi célok és teendõk
körültekintõ kialakítására, a végrehajtás feltételeinek biz-
tosítására;

– katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi
együttmûködés megvalósítására a fegyveres testületek, a
polgári szervek vezetõivel (képviselõivel);

– technikai ismereteik alapján a haditechnikai eszkö-
zök korszerûségének, harcászati alkalmazásuk technikai
korlátainak megítélésére;

– az irányított szervezet munkájának (tevékenységé-
nek), gyakorlati problémáinak tudományos igényû és tu-
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dományos módszerekkel történõ elemzésére, megoldásá-
ra, a szervezet munkájának korszerûsítésére;

– megszerzett korszerû hadmûveleti, harcászati isme-
reteik birtokában a kialakult helyzet elemzésére, a harcá-
szati hadmûveleti döntések elõkészítésére, meghozatalára,

– a döntéshozatalt támogató informatikai rendszerek
alkalmazására összhaderõnemi háborús és nem háborús
katonai mûveletek elõkészítése és végrehajtása során;

– az összhaderõnemi mûveletek elméleti és gyakorlati
problémáinak tudományos igényû és tudományos módsze-
rû elemzésére, megoldására, a katonai szervezetek munká-
jának korszerûsítésére.

Legyen alkalmas:
– az alárendeltek feladatainak megalapozott, elõrelátó

és a gyakorlatban végrehajtható meghatározására, a végre-
hajtás koordinálására, hatékony ellenõrzés végrehajtására
és a végrehajtók segítésére;

– vezetõi ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tu-
dásuk birtokában az összhaderõnemi mûveletekben részt
vevõ haderõnemek harcászati alegységei, egységei, maga-
sabb egységei, hadmûveleti magasabb egységei, valamint
az alkalmi harci, hadmûveleti kötelékek tevékenységének
megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítá-
sára;

– a vezetéstechnológiai ismeretek és technika alkalma-
zására, a különbözõ szintû harcászati szimulációs rendsze-
rek mûködési feltételeinek, valamint az alárendeltek tevé-
kenységének begyakorlásához szükséges feltételek bizto-
sítására, összhaderõnemi mûveleti gyakorlatok elõkészíté-
sére, levezetésére;

– vezetõi ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tu-
dásuk birtokában a rájuk bízott szervezet tevékenységei-
nek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irá-
nyítására, a szervezet tevékenységében való hatékony
részvételre;

– a vezetéstechnológiai ismeretek és technika haszná-
latára;

– a hivatásos tiszt számára elõírt fizikai edzettség és
állóképesség követelményeinek folyamatos teljesítésére.

2. A katonai logisztika mesterképzési szak:

Képzési követelmények:
A Magyar Honvédség részére olyan katonai logisztikai

szakemberek képzése, akik:
– a szükséges általános mûveltséggel, szakmai intelli-

genciával, katonai, rendvédelmi, mûszaki, gazdasági és
jogi alapokkal és legalább egy idegen nyelv kellõ szintû is-
meretével, valamint a szakmai ismeretek reproduktív al-
kalmazási képességével rendelkeznek, melyek alapján
kellõ gyakorlat megszerzése után alkalmassá válnak a
fegyveres erõknél, a rendvédelmi szerveknél, az önkor-
mányzatoknál vagy más rokon szakterületeken a logiszti-

kai támogatási feladatok tervezésére, szervezésére és a
végrehajtás irányítására;

– megfelelnek a katonai szövetségi rendszerben a kato-
nai logisztikai szakemberek részére elõírt feltételeknek és
képesek feladataikat e rendszer keretei között ellátni.

A mesterképzési szakon végzett tiszt rendelkezzen:
– a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek-

kel;
– a katonai logisztikai területen az ismeretek rendszere-

zett megértésével és elsajátításával;
– vezetõi ismeretekkel;
– biztos alkalmazói szintû ismeretekkel a számítógépes

kommunikáció és az elemzés terén;
– a környezetvédelem, a minõségügy, a fogyasztóvéde-

lem, a termékfelelõsség, a mûszaki és gazdasági jogi sza-
bályozás, valamint a mérnöketika alapvetõ ismereteivel;

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges,
széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
ismeretével;

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok isme-
reteivel;

– harcászati és hadmûveleti (taktikai és stratégiai) is-
meretekkel;

– a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rend-
szerek elemzésének, irányításának, ellenõrzésének és mû-
ködtetésének ismeretével.

Legyen képes:
– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasz-

nosítására, a problémamegoldó technikák használatára;
– a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat is-

mereti határaiból származó információk, felmerülõ új
problémák, új jelenségek feldolgozására;

– megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalma-
zására, következtetések levonására, döntések meghozata-
lára;

– a megoldandó problémák megértésére, megfogalma-
zására és megoldására, eredeti ötletek felvetésére;

– önmûvelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret
elmélyítésére, bõvítésére.

Legyen alkalmas:
– a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási

és katasztrófavédelmi területen a logisztikai feladatok ter-
vezésére, szervezésére és irányítására;

– a logisztikai támogatás tervezéséhez, szervezéséhez
kapcsolódó munka elvégzésére, a vezetési dokumentu-
mok, okmányok kidolgozására, a logisztikai támogató
szervezetek feladatának meghatározására, irányítására bé-
kében, válsághelyzetben és békétõl eltérõ idõszakban egy-
aránt;

– az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési
feladatok vezetésére a rendkívüli helyzetek körülményei
között honi területen és a szövetség erõinek kötelékében
mûveleti területen;
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– hazai és többnemzeti mûveletekben a szakterületük-
nek megfelelõ rendszeresített haditechnikai eszközök üze-
meltetésére és üzemben tartásuk szervezésére, irányítá-
sára;

– a haditechnikai fejlesztési és korszerûsítési feladatok
vezetésére;

– logisztikai szervezetek vezetésére a NATO és az
Európai Unió keretében együttmûködésben a szövetsé-
gekkel;

– hazai és nemzetközi, illetve szövetségi fórumokon a
magyar katonai logisztikai támogató rendszer megfelelõ
szintû képviseletére;

– olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek le-
hetõvé teszik, hogy a feladatokat tudományos igénnyel ke-
zeljék, további át- és továbbképzéseken vegyenek részt.

3. Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervezõ mes-
terképzési szak:

Képzési követelmények:
A Magyar Honvédség részére olyan védelmi vezetés-

technikai rendszerszervezõ szakemberek képzése, akik:
– alkalmasak a fegyveres erõk, a rend és katasztrófavé-

delmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a
védelmi igazgatás, illetve a tágabb értelemben vett védel-
mi szféra – kiemelten a NATO rendszerekkel együttmû-
ködõ – vezetéstechnikai (kommunikációs, informatikai,
szenzor, navigációs, azonosító, elektronikai hadviselési,
fegyverirányítási stb.) rendszerei biztonságos mûködteté-
sének tervezésére, szervezésére, irányítására, felügyeleté-
re és ellenõrzésére, valamint az ilyen rendszerek közötti
együttmûködés feltételeinek biztosítására;

– megfelelnek a katonai szövetségi rendszerben védel-
mi vezetéstechnikai rendszerszervezõ szakemberek részé-
re elõírt feltételeknek és képesek feladataikat e rendszer
keretei között ellátni.

A mesterképzési szakon végzett tiszt rendelkezzen:
– a szakmához kötött elméleti/gyakorlati ismeretek,

rendszerszervezési ismeretekkel;
– a védelmi vezetéstechnikai tanulmányi területen az

ismeretek rendszerezett megértésével és elsajátításával;
– vezetõi ismeretekkel;
– biztos alkalmazói szintû ismeretekkel a vezetéstech-

nikai rendszerek eszközeiben és szervezési módszereiben;
– a NATO, EU és a védelmi szféra, a vezetés és szerve-

zéselmélet, valamint a vezetéstámogatás, vezetéstechnika
alapvetõ ismereteivel;

– a kutatáshoz, valamint a tudományos munkához
szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó
technikák ismeretével.

Legyen képes:
– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasz-

nosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására;
– a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat is-

mereti határaiból származó információk, felmerülõ új
problémák, új jelenségek feldolgozására;

– megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalma-
zására, következtetések levonására, döntések meghozata-
lára;

– a megoldandó problémák megértésére, megfogalma-
zására és megoldására, eredeti ötletek felvetésére;

– önmûvelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret
elmélyítésére, bõvítésére.

Legyen alkalmas:
– védelmi vezetéstechnikai (kommunikációs, informa-

tikai, szenzor, navigációs, azonosító, elektronikai hadvise-
lési, fegyverirányítási) rendszerek, illetve alrendszereik
mûködtetésének tervezésére, szervezésére és irányítására;

– védelmi vezetéstechnikai rendszerek fenyegetettsé-
gének értékelésére, védelmének és támadásának tervezé-
sére, szervezésére és megvalósítására;

– NATO, EU, kormányzati és védelmi vezetéstechni-
kai rendszerek közötti együttmûködés feltételeinek megte-
remtésére és fenntartására;

– védelmi vezetéstechnikai rendszerek kutatási és fej-
lesztési igényeinek megfogalmazására, irányainak megha-
tározására;

– a végzést követõen, kellõ szakmai gyakorlat birtoká-
ban védelmi vezetéstechnikai rendszerekhez kapcsolódó
középszintû vezetõi, tervezõi, szervezõi és koordinációs
feladatok ellátására;

– katonai és védelmi informatikai rendszerek hatékony
alkalmazásának tervezésére és szervezésére;

– katonai és védelmi informatikai rendszerek fejleszté-
sének és mûködtetésének tervezésére és szervezésére;

– védelmi kommunikációs rendszerek szervezésére;
– védelmi kommunikációs rendszerek létesítésére és

üzemeltetésére;
– védelmi kommunikációs rendszerek védelmének ter-

vezésére, szervezésére és irányítására;
– az információbiztonság tervezésére és szervezésére, a

fizikai, személyi és dokumentumbiztonság megvalósítá-
sára;

– katonai és védelmi infokommunikációs rendszerek
védelmének tervezésére, szervezésére és irányítására;

– védelmi infokommunikációs rendszerek rejtjelbiz-
tonságának tervezésére, szervezésére és irányítására;

– az információs mûveletek során alkalmazott techno-
lógiák, technikai eszközök rendszerszintû alkalmazására;

– az információs mûveletek humán összetevõinek al-
kalmazására, az információs mûveletek tervezésére és
szervezésére.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
123/2008. (HK 8.) HM KPÜ

i n t é z k e d é s e
a szolgálati rádiótelefonok meghatározott

keretösszegen felüli és jogcím nélküli használati,
valamint a hívásrészletezõ díjának áfával növelt

összegének illetménybõl történõ levonásának
rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. tv. (Hvt.) 110. § (2) bekezdésében biztosí-
tott jogkör, a szolgálati rádiótelefon-ellátás és -használat
szabályairól szóló 64/2007. (HK 12.) HM utasítás és az azt
módosító 127/2007. (HK 22.) HM utasításban foglaltak
alapján a szolgálati rádiótelefonok meghatározott keret-
összegen felüli és jogcím nélküli használati, valamint a hí-
vásrészletezõ díja illetménybõl történõ levonásának rend-
jére az alábbiak szerint

intézkedem:

1. A szolgálati rádiótelefonok meghatározott keret-
összegen felüli és jogcím nélküli használati, valamint a hí-
vásrészletezõ díjának áfával növelt összegének illetmény-
bõl való levonásához szükséges jogcímek HM KGIR
HRMS alrendszerben történõ kialakítása az Illetmény-
számfejtõ, Adó és Járulékelszámoló Igazgatóság (IAJI), a
tájékoztató ügyiratok Pénzügyi és Számviteli (Fõ-)Osztá-
lyok (PSzO), Gazdálkodás Támogató Pénzügyi Referatúra
(GTPR) és a Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó
Referatúrák (GTPER) részére történõ eljuttatásának bizto-
sítása a Vezetés- és Program Támogató Igazgatóság
(VPTI), a levonások végrehajtásával kapcsolatos felada-
tok végzése a PSzO, GTPR és a GTPER feladata.

2. A fentiek biztosítása érdekében az IAJI igazgatója in-
tézkedjen, hogy az illetménybõl való levonáshoz szüksé-
ges jogcím(ek) a HM KGIR HRMS alrendszerben a 2008.
április havi zárási idõpontig kialakításra kerüljenek.

3. A VPTI igazgatója intézkedjen, hogy a 127/2007.
(HK 22.) HM utasítás 1. § alapján a HM KPÜ vezérigazga-
tója részére megküldött tájékoztató ügyiratok – a HM
KPÜ-re történõ beérkezést (a továbbiakban: beérkezést)
követõ 10. napig – a levonás végrehajtása érdekében az il-
letékes PSzO, a GTPR és a GTPER részére megküldésre
kerüljenek.

4. A PSzO (fõ-)osztályvezetõi, a GTPR és a GTPER ve-
zetõ pénzügyi referense(i) nyilatkoztassák az érintetteket,
hogy élnek-e a 64/2007. (HK 12.) HM utasítás 28. § (1) be-
kezdésében foglaltakkal. Ezt követõen, ha az érintett a le-
vonás jogosságát nem vitatja az illetményébõl – figyelem-

mel a 127/2007. (HK 22.) HM utasítás 1. §-ra – a beérke-
zést követõ 60. napot követõen le kell vonni a keretössze-
gen felüli és jogcím nélküli használati, valamint a hívás-
részletezõ díjának áfával növelt összegét.

Amennyiben a levonandó összeg nagysága azt indokol-
ja, a részletfizetést (egyéni kérelem alapján) a 64/2007.
(HK 12.) HM utasítás 4. § 7. pontjában nevesített kvóta-
gazdák engedélyezhetik.

Ha az engedélyezett keretösszeget túllépõ használó a le-
vonandó összeg jogosságát vitatja, a túllépés indokairól a
kézhezvételt követõ 10 napon belül nyilatkoznia kell. Ezt
követõen a felülvizsgálat eredményétõl függõen a
64/2007. (HK 12.) HM utasítás 27–28. §-ai és a 127/2007.
(HK 22.) HM utasítás 2. §-a szerint kell eljárni.

5. A levonások feladásakor kedvezményezettként a
Magyar Honvédség Támogató Dandár (MH TD) Központi
költségvetés elõirányzat-felhasználási keretszámla szá-
mát kell megadni (intézkedés aláírásakor: 10023002-
00289548-00000000).

6. Abban az esetben, ha a levont összegbõl visszatérítés
kiutalása válik szükségessé, azt az 5. pontban szereplõ MH
TD Központi költségvetés elõirányzat-felhasználási keret-
számláról a MH TD parancsnokának engedélyével lehet
végrehajtani.

7. Az érintett pénzügyi szolgálatok (PSzO, GTPR,
GTPER) a keretösszeget túllépõkrõl, a túllépés összegérõl,
illetve esetlegesen a kvótagazda által elengedett keret túl-
lépés összegérõl (ami lehet a teljes vagy részösszeg) a
Honvédelmi Minisztérium, a miniszter alárendeltségében,
továbbá a miniszter irányítása és fenntartói irányítása alá
tartozó szervezetek esetében a HM IÜ Anyagi – Koordiná-
ciós Osztályát, illetve a Magyar Honvédség katonai szer-
vezetei vonatkozásában az MH TD-t írásban tájékoztas-
sák.

8. A PSzO, a GTPR és a GTPER a levonásokról analiti-
kus nyilvántartást köteles vezetni. Áthelyezés, kiválás ese-
tén a levonásokra vonatkozó általános elõírások szerint
kell eljárni.

9. Jelen intézkedés aláírása napján lép hatályba* és
visszavonásig hatályban marad. Az intézkedésben foglal-
takat a szolgálati rádiótelefont használó személyek a rájuk
vonatkozó, a HM KPÜ vezetõ állománya a PSzO, a GTPR
és a GTPER személyi állománya teljes mértékben ismerje.
Ezen intézkedést az érintett állománnyal ismertetni kell.

Sulyok János dandártábornok s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. április 1.
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A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
134/2008. (HK 8.) HM KPÜ

i n t é z k e d é s e
a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

Emlékgyûjteményének kezelésére

A honvédelmi miniszter 271/74/2001. számú jóváha-
gyása, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat III. fejezetének 1.1.6. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökségnél végzendõ hagyományápolás in-
tézményes kereteinek megvalósulása, a személyi állomány
szolgálathoz való kötõdésének erõsítése, a Magyar Hon-
védség katonai pénzügy történetének, hagyományainak
tudományos igényû feldolgozása és a szakmai tevékeny-
ség tárgyi emlékeinek gyûjtése, rendszerezése, megõrzése
érdekében a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
jogelõdje által létrehozott Emlékgyûjtemény kezelésére az
alábbiak szerint

intézkedem:

1. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Emlék-
gyûjteményének rendeltetése, hogy hozzájáruljon a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség tisztjei, tiszthelyet-
tesei, közalkalmazottai katonai pénzügyhöz való kötõdé-
sének erõsítéséhez, szakmatörténeti ismeretei megalapo-
zásához, gyarapításához, valamint a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökséghez érkezõ meghívott szervezetek,
delegációk számára a katonai pénzügy történetének bemu-
tatásához.

2. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Emlék-
gyûjteménye a HM KPÜ elhelyezésére szolgáló objektum
területén kerül kialakításra.

3. Az Emlékgyûjtemény kezelésével, megõrzésével és
gyarapításával kapcsolatos szakmai munkák irányítását, a
Magyar Honvédségben a pénzügyi és számviteli tevé-
kenység önálló szervezeti elemként történõ megjelenése
óta eltelt idõszak alatt felhalmozódott, a szolgálatra jel-
lemzõ tárgyi emlékek gyûjtését, illetve az Emlékhelyen
történõ elhelyezésével kapcsolatos teendõk koordinálását
a HM KPÜ Emlékgyûjtemény Kezelõ Bizottsága végzi.

4. Az Emlékgyûjteményben elhelyezésre kerülõ törté-
neti tárgyú tablók, relikviák, emléktárgyak és egyéb tárgyi
emlékek rendszerezésére, nyilvántartásba vételére és be-
mutatására, az állandó és idõszakos kiállítások rendezésé-
re a HM KPÜ Emlékgyûjtemény Kezelõ Bizottság titkárát
jelölöm ki.

5. Az Emlékgyûjtemény anyagainak folyamatos kar-
bantartása érdekében elrendelem, hogy:

– A HM KPÜ Igazgatói intézkedjenek saját illetékessé-
gi területükön a HM KPÜ és elõdszervezetei tevékenysé-

gére vonatkozó írásos és tárgyi emlékek, a pénzügyi és
számviteli munkában vagy munkához használt eszközök,
eredeti okmányok, dokumentumok felkutatására, össze-
gyûjtésére.

– A HM KPÜ Emlékgyûjtemény Kezelõ Bizottság fo-
lyamatos együttmûködést tartson a társszervezetek és más
katonai szervezetek emlékmúzeumait mûködtetõ szervei-
vel, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal és a külön-
bözõ helyõrségi nyugdíjas klubokkal az Emlékgyûjte-
mény folyamatos gyarapítása érdekében.

– A HM KPÜ Emlékgyûjtemény Kezelõ Bizottság min-
den év november 30-ig készítsen tervet az 1. bekezdésben
meghatározott szempontok figyelembevételével a soron
következõ évre vonatkozó bõvítési lehetõségekrõl, és
azok költségszükségleti igényével együtt jóváhagyásra
terjessze fel.

6. Az Emlékgyûjtemény gyarapítására vonatkozó költ-
ségvetési igényeket a soron következõ év PR költségveté-
sének összeállítása során annak külön részeként kell ter-
vezni.

7. Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba,* és az
e tárgyban kiadásra kerülõ új vezérigazgatói intézkedés ki-
adásával veszti hatályát. Ezzel egyidejûleg a HM KPSZH
fõigazgatójának a HM Pénzügyi Számviteli Szolgálat Em-
lékgyûjteményének létrehozásáról szóló 58/2001. számú
intézkedése hatályát veszti.

Sulyok János dandártábornok s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. április 15.

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
282/2008. (HK 8.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírás (STANAG 2466 – Fogászati

alkalmassági rendszer és osztályozás – 2. kiadás)
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok kezelésérõl és feldolgozásáról szóló 1/2000.
(HK 2.) HM utasításra, valamint az Egységes NATO Elõ-
írások elfogadásáról szóló 11/2006. (HK 23.) HVKF elsõ
helyettesi közleményére, továbbá a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-

670 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdé-
sére – az egészségügyi szakfeladatok egységes elvek sze-
rint történõ végrehajtása érdekében az Egységes NATO
Elõírás (STANAG 2466 – Fogászati alkalmassági rend-
szer és osztályozás – 2. kiadás) nemzeti bevezetésére az
alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire és teljes személyi állományára.

2. A STANAG 2466 – Fogászati alkalmassági rendszer
és osztályozás – 2. kiadás – címû dokumentumot ezen in-
tézkedés mellékleteként, eredeti angol nyelven beveze-
tem.

3. A szabványosítási dokumentum célja olyan fogászati
alkalmassági rendszer kidolgozása, melynek bevezetésé-
vel és alkalmazásával a fogászati sürgõsségi esetek száma
és az ebbõl következõ szolgálatból való kiesés csökkent-
hetõ.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. április 3.

A Magyar Honvédség

Katonai Közlekedési Központ parancsnokának

35/2008. (HK 8.) MH KKK PK

i n t é z k e d é s e

az MH Katonai Közlekedési Központ

gyakorló karjelzésének rendszeresítésérõl

A csapat karjelzések, 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 Katonai Közleke-
dési Központ (a továbbiakban: MH KKK) gyakorló karjel-
zés rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett gyakorló karjelzést rendszeresítem, viselését az
MH KKK hivatásos és szerzõdéses állománya részére en-
gedélyezem.

2. Az MH KKK pk. által rendszeresített gyakorló karjel-
zés szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû
színes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint az MH Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség gondoskodik a jóváhagyott
gyakorló karjelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés
tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és az MH KKK
személyi állományának karjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Mogyorósi József mk. alezredes s. k.,
MH Katonai Közlekedési Központ parancsnokhelyettes

1. számú melléklet

a 35/2008. (HK 8.) MH KKK PK intézkedéshez

Az MH KKK gyakorló karjelzésének

szöveges leírása

A karjelzés kör alakú, 8 cm átmérõjû, alapszíne zöld,
vonalak, betûk, ábrák színe fekete. A kör mértani közepén
5,5 cm szélességben, 2,5 cm magasságban helyezkedik el a
közlekedés fegyvernemi jelképe, egy szárnyaskerék,
melynek színe fekete, körvonala zöld. Az ábra felett 1 cm-
re található a Magyar Honvédség rövidítése: az „MH”), az
ábra alatt 1 cm-re a szervezet rövidítése: „KKK”. A betûk
mérete: 0,5 cm, a betûk színe: fekete. A kör 3 mm széles fe-
kete szegélyétõl számított 0,5 cm-t követõen 1 cm-es sáv
szegélyezi, benne fekete betûkkel a „Magyar Honvédség
Katonai Közlekedési Központ” felirat szerepel. Az alaku-
lat már rendelkezik karjelzéssel köznapi és társasági öltö-
zetre, ami 2002-ben elfogadásra került. A két karjelzés fel-
építése teljesen megegyezik.

Méret (szélesség×magasság): 8 cm átmérõjû, kör alakú

Színkódok:

A karjelzés alapszíne: zöld C85 M45 Y80 K30

A közlekedés fegyvernemi jelképe és betûk, vonalak
színe: fekete C100 M100 Y100 K100

A karjelzés tervezete az „Adobe Photoshop” program-
mal készült, a színkódok innen származnak.

Karjelzéssel ellátandók száma: 151 fõ
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2. számú melléklet a 35/2008. (HK 8.) MH KKK PK intézkedéshez

Az MH Katonai Közlekedési Központ gyakorló karjelzés képi ábrázolása eredeti méretben
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés

megnevezése (típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója *

A szerzõdés értéke**
A szerzõdés létrejötté-

nek dátuma
A szerzõdés hatályba-

lépésének dátuma
A szerzõdés lejártának

dátuma ***

Kivitelezési
MH használatában lévõ
antennatornyok karbantartási munkái.

HBF Kft.
12747937-2-41

22 859 2008.03.20. 2008.03.20. 2008.06.15.

Kivitelezési
Különbözõ helyõrségû 13 db HM
vagyonkezelésû lakás karbahelyezési
munkái.

AL-BOÉ Kft.
12337909-2-13

42 710 2008.03.27. 2008.03.27. 2008.06.15.

A szerzõdés

megnevezése (típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója *

A szerzõdés értéke**
A szerzõdés létrejötté-

nek dátuma
A szerzõdés hatályba-

lépésének dátuma
A szerzõdés lejártának

dátuma ***

Kivitelezési

MH Központi Kiképzõ Bázis
Csobánkai harcászati gyakorlótéren
található kiképzéstechnikai
létesítmények felújítási és új elemek
telepítési munkái.

VERAVA Kft.
10927865-2-43

21 493 2008.04.14. 2008.04.14. 2008.06.15.

Tervezési

MH Logisztikai Ellátó Központ Bp.
XVI. Ker. Újszász utcai
objektumának 4. és 5. számú
raktárában végrehajtandó feladatok
tervezési munkái

AAA INVEST Kft.
10767575-2-43

12 450 2008.04.08. 2008.04.08. 2008.06.15.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve, azonosítója* A szerzõdés értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma ***

Szállítási
szerzõdés

Hús- és húsipari termékek
beszerzése

MH 64. BSZJ. Logisztikai Ezred;
Kaffka Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. Kaposvár,
11225410-2-14

5 861 200 2008.02.04. 2008.02.05. 2008.02.29

Szállítási
szerzõdés

Szénsavas, szénsavmentes
ásványvíz és fõzõvíz

MH 64. BSZJ. Logisztikai Ezred;
Fonte Viva Kft. Kaposvár,

1287586-2-14
6 488 000 2007.11.28. 2008.01.01. 2008.12.31.

Szállítási
szerzõdés

Baromfi és baromfi készítmények

MH 64. BSZJ. Logisztikai Ezred;
Kaffka Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. Kaposvár,
11225410-2-14

5 559 425 2007.11.27. 2008.01.01. 2008.12.31.

Szállítási
szerzõdés

Hûtõipari termékek (mirelit)

MH 64. BSZJ. Logisztikai Ezred
Kaffka Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. Kaposvár,
11225410-2-14

6 820 088 2007.11.27. 2008.01.01. 2008.12.31.

Szállítási
szerzõdés

Italáruk
MH 64. BSZJ. Logisztikai Ezred;
Szabó Kereskedelmi Kft, Siófok,

11236159-2-14
5 210 462 2007.11.28. 2008.01.01. 2008.12.31.

Szállítási
szerzõdés

Gépjármû alkatrészek
MH 64. BSZJ. Logisztikai Ezred;

Postaautó Duna ZRt., Pécs,
12753671-2-42

7 900 000 2008.01.30. 2008.02.01. 2008.12.15.

Szolgáltatási
szerzõdés

Személy- és kisteher gépkocsik
szervizelése, karbantartása

MH 64. BSZJ. Logisztikai Ezred;
Postaautó Duna ZRt., Pécs,

12753671-2-42
7 900 000 2008.01.30. 2008.02.01. 2008.12.15.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
pályázati felhívása

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

egyetemi tanári munkakör 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 munkakör betöltésére:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
Repülõ és Légvédelmi Intézet

Légvédelmi és Radartechnikai Tanszék
egyetemi tanár (1 fõ közalkalmazott)

Az általános követelményeket a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 87. § (4) bekezdése tartal-
mazza. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem foglal-
koztatási követelményrendszer szabályzata 9. §-a szerint
az pályázhat, aki:

– teljesítette az egyetemi docenssel szemben támasztott
követelményeket;

– rendelkezik tudományos fokozattal, habilitációval,
az adott tudományterület nemzetközileg elismert képvi-
selõje, és kiemelkedõ tudományos kutatói munkásságot
fejt ki;

– az oktatásban, a kutatásban, a kutatásszervezésben
szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a dok-
tori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és
tudományos munkájának vezetésére. Képes idegen nyel-
ven publikálni, szemináriumot, elõadást tartani;

– legalább 10 éves oktatói, kutatói, kutatásszervezési
gyakorlattal rendelkezik;

– az egyetem oktatási és tudományos közéletében elis-
merik szakmai felkészültségét.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Az egyetemi tanári munkakörbe történõ alkalmazás
együtt jár az egyetemi tanári munkaköri cím adományozá-
sával és e munkaköri cím használatának jogával.

Sajátos követelmények:
A pályázó
– rendelkezzen rádiótechnikai hadmérnöki egyetemi

végzettséggel, felsõoktatási gyakorlattal;
– rendelkezzen megfelelõ tudományos kutatási és mû-

szaki fejlesztési tapasztalattal;
– rendelkezzen tapasztalatokkal tudományos témave-

zetés, illetve kutatás-fejlesztési pályázatok témavezetése
terén;

– ismerje a szakterület legújabb hazai és nemzetközi
eredményeit;

– rendelkezzen a szakterülettel kapcsolatos hazai és
külföldi publikációkkal.

A pályázatnál elõnyt jelent az elektronikai hadviselés,
elektronikai felderítés, valamint más elektronikai tárgyak
oktatása terén szerzett tapasztalat; a pilótanélküli repülõ-
gépek fejlesztése terén szerzett tapasztalat; nemzetközi
K+F projektekben való részvétel, valamint szaklétesítési,
illetve szakindítási gyakorlat, továbbá külföldi szolgálat,
külföldi kutatási és oktatási tapasztalat.

A munkakör a pályázat elnyerésével azonnal, illetve az
egyetemi tanári kinevezés hatálybalépésével tölthetõ be.
A pályázatot elnyert egyetemi tanár kinevezése határozat-
lan idõre szól.

Az egyetemi tanár 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 tevékenységét;
– a fontosabb publikációs és tudományos munkáinak

jegyzékét;
– idegennyelv-tudását;
– az oktató-nevelõ és tudományos munkájára vonatko-

zó jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

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

tot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat közjegyzõ által hi-
telesített másolatát;

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagába az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek
betekinthetnek;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
és munkaköri alkalmasságot igazoló orvosi igazolást.

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

A pályázatok elbírálására a MAB határozat kézbesítését
követõ szenátusi ülésen kerül sor.

A pályázatot két példányban az alábbi címre kell be-
nyújtani:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Levélcím: ZMNE 1581 Budapest Pf. 15.
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A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem, Repülõ és Légvédelmi Intézet Lég-
védelmi és Radartechnikai Tanszék egyetemi tanári mun-
kakörére”.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet

kutatói munkakörökre

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
többször módosított 1996. évi XLV. törvény 4. §-a (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdetek az alábbi munkakörök
betöltésére:

Stratégiai Védelmi Kutatóintézet
Nemzetközi Biztonsági Kutatócsoport, tudományos

fõmunkatárs (1 fõ közalkalmazott)

A tudományos fõmunkatárs feladata:
A kutatócsoport profiljának megfelelõ, elsõsorban a

NATO haderõivel, haderõ-átalakítási törekvésekkel, ezen
belül kiemelten a sorozott-önkéntes fegyveres erõk prob-
lematikájával kutatási célok körülhatárolása, kutatási
programok kialakítása, irányítása.

Kinevezési követelmények:
– megfelelõ szintû kutatásszervezési és irányítási ké-

pesség;
– legalább 6-8 éves eredményes kutatói (oktatói) gya-

korlat;
– doktori (PhD) vagy annak megfelelõ fokozat;
– alkalmasság a hallgatók és a tudományos utánpótlás

kutatómunkájának vezetésére;
– két idegen nyelv legalább középszintû ismerete mel-

lett képesség az egyik nyelven szakmai elõadások megtar-
tására;

– széles körû önálló kutatási (szakmai) gyakorlat, meg-
felelõ szintû (hazai és külföldi) kutatási és kapcsolatrend-
szer, részvétel a kari és a tudományos közéletben.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Sajátos követelmények:
– rendelkezzen katonai tanintézetben szerzett vezetõi

(oktatói) tapasztalattal;
– rendelkezzen megbízható számítógép-felhasználói

(minimálisan Windows Office, Internet) ismeretekkel;
– rendelkezzen a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési
szervként mûködõ kutató és kutatást kiegészítõ intézetek-
nél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél tör-
ténõ végrehajtásról szóló többször módosított 49/1993.
(III. 26.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. c) pontja szerinti tu-
dományos fokozattal.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a biztonság- és vé-
delempolitikai kérdésekben való jártasság mellett, azon
túlmenõen, a NATO haderõinek és a haderõreform elkép-
zeléseknek átfogó ismerete, illetve ebben az irányban ku-
tatói, kutatásvezetõi tapasztalat, ezzel összefüggésben ka-
tonai felsõvezetõi végzettség.

Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, Nemzetközi Biz-
tonsági Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs
(1 fõ közalkalmazott)

A tudományos segédmunkatárs feladata:
– a kutatócsoport profiljának megfelelõ, ezen belül kü-

lönösen a nemzetközi jog biztonság- és védelempolitikai
aspektusú információinak gyûjtése és rendszerezése;

– kutatási területével kapcsolatos rövid tájékoztatók,
elõadások megtartása, jelentések, speciális igényû össze-
foglalók összeállításában történõ közremûködés, publiká-
ciós tevékenység.

Kinevezési követelmények:
– rendelkezzen a Kutatóintézet által elõírt idõtartamú

és minõségû szakmai gyakorlattal, melytõl egyedi esetben
– az intézetvezetõ javaslata alapján – el lehet térni;

– kutatási témájában az egyetemi diplomakövetelmé-
nyeit meghaladó tudással és ehhez kapcsolódó széles körû
tájékozottsággal;

– legyen képes alapszintû foglalkozások, szemináriu-
mok vezetésére, irányítására;

– kezdeti tudományos publikációk felmutatása mellett
rendelkezzen a tudományos kutatómunka alapjainak és al-
kalmazási módszereinek ismeretével, megfelelõ alkalmas-
sággal és készséggel ennek eredményes végzéséhez;

– rendelkezzen legalább egy idegen nyelv – lehetõség
szerint angol – középfokú, államilag elismert nyelvvizsga-
bizonyítvánnyal tanúsított ismeretével.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.
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Sajátos követelmények:
– megkezdi/folytatja a tudományos (PhD) képzés té-

májának megfelelõ irányú kutatásokat, kutatási részered-
ményeit publikálja;

– rendelkezzen megbízható számítógép-felhasználói
(minimálisan Windows Office, Internet) ismeretekkel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a biztonság- és vé-
delempolitikai kérdésekben való jártasság mellett jogtudo-
mányi végzettség, és valamely második idegen nyelv is-
merete.

A munkakörök a pályázat elnyerése után azonnal betölt-
hetõk, a közalkalmazotti kinevezések határozatlan idõre
szólnak.

Közalkalmazottak besorolása (illetménye) a többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint történik.

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

tot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat – egyetemen kívüli
pályázó esetén közjegyzõ által hitelesített – másolatát;

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

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

jegyzékét;
– idegennyelv-tudását;
– tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni célkitû-

zéseit, terveit.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30. nap.

A pályázatok elbírálása a beérkezési határidõt követõ
Szenátusi ülésen történik.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Levélcím: ZMNE 1581 Budapest, Pf. 15.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Zrínyi Miklós Nem-

zetvédelmi Egyetem … munkakörére”

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást az
alábbi helyen lehet kérni:

Emberi Erõforrás Osztály
Telefon: 06 (1) 432-9009; HM 29-009

Prof. Dr. Szabó János DSc s. k.,
rektor

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:

A munkakörök betöltésének általános feltételei

Egyetemi docenssé az nevezhetõ ki, aki az alapköve-
telményeknek való megfelelésen túl:

a) teljesítette az egyetemi adjunktussal szemben tá-
masztott követelményeket;

b) az általa oktatott tudományterületen doktori fokozat-
tal rendelkezik, alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben
részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos
munkájának vezetésére;

c) legalább 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik (el-
vileg 4 év egyetemi tanársegédi és 4 év egyetemi adjunk-
tusi);

d) emberileg és szakmailag egyaránt alkalmas a fiatal
munkatársak irányítására, segítésére;

e) ismereteit logikus rendszerbe foglalva írásban és szó-
ban képes átadni, magas színvonalú tananyagformáló, ki-
dolgozó és ismeretátadó készséggel rendelkezik;

f) tudományágát átfogóan ismeri, szûkebb szakterületé-
nek elmélyült, nemzetközi szintû ismeretével rendelkezik;

g) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl nem-
zetközi színvonalú szakmai produktumokban ad számot.

Adjunktussá az nevezhetõ ki, aki az alapkövetelmé-
nyeknek való megfelelésen túl:

a) legalább 4 éves szakmai, lehetõleg felsõoktatási okta-
tói gyakorlattal rendelkezik;

b) teljesítette az egyetemi tanársegéddel szemben tá-
masztott követelményeket;

c) bizonyította alkalmasságát – ismeretátadói és nevelõi
képességét – az egyetemi oktatómunkára;

d) szakterületének tudományos tevékenységében önálló
kutatási eredményeket is felmutató publikációkkal (vagy
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ennek megfelelõ más szakmai produktumokkal) rendel-
kezik;

e) legalább egy idegen nyelvbõl szakterületének megfe-
lelõ szakmai anyaggal bõvített középfokú „C” típusú álla-
mi nyelvvizsgával (vagy ennek megfelelõ nyelvvizsga
bizonyítvánnyal) rendelkezik.

Tanársegéddé az nevezhetõ ki, aki az alapkövetelmé-
nyeknek való megfelelésen túl:

a) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtarta-
mú és minõségû szakmai (csapat-) gyakorlattal, melytõl
egyedi esetekben – a tanszékvezetõ javaslata alapján – el
lehet tekinteni;

b) oktatói feladatainak témájában az egyetemi diploma
követelményeit meghaladó tudással és ehhez kapcsolódó
széles körû tájékozottsággal rendelkezik;

c) alkalmas alapszintû foglalkozások (gyakorlatok, gya-
korlati foglalkozások, dokumentum-feldolgozó foglalko-
zások stb.), szemináriumok vezetésére, irányítására;

d) kezdeti tudományos publikációk felmutatása mellett
rendelkezik a tudományos kutatómunka alapjainak és al-
kalmazási módszereinek ismeretével, megfelelõ alkalmas-
sággal és készséggel ennek eredményes végzéséhez;

e) rendelkezik legalább egy idegen nyelv középfokú
– államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal tanúsí-
tott – ismeretével.

A munkakörök részletes feladatait a munkaköri leírások
tartalmazzák.

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

Sajátos követelmények:

Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet, Katasztrófa-
védelmi Tanszék

– egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

– a pályázó rendelkezzen egyetemi (katonai akadémiai)
végzettséggel;

– rendelkezzen legalább 10 év felsõoktatási tapasztalat-
tal, különös tekintettel ABV védelem területen;

– rendelkezzen konferencia-szervezési gyakorlattal.
A pályázat elnyerésénél elõnyt jelent a külföldi missziós

és NATO oktatói tevékenységben szerzett tapasztalat.

Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet, ABV Védelmi
Tanszék

– adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

– a pályázó rendelkezzen a ZMNE Védelmi igazgatási
szakán szerzett egyetemi végzettséggel és a tûzvédelem te-
rületén szerzett szakmai gyakorlattal;

– rendelkezzen a tûzvédelem területén szerzett legalább
6 év oktatatói tapasztalattal és valamelyik világnyelven
elõadói képességgel.

A pályázat elnyerésénél elõnyt jelent a veszélyes áru
szállítás és baleseti elhárításában szerzett képesítés vagy
gyakorlat.

Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet, Vezetéstudo-
mányi tanszéke

– egyetemi tanársegéd ** (1 fõ közalkalmazott)

– a pályázó rendelkezzen speciális ismeretekkel a Köz
és Védelmi igazgatásban folyó képzési területekrõl, okta-
tói tevékenységhez kapcsolódó oktatási és gyakorlati ta-
pasztalatokkal,

– legyen képes a tanszék egyes tantárgyainak oktatá-
sára, fejlesztésére.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent rendszeres publi-
kációs tevékenység, nyelvi követelmények magasabb
szintje, valamint doktorandusz képzésen való részvétel.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló, ha-
tározott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesí-
tésre.

Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet, Katasztrófa-
védelmi Tanszék

– egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott) heti 20 óra
foglalkoztatásra

– a pályázó rendelkezzen a polgári védelem oktatásához
szükséges elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal;

– idegen nyelvû elõadó képességgel;
– ismerje a környezõ országok katasztrófavédelmi szer-

vezeteit.

Villamosmérnöki és Természettudományi Intézet,
Matematika-Fizika Tanszék

– adjunktusi (1 fõ közalkalmazott)

– a pályázó rendelkezzen matematika és/vagy fizika
egyetemi diplomával (matematikus diploma elõnyt jelent);

– rendelkezzen minimum egy nyelvbõl középfokú „C”
típusú nyelvvizsgával;

– legyen képes a matematika egyetemi szintû oktatására;
– rendelkezzék legalább 3 év felsõoktatási gyakorlattal;
– rendelkezzen publikációval és modern ismeretekkel a

matematika tudományágban;
– legyen képes a matematika vagy fizika tudomány ku-

tatására és a kutatási eredmények publikálására;
– rendelkezzen PhD (tudományos) fokozattal a mate-

matika tudományban;
– legyen képes a hallgatók tudományos diákköri tevé-

kenységének szervezésére és segítésére.

Informatikai és Hírközlési Intézet Informatikai Tan-
szék

– egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

– rendelkezzen katonai vagy polgári informatikai egye-
temi végzettséggel;
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– rendelkezzen doktori (PhD) fokozattal hadtudomány-
ból, katonai mûszaki tudományokból, vagy informatiká-
ból;

– rendelkezzen ismeretekkel az informatikai biztonság,
a hálózati (internetes) technológiák, vagy a programozás
és a programozási nyelvek területén.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a katonai informa-
tikai területen végzett szakmai gyakorlat, tapasztalat; az
informatikai biztonsági területen végzett szakmai gyakor-
lat, tapasztalat; az igazolt ismeretek az informatikai rend-
szer- és hálózat-felügyelet területén; valamint az angol
nyelv – államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
tanúsított – ismerete.

Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék
– egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

– a pályázó rendelkezzen okleveles villamosmérnöki
(Villamosmérnöki kar Híradástechnika szak) és katonai
felsõoktatási végzettséggel (katonai fõiskola – Híradó
szak);

– angol és még egy idegen nyelvbõl nyelvismerettel;
– rendelkezzen doktori tudományos fokozattal, szakte-

rületéhez kapcsolódó tudományos publikációkkal;
– ismerje a Magyar Honvédség infokommunikációs

rendszerének technikai felépítését, azok tervezési elemeit;
legyen képes ezek oktatására;

– legyen képes a Tápvonalak, antennák, valamint mér-
nöki alapismeretekhez kapcsolódó tantárgyak oktatására,
e területekrõl rendelkezzen gyakorlati oktatási tapaszta-
latokkal a kommunikációs hálózatok tervezése témakö-
rökbõl;

– rendelkezzen legalább nyolc éves oktatói tapaszta-
lattal.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent katonai közép- és
felsõoktatásban szerzett gyakorlat.

Katonai Logisztikai Intézet, Hadtáp, Pénzügyi és
Közgazdasági Tanszék

– tanársegéd** (1 fõ közalkalmazott)

– a pályázó rendelkezzen okleveles közgazdász-tanár
végzettséggel,

– legalább középfokú angol vagy francia nyelvvizsgá-
val,

– legalább 2 éves gazdasági tudományterületen szerzett
oktatói tapasztalattal,

– ECDL-vizsgával,
– legyen képes statisztika, gazdasági elemzés, környe-

zet-gazdaságtan tantárgyak oktatására.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a doktori képzés-
ben való részvétel, illetve az adott tantárgyak oktatásában
szerzett tapasztalat.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló, ha-
tározott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesí-
tésre.

Katonai Logisztikai Intézet, Hadtáp, Pénzügyi és
Közgazdasági Tanszék

– tanársegéd** (1 fõ közalkalmazott)

– a pályázó rendelkezzen pénzügyi szakon szerzett ok-
leveles közgazdász végzettséggel,

– legalább középfokú angol vagy német nyelvvizsgával,
– legalább 2 éves gazdasági tudományterületen szerzett

oktatói tapasztalattal,
– legyen képes pénzügyek, adózás, társadalombiztosítás

tantárgyak oktatására.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az adott tantár-
gyak oktatásában szerzett tapasztalat.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló, ha-
tározott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesí-
tésre.

Katonai Logisztikai Intézet, Hadtáp, Pénzügyi és
Közgazdasági Tanszék

– tanársegéd (hivatásos katona)

– a pályázó rendelkezzen vállalatfinanszírozás és szám-
vitel szakirányon szerzett okleveles közgazdász végzett-
séggel,

– angol és német nyelvbõl katonai szakmai anyaggal
bõvített középfokú „C” típusú állami nyelvvizsgával,

– rendelkezzen ECDL-vizsgával,
– hadtápanyag-ellátás területén szerzett legalább két-

éves szakmai gyakorlattal.

Katonai Logisztikai Intézet, Katonai Logisztikai
Tanszék

– egyetemi docens** (1 fõ közalkalmazott)

– a pályázó rendelkezzen többnemzetiségû logisztikai
támogatásban szerzett tapasztalattal,

– ismerje a katonai logisztikai vezetés NATO elméletét
és gyakorlatát,

– rendelkezzen nemzetközi tapasztalattal a közlekedési
támogatás területén.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló, ha-
tározott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesí-
tésre.

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék, Nemzetbiz-

tonsági Szakcsoport
– adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

– rendelkezzen bölcsészettudományi diplomával;
– rendelkezzen felsõfokú szakirányú végzettséggel;
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– rendelkezzen a nemzetbiztonsági szakterületen szer-
zett legalább 10 éves gyakorlati és vezetõi tapasztalattal;

– rendelkezzen nemzetbiztonsági szakmai képzésben
szerzett oktatási és oktatásszervezési gyakorlattal;

– rendelkezzen PhD képzésben megkezdett tanulmá-
nyokkal és publikációkkal;

– rendelkezzen általános PC ismeretekkel és ismerje a
NEPTUN rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a katonai vagy
polgári felsõoktatásban szerzett oktatási tapasztalat és a
pedagógiai végzettség.

A munkakörök a pályázat elnyerése után azonnal betölt-
hetõek.

A hivatásos katonaként betölthetõ tanársegédi beosztás-
hoz rendszeresített rendfokozat õrnagy, illetmény kategó-
ria: I/IV. és speciális elõmeneteli rend alá tartozik.

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 vonatkozó

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;

– egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt és munkakör alkalmassá-
got 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 az alábbi címre kell benyújtani:
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Levélcím: ZMNE 1581 Budapest Pf. 15.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Zrínyi Miklós Nem-

zetvédelmi Egyetem … munkakörére”.

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

Prof. Dr. Szabó János Dsc s. k.,
rektor

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ parancsnokának közleménye

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK
alábbi ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztá-
saira:

A. Általános feltételek:

1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtar-

tamú
– Beosztási illetményfokozat: I/VI.
– Rendszeresített rendfokozat: ezredes
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közal-

kalmazottal is betölthetõ)
– vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett beosztás.

2. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú felsõfokú nyelvvizsga (angol, német, francia).
Az 1965. december 31. elõtt született hivatásos és szerzõ-
déses katonák mentesülnek a nyelvi követelmények telje-
sítése alól,

– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakvizsga,
– erkölcsi bizonyítvány.

3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szerve-

zésében és irányításában.
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
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– egyéb szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– egyéb idegennyelv ismerete.

4. A pályázatot elnyertek feladatai közé tartozik:
– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,

doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós fel-
készítésben és kiképzésben.

B. A pályázatra kiírt beosztás:

1. MH HEK Preventív Igazgatóság, Egészségfejlesz-
tési Intézet intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos):

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon büntetlen
elõéletû, cselekvõképes magyar állampolgárok, akik a pá-
lyázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.

a) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Pre-
ventív Igazgatóság, Egészségfejlesztési Intézet intézetve-
zetõ fõorvos (MH fõszakorvos)

b) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
c) Az MH HEK Preventív Igazgatóság, Egészségfej-

lesztési Intézet intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos)
feladata:

– Irányítja, szervezi és ellátja a MH egészét érintõ
egészségvédelmi, egészségfejlesztési, egészségpszicholó-
giai és mentálhigiénés feladatokat, illetve hatósági fel-
ügyeletet gyakorol azok felett.

– A MH katonai szervezeteinek egészségügyi vezetõi-
vel funkcionális (a folyamatok elvégzéséhez kapcsolódó),
tanácskozási, véleményezési, tájékoztatási, adatszolgálta-
tási és igénylési együttmûködést végez.

– Az állomány egészségi állapotának, illetve morbiditá-
si adatainak figyelembevételével meghatározza az egész-
ségmegõrzõ programok prioritásait, felügyeli a projekte-
ket.

d) A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– szakorvosi képesítés,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– csapatgyakorlat.
e) Elõnyt jelent:
– missziós egészségügyi biztosításban, illetve NATO

eü. törzsben szerzett tapasztalat.
f) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Preventív Igazgatóság, Egészségfejlesztési Intézet intézet-
vezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) beosztására”

2. MH HEK Felülvizsgáló Intézet, intézetvezetõ fõor-
vos (MH fõszakorvos)

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú honvédorvosok, valamint a Ma-

gar Honvédség állományába tartozó közakalmazotti jogvi-
szonyban álló orvosok, akik a pályázati feltételben írt kö-
vetelményeknek megfelelnek.

a) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Fe-
lülvizsgáló Intézet, intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakor-
vos)

b) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
c) Az MH HEK Felülvizsgáló Intézet, intézetvezetõ

fõorvos (MH fõszakorvos) feladata:
– Szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés,

tervezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ alkalmas-
ság-vizsgálati, felülvizsgálati tevékenységhez, valamint a
II. fokú Felülvizsgáló Bizottság elnökeként (MH felül-
vizsgáló fõszakorvos) az elsõ fokú FÜV Bizottságok
orvos-szakmai felügyeletéhez kapcsolódnak.

– Orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírások-
nak megfelelõen közvetlenül végzi a felülvizsgálatra ren-
delt személyek orvosi vizsgálatát.

d) A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– belgyógyász szakvizsga,
– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti szolgála-

ti jogviszony,
– legalább 10 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 15 év csapat/intézet szintû gyakorlat.
e) Elõnyt jelent:
– csapatszolgálat,
– kórházi gyakorlat (klinikai osztályon),
– alkalmasságvizsgálati és felülvizsgálati tapasztalat.
f) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Felülvizsgáló Intézet, intézetvezetõ fõorvos (MH fõszak-
orvos) beosztására”.

3. MH HEK Tudományos Intézet, intézetvezetõ fõor-
vos (MH fõszakorvos):

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú katonák, köztisztviselõk és köz-
alkalmazottak, akik a pályázati feltételben írt követelmé-
nyeknek megfelelnek.

a) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Tu-
dományos Intézet intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakor-
vos)

b) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
c) Az MH HEK Tudományos Intézet intézetvezetõ

fõorvos (MH fõszakorvos) feladata:
– Szervezi és felügyeli a honvéd-egészségügy kuta-

tás-fejlesztési tevékenységet.
– Megbízás alapján képviseli a MH egészségügyi szol-

gálatát a vonatkozó hazai és külföldi szervezetekben.
– Rövid, közép- és hosszú távon tervezi, majd jóváha-

gyás után felügyeli a MH egészségügyi vonatkozású kuta-
tásfejlesztési innovációs tevékenységét.
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– Gondoskodik a MH egészségügyi szolgálatát is érintõ
pályázatok megismertetésérõl, az elkészített pályázatok
menedzselésérõl.

– A Tudományos Könyvtár bevonásával segíti a ka-
tasztrófa- és katona-orvostani, valamint az egészségügy
egyéb területén dolgozók tudományos, oktató és gyógyító
tevékenységét.

– Szervezi és irányítja a Honvédorvos szerkesztõség
szakmai munkáját.

d) A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség, de betölthetõ

állatorvosi, vegyészmérnöki, vegyészi, gyógyszerészi
végzettséggel is,

– hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati, vagy közalkal-
mazotti jogviszony,

– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-
vezési gyakorlat,

– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat,
– „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzési követelmé-

nyeknek való megfelelés.
e) Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat,
– szervezett képzésben szerzett minõségbiztosítási

ismeretek,
– jártasság minõségbiztosítás szervezésben.
f) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Tudományos Intézet, intézetvezetõ fõorvos (MH fõszak-
orvos) beosztására”.

C. Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával
kapcsolatosan

a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézet, szervezeti egység vezetésére, illetve a szak-

mai tevékenységre vonatkozó elgondolást,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsító

okiratok másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pá-

lyázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság ré-
szérõl.

b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédel-
mi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134
Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a MH HEK parancsnoka által kijelölt bizott-
ság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozhatók nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK Preventív Igazgatóság beosztásaival kapcsolatosan a
236-5428-as telefonszámon, az MH HEK Tudományos In-
tézet beosztásaival kapcsolatosan a 474-1111-es telefon-
számon adnak.

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK
alábbi alezredesi rendfokozattal rendszeresített beosz-
tásaira:

A. Általános feltételek:

a) A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtar-

tamú
– Beosztási illetményfokozat: I/V.
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közal-

kalmazottal is betölthetõ)

b) A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, francia).
Az 1965. december 31. elõtt született hivatásos és szerzõ-
déses katonák mentesülnek a nyelvi követelmények telje-
sítése alól,

– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakvizsga,
– közalkalmazottaknál erkölcsi bizonyítvány.

c) A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szerve-

zésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
– egyéb szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– egyéb idegennyelv ismeret.
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d) A pályázatot elnyertek feladatai közé tartozik:
– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,

doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós fel-
készítésben és kiképzésben.

B. Pályázatra kiírt beosztások:

1. MH HEK Preventív Igazgatóság, fõorvos (ig.h.)

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú honvédorvosok, valamint a Ma-
gyar Honvédséggel közalkalmazotti jogviszonyban álló
orvosok, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek
megfelelnek.

a) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Pre-
ventív Igazgatóság, igazgató (pkh.)

b) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
c) Az MH HEK Preventív Igazgatóság, igazgató

(pkh.) feladata:
– Biztosítja és ellenõrzi a MH HEK Preventív Igazgató-

ság intézeteinek szervezettségét, a szabályzatok szerinti
rend állandó magas szinten tartását.

– Szakmailag irányítja, mûködteti az alárendelt intéze-
teket a preventív igazgató által meghatározott feladatok
vonatkozásában, illetve teljes jogkörrel az igazgató távol-
léte esetén, végrehajtja az elöljáró által meghatározott fel-
adatokat a rendelkezésre álló erõk segítségével.

– Részt vesz az egészségügyi missziók szakmai követel-
ményeinek kidolgozásában, irányítja a missziós felkészü-
lés, az igazgatóságot érintõ kiképzés, felkészítés folyama-
tát. Kidolgoztatja a kiképzési tematikát, ellenõrzi annak
gyakorlati alkalmazását.

– A Igazgatóság szakterületeit érintõen irányítja és meg-
határozza a részvételt az MH egészségügyi biztosítási el-
veinek és doktrínájának kidolgozásában és karbantartásá-
ban a NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,
doktrína figyelembevételével.

– Biztosítja az MH valamennyi intézménye és személyi
állománya vonatkozásában közegészségügyi, járvány-
ügyi, munka- és sugárhigiénés feladatok ellátását.

– Koordinálja a hivatásos és szerzõdéses állomány al-
kalmasság- és szûrõvizsgálati, valamint foglalkozás-
egészségügyi ellátási rendszerét.

– Mûködteti az egészségügyi minõsítési, felülvizsgálati
rendszert.

d) A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– közegészségtan-járványtan és honvédorvostan ka-

tasztrófaorvostan szakvizsga,
– hivatásos, szerzõdéses szolgálati jogviszony, vagy

közalkalmazotti jogviszony,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,

– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat,
– „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzési követelmé-

nyeknek való megfelelés.
e) Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat,
– missziós egészségügyi biztosításban szerzett tapasz-

talat.
f) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Preventív Igazgatóság, fõorvos (ig.h.) beosztására”.

2. MH HEK Preventív Igazgatóság Egészségfej-
lesztési Intézet Egészségpszichológiai Osztály, osztály-
vezetõ

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú katonatisztek, akik a pályázati
feltételben írt követelményeknek megfelelnek.

a) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Pre-
ventív Igazgatóság Egészségfejlesztési Intézet Egészség-
pszichológiai Osztály, osztályvezetõ

b) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
c) Az MH HEK Preventív Igazgatóság Egészségfejlesz-

tési Intézet Egészségpszichológiai Osztály, osztályveze-
tõ feladata:

– Szakmai feladatai a szervezetet érintõ munka- és szer-
vezetpszichológiai tevékenységhez kapcsolódnak, ezek
közül kiemelt feladata:

= Kidolgozza a katonai alakulatok kiképzésében
(alapvetõen a kiképzõ állomány) munka- és szer-
vezetpszichológiai, illetve egészségpszichológiai
területet érintõ képzéseinek tematikáját,felügyeli
annak végrehajtását.

= Módszertani kutatásokat végez a kiválasztással
kapcsolatosan.

d) A pályázat feltételei:
– pszichológiai egyetemi végzettség,
– munka- és szervezetpszichológiai vagy tanácsadó

szakvizsga,
– hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati vagy közalkal-

mazotti jogviszony,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat.
e) Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat.
f) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Preventív Igazgatóság Egészségfejlesztési Intézet Egész-
ségpszichológiai Osztály, osztályvezetõ beosztására”.

3. MH HEK Preventív Igazgatóság Honvédségi
Felülvizsgáló Osztály, osztályvezetõ

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú katonák, akik a pályázati felté-
telben írt követelményeknek megfelelnek.
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a) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Pre-
ventív Igazgatóság Honvédségi Felülvizsgáló Osztály,
osztályvezetõ

b) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
c) Az MH HEK Preventív Igazgatóság Honvédségi

Felülvizsgáló Osztály, osztályvezetõ feladata:
– Szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés,

tervezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ alkalmas-
ság-vizsgálati, felülvizsgálati tevékenységhez, valamint
az osztály irányításához, bizottságainak orvos-szakmai
felügyeletéhez kapcsolódnak.

– Orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírások-
nak megfelelõen közvetlenül végzi a felülvizsgálatra ren-
delt személyek orvosi vizsgálatának írányítását.

d) A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– belgyógyász vagy sebész szakvizsga,
– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti szolgála-

ti jogviszony,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat.
e) Elõnyt jelent:
– csapatszolgálat,
– kórházi gyakorlat (klinikai osztályon),
– alkalmasságvizsgálati és felülvizsgálati tapasztalat.
f) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Preventív Igazgatóság Honvédségi Felülvizsgáló Osz-
tály, osztályvezetõ beosztására”.

4. MH HEK Preventív Igazgatóság Rendvédelmi
Szervek Felülvizsgáló Osztály, osztályvezetõ fõorvos

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú katonák, akik a pályázati felté-
telben írt követelményeknek megfelelnek.

a) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Pre-
ventív Igazgatóság Rendvédelmi Szervek Felülvizsgáló
Osztály, osztályvezetõ fõorvos

b) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
c) Az MH HEK Preventív Igazgatóság Rendvédelmi

Szervek Felülvizsgáló Osztály, osztályvezetõ fõorvos
feladata:

– Szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés,
tervezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ alkalmas-
ság-vizsgálati, felülvizsgálati tevékenységhez, valamint
az osztály irányításához, bizottságainak orvos-szakmai
felügyeletéhez kapcsolódnak.

– Orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírások-
nak megfelelõen közvetlenül végzi a felülvizsgálatra ren-
delt személyek orvosi vizsgálatának írányítását.

d) A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– belgyógyász vagy sebész szakvizsga,
– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti szolgá-

lati jogviszony,

– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-
vezési gyakorlat,

– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat.
e) Elõnyt jelent:
– csapatszolgálat,
– kórházi gyakorlat (klinikai osztályon),
– alkalmasságvizsgálati és felülvizsgálati tapasztalat.
f) A borítékon fel kell tüntetni: „MH HEK Preventív

Igazgatóság Rendvédelmi Szervek Felülvizsgáló Osz-
tály, osztályvezetõ fõorvos beosztására”.

5. MH HEK Tudományos Intézet Kórélettani Ku-
tató Osztály, osztályvezetõ

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú katonatisztek és közalkalmazot-
tak, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek
megfelelnek.

a) Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Tu-
dományos Intézet Kórélettani Kutató Osztály, osztályve-
zetõ.

b) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
c) Az MH HEK, Tudományos Intézet Kórélettani

Kutató Osztály, osztályvezetõ feladata:
– Vezeti a Kórélettani Kutató Osztályt, koordinációs

feladatokat lát el a szervezethez kapcsolódó kutatási és kli-
nikai feladatok terén.

– Szakmai feladata a szervezetet érintõ kutatási terüle-
tek és klinikai vizsgálatok végzésének tervezése, szerve-
zése, a kiadott feladatok végrehajtásának ellenõrzése.

– Kidolgozza, és jóváhagyásra felterjeszti az osztály rö-
vid és középtávú kutatási terveit.

– Javaslatot tesz új kutatási irányok bevezetésére, részt
vesz azok intézeti szintû tervezésében, valamint az osz-
tályra vonatkozó feladatok kidolgozásában, azok munka-
társaival történõ megismertetésében.

– Folyamatos tanulmányozza a hazai és nemzetközi
szakirodalmat, rendszerezi a szakirodalmi anyagot, az új
szakmai ismeretekrõl munkatársait rendszeresen tájékoz-
tatja.

– Szakértõi tevékenységet végez a kémiai, biológiai, ra-
diológiai és nukleáris fegyverekkel kapcsolatos orvos-
biológiai feladatokban.

d) A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti szolgá-

lati jogviszony,
– legalább 5 éves, honvédségnél eltöltött szakmai gya-

korlat,
– legalább 10 éves kutatási gyakorlat.
e) Elõnyt jelent:
– további felsõfokú végzettség,
– szervezett képzésben szerzett minõségbiztosítási is-

meretek,
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– oktatási/elõadói gyakorlat,
– publikációs tevékenység hazai és nemzetközi folyó-

iratokban.
f) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Tudományos Intézet Kórélettani Kutató Osztály osztály-
vezetõ beosztására”.

6. MH HEK Tudományos Intézet Sugárbiológiai
Kutató Osztály, osztályvezetõ

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú katonatisztek és közalkalmazot-
tak, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek
megfelelnek.

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Tudományos Intézet Sugárbiológiai

Kutató Osztály osztályvezetõ feladata:
– Vezeti a Sugárbiológiai Kutató Osztályt, koordinációs

feladatokat lát el az intézethez kapcsolódó kutatási és
klinikai feladatok terén.

– Kutatja az ionizáló sugárzások hatásmechanizmusát, a
sugárkárosodások kórfejlõdését, valamint a sugárzás
okozta egészségkárosodások gyógyszeres megelõzésének,
kivédésének és gyógyításának korszerû lehetõségeit.

– Fenntartja képességét a sugárhatás-módosító kémiai
ágensek túlélésre gyakorolt hatásának állatkísérletes vizs-
gálatára.

– Javaslatot tesz új kutatási irányok bevezetésére, részt
vesz azok intézeti szintû tervezésében, valamint az osz-
tályra vonatkozó feladatok kidolgozásában, azok munka-
társaival történõ megismertetésében.

– Folyamatos tanulmányozza a hazai és nemzetközi
szakirodalmat, rendszerezi a szakirodalmi anyagot, az új
szakmai ismeretekrõl munkatársait rendszeresen tájékoz-
tatja.

– Szakértõi tevékenységet végez a kémiai, biológiai, ra-
diológiai és nukleáris fegyverekkel kapcsolatos orvos-bio-
lógiai feladatokban.

c) A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség, de betölthetõ

vegyészmérnöki, biológusi, gyógyszerészi végzettség-
gel is,

– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti szolgá-
lati jogviszony,

– legalább 5 éves, honvédségnél eltöltött szakmai gya-
korlat,

– legalább 10 éves kutatási gyakorlat.

d) Elõnyt jelent:
– további felsõfokú végzettség,
– szervezett képzésben szerzett minõségbiztosítási

ismeretek,
– oktatási/elõadói gyakorlat,
– publikációs tevékenység hazai és nemzetközi folyó-

iratokban.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Tudományos Intézet Sugárbiológiai Kutató Osztály osz-
tályvezetõ beosztására”.

C. Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával
kapcsolatosan

a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a beosztás ellátására vonatkozó elgondolást,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsító

okiratok másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pá-

lyázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság ré-
szérõl.

b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédel-
mi és az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30. nap.

c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134
Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ parancsnoka által kijelölt bizottság bírálja el
a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást köve-
tõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozhatók
nyilvánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK Preventív Igazgatóság beosztásaival kapcsolatosan a
236-5428-as telefonszámon, az MH HEK Tudományos In-
tézet beosztásaival kapcsolatosan a 474-1111-es telefon-
számon adnak.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

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 szeretnénk elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód, 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 tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázat készítés 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.
Reméljük, a hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó 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 Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/217-58
A szerkesztésért felelõs: dr. József Péter
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
08.1385 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató9
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.


