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Jogszabályok

14/2009. (IX. 10.)
HM rendelet

A hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelõzõ védel-
mi helyzetben történõ katonai szolgálatra való behívásá-
nak, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjérõl szóló
21/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról 1420

Határozatok

133/2009. (X. 14.)
KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és
nyugállományba helyezésérõl 1420

90/2009. (X. 30.)
ME határozat

A Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójának kinevezé-
sérõl 1420

59/2009. (X. 22.)
HM határozat

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának
módosításáról 1421

14/2000. (HK 9.)
HM határozat

Költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének
meghatározásáról (hatályos szöveg) 1421

Miniszteri utasítások

83/2009. (X. 30.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökség állományából munkavégzésre kikülönített Gazdálko-
dás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra és a befogadó
szervezetek közötti ügyintézési és iratkezelési feladatok biz-
tosításáról 1427

84/2009. (X. 30.)
HM utasítás

Az „élõerõs” õrzés-védelmi tevékenység ellátása az MH kü-
lönbözõ objektumaiban, fegyveres biztonsági õrök, vagyon-
õrök, felállított õrök és járõrök, valamint porta- (kapu-) és te-
lephely-õrszolgálatok folyamatos ellátása tárgyában létrejött
Megbízási Szerzõdés egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 1427

85/2009. (X. 30.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium fejezet Feladatrendje és Egysé-
ges Védelmi Szakfeladatrendszere alkalmazásáról és karban-
tartásáról 1431
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Államtitkári intézkedések

70/2009. (HK 17.)
HM JSZÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A 2009. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat el-
látásáról 1432

71/2009. (HK 17.)
HM KF–HM HVKF
együttes intézkedés

A honvédelmi ágazat fõszakorvosi testületérõl 1432

HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

132/2009. (HK 17.)
HM HVKF parancs

A 2009. október 23-ai nemzeti ünnep megünneplésével össze-
függõ feladatokról 1435

133/2009. (HK 17.)
HM HVKF parancs

Az influenza A (H1N1) pandemia elleni védekezéssel össze-
függõ feladatokról 1435

137/2009. (HK 17.)
HM HVKF parancs

A szervezet elemzés-értékelés 2010. évi végrehajtásáról 1435

005/2009. (HK 17.)
HM HVKF intézkedés

A légvédelmi erõk nemzeti alárendeltségû légvédelmi ké-
szenléti szolgálatba léptetésérõl 1435

006/2009. (HK 17.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntar-
tásának és fokozásának követelményeirõl 1435

131/2009. (HK 17.)
HM HVKF intézkedés

A NATO Különleges Mûveleti Alaptanfolyam („Határozott
Lépés – 2010 gyakorlatsorozat”) 2010. évi elõkészítésérõl és
végrehajtásáról 1435

136/2009. (HK 17.)
HM HVKF intézkedés

A NATO Reagáló Erõk 14. váltásban felajánlott erõk kijelölé-
sérõl és felkészítésérõl szóló 126/2008. (HK 13.) HM HVKF
intézkedés módosításáról 1437

138/2009. (HK 17.)
HM HVKF intézkedés

A szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezõk és
a pilótaképzésben részt vevõk 2010. évi alapkiképzésre törté-
nõ bevonultatásának idõpontjairól 1437

139/2009. (HK 17.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 14. váltás készen-
léti besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl 1438

55/2009. (HK 17.)
HM HVKFH intézkedés

Egységes NATO Elõírás alkalmazásba vételének elrendelésé-
rõl szóló intézkedés módosításáról 1438

Fõnöki rendelkezések

347/2009. (HK 17.)
MH ÖHP intézkedés

„A harcászati repülõk légvédelmi célú, valamint harckiképzé-
si repülései végrehajtásának, illetve légvédelmi irányításának
szabályai” címû kiadvány hatályba léptetésérõl 1439

364/2009. (HK 17.)
MH ÖHP intézkedés

A honvédségi gépjármûvek kötelezõ felelõsség és CASCO
biztosításával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról,
eljárási rendjérõl 1439

Szerzõdések

MH Logisztikai Ellátó Központ 1453
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Szervezeti hírek

HM közlemény Az Országos Képzési Jegyzékben a honvédelemért felelõs
miniszter illetékességébe tartozó szakképesítések országos
szakmai szakértõi, valamint az országos szakmai vizsgaelnö-
ki névjegyzékérõl 1454

6/2009. (X. 9.)
HM HVKFH közlemény

Egységes NATO-elõírások elfogadásáról 1463

7/2009. (X. 30.)
HM közlemény

Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium va-
gyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások), valamint sze-
mélygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) elidegenítésre
történõ kijelölésének XXVI. ütemérõl 1464

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívások 1465
MH HEK Pályázati felhívások 1468
MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése 1474
MH KIAK Bélyegzõ érvénytelenítése 1475
ZMNE Pályázati felhívások 1476
HM ÁEK Pályázat érvénytelenítése 1481
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
14/2009. (IX. 10.) HM rendelete

a hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelõzõ
védelmi helyzetben történõ katonai szolgálatra való

behívásának, katonai szolgálatának és leszerelésének
rendjérõl szóló 21/2006. (VIII. 8.) HM rendelet

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 207. §-a (2) bekezdésének a) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ának (1) bekezdésében
foglalt feladatkörömben eljárva – a következõket rende-
lem el:

1. §

A hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelõzõ vé-
delmi helyzetben történõ katonai szolgálatra való behívá-

sának, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjérõl
szóló 21/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 7. §-ának (2) bekez-
dése a következõ e) ponttal egészül ki:

[Ismételten sorozásra kell rendelni azt a hadkötelest,]

„e) akit egészségi állapota miatt a bevonulási helyrõl el-
bocsátottak.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 2. hónap 1. napján
lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát
veszti.

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

A köztársasági elnök
133/2009. (X. 14.) KE határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján Kocsis István dandártábornok szol-
gálati viszonyát 2009. október 5-én megszüntetem és
2009. október 6-ai hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2009. szeptember 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. szeptember 24.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03704/2009.

A miniszterelnök
90/2009. (X. 30.) ME határozata

a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójának
kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogköröm-
ben, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Kovácsics Ferenc vezérõrnagyot

a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójává – 2009.
november 1-jei hatállyal – kinevezem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök



A honvédelmi miniszter 59/2009. (X. 22.) HM határozata
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról*

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, valamint
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben foglaltakra – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
101/2003. (HK 21.), 95/2005. (HK 12.), 78/2006. (HK 12.), 88/2006. (HK 17/I.), 147/2007. (HK 1/2008.), 5/2008.
(HK 3.), 112/2008. (HK 16.), 4/2009. (II. 6.), 8/2009. (VI. 5.), valamint 57/2009. (VII. 17.) HM határozatokkal módosí-
tott, 14/2000. (HK 9.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosí-
tom:

1. A határozat 12. pontjának c) alpontja az alábbi kisegítõ tevékenységgel egészül ki:
„479100 Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem.”

2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a rektor ezen határozat hatálybalépését követõ 60 napon belül módosítja és jóvá-
hagyás céljából felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.

3. Ez a határozat 2009. október 15-én lép hatályba.

Budapest, 2009. szeptember 30.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

* A Hivatalos Értesítõ 2009. évi 51. számában megjelent 83/2009. (X. 16.) HM határozat tárgytalan.

A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata
költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról

(hatályos szöveg)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-a szerint a következõ ala-
pító okiratot adom ki:1

1.2 A honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tevékenységét
– 2000. január 1-jei hatállyal – a következõk szerint határozom meg.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.
Rövidített megnevezése: ZMNE

3.4 5 A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.
Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.
Egyéb telephelyei, képzési helyei:
– Szolnok, Kilián út 1., postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 1;
– Ócsa gyakorlótér, Kincses domb, postacíme: 2364 Ócsa-Alsópakony 7/H;

1 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 2. pont.
5 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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Székhelyen kívüli képzés:
– Ózd, Gyár út 2., postacíme: 3600 Ózd, Pf. 110;
– Szeged, Dugonics tér 13., postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

4.6 7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.;
– Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskola, 1091 Budapest IX., Üllõi út 133–135.;
– Kossuth Lajos Katonai Fõiskola, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.;
– Szolnoki Repülõtiszti Fõiskola, 5008 Szolnok, Kilián út 1.

5.8 9 10 11 A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közintézet, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói
szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.12 13 14 A költségvetési szerv tevékenysége a 854200 Felsõfokú oktatás szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége;
803119 Egyetemi oktatás;
803218 Fõiskolai oktatás.

7.15 16 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet, személyi állománya a
HM-tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH létszámát nem terheli.

8.17 18 19 20 A költségvetési szerv:
a) alapítója: az Országgyûlés;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9..21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alatt végzi.

10.31 32 A költségvetési szerv mûködési köre: országos.

6 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 3. pont.
7 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 1. pont.
9 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 4. pont.

10 Beiktatta: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 5. pont.
13 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 9. pont.
14 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 5/2008. (HK 3.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 3–4. pont.
18 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont.
19 Hatályon kívül helyezte: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 11. pont.
20 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
21 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 5–7. és 9. pont.
22 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 5–6. pont.
23 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont.
24 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 6–7. pont.
25 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 8–9. pont.
26 Módosította: 88/2006. (HK 17./I.) HM határozat 1–2. pont.
27 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 2–7. pont.
28 Az „állami feladatként ellátott” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 9. pont.
29 Módosította: 4/2009. (II. 6.) HM határozat 1. pont.
30 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
31 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 10. pont.
32 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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11.33 34 35 36 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a)37 a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján, valamint a katonai és rendvédelmi felsõoktatási in-

tézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény alapján a Magyar Honvéd-
ség feladatainak ellátásához szükséges tiszti utánpótlás biztosítása, valamint a honvédelmet érintõ tevékenységet végzõ
szakemberek képzése;

A költségvetési szerv alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás és a könyvtári szolgáltatás. Az oktatási alap-
tevékenység magában foglalja:

– a társadalomtudományok és a mûszaki tudományok tudományterületein a doktori képzést;
– a nemzetvédelmi és katonai, a mûszaki, a társadalomtudományi, az informatika, az orvos- és egészségtudomány,

bölcsészettudomány, továbbá a gazdaságtudományok képzési területeken az alapképzést, a mesterképzést, a felsõfokú
szakképzést és a szakirányú továbbképzést;

b) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a fel-
nõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részvétel a felnõttképzésben, a közoktatási, továbbá a fel-
sõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósí-
tásában;

c) a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. CXL. törvény szerint az állampolgárok és a társadalom egésze szem-
pontjából szükséges könyvtári ellátás biztosítása;

d)38 a költségvetési szerv maximális hallgatói létszáma doktori képzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú to-
vábbképzésben, és felsõfokú szakképzésben összesen 8000 fõ lehet.

12.39 A költségvetési szerv államháztartási szakfeladatrend szerinti

a) alaptevékenysége:
854221 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés;
854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés;
854211 Felsõfokú szakképzés;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
855935 Szakmai továbbképzések;
855936 Kötelezõ felkészítõ képzések;
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás;
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás;
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés;
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás;
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás;
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés;
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
722017 Szociológiai alapkutatás;
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás;
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés;
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás;

33 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 11. pont.
34 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 3. és 4. pont.
35 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 8. pont.
36 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
37 Módosította: 57/2009. (VII. 17.) HM határozat 1. pont.
38 Módosította: 57/2009. (VII. 17.) HM határozat 2. pont.
39 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás;
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés;
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás;
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás;
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés;
842207 Honvédelmi K+F-politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme;
910123 Könyvtári szolgáltatások;
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása;
931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése;
620300 Számítógép-üzemeltetés;
631100 Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás;
631200 Világháló portál szolgáltatás;
562917 Munkahelyi étkeztetés;
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára;
559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása;
854238 Tankönyv- és jegyzettámogatás;
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak;
854237 Oktatói ösztöndíjak;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721951 Kémiai alapkutatás;
721952 Kémiai alkalmazott kutatás;
722012 Gazdaságtudományi alapkutatás;
722011 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás;
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás;
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás;
854231 Köztársasági ösztöndíj;
854233 Tanulmányi ösztöndíj;
854234 Szociális ösztöndíjak;
854235 Doktorandusz ösztöndíjak;
854239 Felsõoktatás-fejlesztés (minõség-, tehetséggondozás, kisszak);
854249 Egyéb felsõoktatás-szervezési feladatok;
855300 Jármûvezetõ-oktatás;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek.

b) kiegészítõ tevékenysége:
854239 Felsõoktatás-fejlesztés;
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás;
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások;
855100 Sport, szabadidõs képzés;
855200 Kulturális képzés;
854249 Egyéb felsõoktatás szervezési feladatok;
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás;
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység;
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások;
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése;
910501 Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk;
841191 Nemzeti ünnepek programjai;
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme;
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység;
910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység;
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890411 Hátrányos helyzetû kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai;
890412 Komplex térségi integrációt segítõ programok;
931201 Versenysport-tevékenység támogatása;
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél;
749032 Minõségbiztosítási tevékenység.

c) kisegítõ tevékenysége:
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás

a szakképzési évfolyamokon;
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti oktatás;
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás

a szakképzési évfolyamokon;
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati oktatás;
890111 Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok;
890112 Az egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó általános, komplex tevékenységek és programok;
890221 Az idõskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idõskor megteremtését célzó programok;
931301 Szabadidõsport-(rekreációs sport) tevékenység támogatása;
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek mûködésének támogatása;
702100 PR, kommunikáció;
702200 Üzletviteli, vezetési tanácsadás;
591200 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai;
591411 Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren,

nyilvános vetítési helyeken;
592011 Hangfelvétel készítése;
592012 Élõhangfelvétel készítése;
620100 Számítógépes programozás;
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás;
562100 Rendezvényi étkeztetés;
562919 Egyéb étkeztetés;
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése;
521020 Raktározás, tárolás;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése;
951100 Számítógép, periféria javítása;
951200 Kommunikációs eszköz javítása;
479100 Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem.40

d) vállalkozási tevékenysége:
181200 Nyomás;
181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység;
181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás;
581900 Egyéb kiadói tevékenység;
582900 Egyéb szoftverkiadás;
620200 Információtechnológiai szaktanácsadás;
620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás;
732000 Piac-, közvélemény-kutatás;
742000 Fényképészet;
743000 Fordítás, tolmácsolás;
749040 K+F-tevékenységhez kapcsolódó innováció;
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység;
771100 Személygépjármû kölcsönzése;
771200 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna felett) ;
772100 Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése;
182000 Egyéb sokszorosítás;
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása;

40 Módosította: 59/2009. (X. 22.) HM határozat 1. pont.
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581100 Könyvkiadás;
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása;
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás;
619000 Egyéb távközlés;
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás.

13.41 A költségvetési szerv kisegítõ és vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 33% a költségvetési szerv ki-
adásaiban.

14.42 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: rektor;
b) a rektort pályázat útján, a szenátus felterjesztése alapján – az oktatási miniszter egyetértésével – a honvédelmi mi-

niszter javaslatára a köztársasági elnök bízza meg, illetve menti fel. A rektor feletti munkáltatói jogkört – a kinevezési és
felmentési jogkör kivételével – a honvédelmi miniszter gyakorolja.

15.43 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

16.44 A költségvetési szerv szervezeti felépítését és mûködésének részletes leírását a szervezeti és mûködési szabály-
zat tartalmazza, amelyet, illetve amelynek módosítását a rektor a honvédelmi miniszter részére jóváhagyásra felterjeszt.

17.45 A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon, amely tekintetében használati joggal rendelkezik:
– Cím: Budapest, X. ker. Hungária krt. 9–11., hrsz.: Budapest 38900/12.;
– Cím: ócsai gyakorlótér, Kincses domb, hrsz.: Ócsa 1128/4, 0150, 0152.
A megjelölt ingatlanok vonatkozásában a költségvetési szerv kizárólag használati joggal rendelkezik. Ezen belül – a

honvédelmi tárca szabályozói szerint – jogosult a mûködéséhez nem szükséges egyes ingatlanrészek bérbeadására.

18.46 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

19.47 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. október 15-tõl.

Budapest, 2009. szeptember 30.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

41 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
42 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
43 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
44 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
45 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
46 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
47 Átszámozta: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2000. április 28.

1426 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám



MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
83/2009. (X. 30.) HM

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

Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség állományából
munkavégzésre kikülönített Gazdálkodás Támogató

és Pénzügyi Ellátó Referatúra és a befogadó
szervezetek közötti ügyintézési és iratkezelési

feladatok biztosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontja
alapján a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség állományából munkavégzésre kikü-
lönített Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Refera-
túra és a befogadó szervezetek közötti ügyintézési és irat-
kezelési feladatok biztosításáról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire
(a továbbiakban: befogadó szervezetek) terjed ki.

2. §

(1)A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) állományá-
ból munkavégzésre kikülönített Gazdálkodás Támogató és
Pénzügyi Ellátó Referatúra (a továbbiakban: GTPER) ti-
tokvédelmi és ügyviteli tevékenységének megszervezése,
a feltételek biztosítása a befogadó szervezet parancsnoká-
nak, vezetõjének (a továbbiakban együtt: parancsnok) a
feladata.

(2) A pénzügyi és számviteli tárgyú számadásköteles
okmányokat, nyomtatványokat a befogadó szervezet ügy-
viteli szerve veszi alapnyilvántartásba.

(3)A GTPER a továbbítandó küldeményt „Kézbesítõ
könyv”-ben adja át a befogadó szervezet ügyviteli szer-
vének.

(4)A befogadó szervezet ügyviteli szerve a GTPER szá-
mára érkezõ küldeményt a helyi szabályok alapján, az irat
jellegének megfelelõ bizonylaton adja át a GTPER ré-
szére.

(5) A GTPER az általa kezelt és további ügyintézést
nem igénylõ iratot a befogadó szervezet ügyviteli szervé-
nek adja le.

3. §

(1) A GTPER ügyviteli feladatai ellenõrzésének ered-
ményeirõl a befogadó szervezet parancsnoka tájékoztatni
köteles a HM KPÜ vezérigazgatóját.

(2) A GTPER állományának a befogadó szervezet titok-
védelmi és ügyviteli továbbképzésén részt kell vennie.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Honvédelmi Mi-
nisztérium Pénzügyi és Számviteli Szolgálat állományából
munkavégzésre kihelyezett személyek ügyintézési és irat-
kezelési feladatairól szóló 66/1998. (HK 20.) HM utasítás
és az egyes HM utasítások módosításáról és hatályon kívül
helyezésérõl szóló 45/2007. (HK 10.) HM utasítás 20. §
(1) és (2) bekezdése.

Budapest, 2009. október 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
84/2009. (X. 30.) HM

u t a s í t á sa
az „élõerõs” õrzés-védelmi tevékenység ellátása

az MH különbözõ objektumaiban,
fegyveres biztonsági õrök, vagyonõrök,

felállított õrök és járõrök, valamint porta- (kapu-)
és telephely-õrszolgálatok folyamatos ellátása

tárgyában létrejött Megbízási Szerzõdés
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Az élõerõs õrzés-védelmi tevékenység ellátása az MH
különbözõ objektumaiban, fegyveres biztonsági õrök, va-
gyonõrök, felállított õrök és járõrök, valamint porta-
(kapu-) és telephely-õrszolgálatok folyamatos ellátása tár-
gyában a HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiak-
ban: Megbízó) és a HM Elektronikai, Logisztikai és
Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: Megbízott) között
LBO/24-43/2009. számon létrejött Megbízási Szerzõdés
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(a továbbiakban: Szerzõdés) egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján az alábbi

utasítást

adom ki.

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe,
közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szerve-
zetekre, a katonai ügyészségekre, a HM Állami Egészség-
ügyi Központra, valamint a Magyar Honvédség hadrendbe
tartozó katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: hon-
védelmi szerv).

2. §

Jelen utasítás tárgyi hatálya a Szerzõdés egyes rendelke-
zéseinek végrehajtására terjed ki.

3. §

Jelen utasítás rendelkezéseit minden esetben a Szerzõ-
dés érintett (hivatkozott) rendelkezéseire figyelemmel kell
végrehajtani, azokat együttesen kell alkalmazni.

4. §

Jelen utasítás végrehajtása során a Szerzõdés 1. pontja
szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

A fegyveres biztonsági õr, fegyveres vagyonõr,

fegyver nélküli vagyonõr feladatai általában

5. §

A fegyveres biztonsági õr, fegyveres vagyonõr, fegy-
ver nélküli vagyonõr általános feladatait a Szerzõdés
2–3. pontjai rögzítik.

A Szerzõdés teljesítésével kapcsolatos alapvetõ

Megbízói és Megbízotti kötelezettségek

6. §

A Szerzõdés teljesítésével kapcsolatos alapvetõ Megbízói
és Megbízotti kötelezettségeket a Szerzõdés 26–30. pontjai

rögzítik. Ezen rendelkezésekre tekintettel – a hivatkozott
szerzõdéses pontokban foglalt feladatai keretei között – a
honvédelmi szerv vezetõje köteles biztosítani

a) azon helyiségek lezárását falakattal és gyurmával,
amely helyiségekben a Megbízott vagy a Közremûködõ
vállalkozás (az õrzésre kötelezett) bármilyen eszközt tárol,
raktároz;

b) az õrlétesítmények és a berendezett õrszobák takarí-
tásához szükséges tisztogató-, takarító anyagot az éves ta-
karítószer kerete terhére;

c) az õrlétesítmények és az õrszobák berendezéséhez
szükséges, norma szerinti bútorokat.

7. §

A honvédelmi szerv vezetõje köteles elkészíteni és a
Megbízott részére biztosítani az õrségintézkedés és õrség-
utasítás elkészítéséhez szükséges követelménytámasz-
tását.

8. §

A követelménytámasztását a honvédelmi szerv vezetõje
a vonatkozó belsõ rendelkezések és a Magyar Honvédség
Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005.
(VI. 30.) HM rendelettel kiadott Szolgálati Szabályzat
alapján az adott objektum õrzés-védelmének megszerve-
zésére vonatkozó intézkedésében határozza meg, s ennek a
szükséges és elégséges mértékû kivonatát továbbítja a
Megbízott, illetve a Közremûködõ Vállalkozás felé.

Együttmûködés rendje

9. §

A Megbízott felelõsségével, illetve az együttmûködés
rendjével kapcsolatos rendelkezéseket a Szerzõdés
31–36., illetõleg 42–52. pontjai rögzítik. Ezen rendelke-
zésekre tekintettel a honvédelmi szerv vezetõjének kötele-
zettségeit – a hivatkozott szerzõdéses pontokban foglalt
feladatainak keretei között – jelen utasítás 10–15. §-ai ha-
tározzák meg.

10. §

A honvédelmi szerv vezetõje intézkedik a Megbízott ál-
tal átadott, a fegyveres biztonsági õrségrõl, a fegyveres va-
gyonõrségrõl, illetve a fegyver nélküli vagyonõrségrõl ve-
zetett nyilvántartásban szereplõ személyeknek biztonsági
ellenõrzésérõl a fluktuációs változás esetében is.
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11. §

A honvédelmi szerv vezetõje a Szerzõdés IV. fejezeté-
ben foglaltakra figyelemmel ellenõrizteti a szolgálatot tel-
jesítõ gazdasági társaság jogosultságát. Amennyiben nem
az engedélyezett Közremûködõ vállalkozás látja el a szol-
gálatot, azonnal jegyzõkönyvet vetet fel. A jegyzõkönyv-
ben rögzíteni kell a szolgálat ellátására kötelezett, engedé-
lyezett Közremûködõ vállalkozás megnevezését, valamint
a ténylegesen szolgálatot ellátó Közremûködõ vállalkozás
megnevezését, az objektum, a hely és az idõpont pontos
megjelölésével.

12. §

A 11. § szerinti esetben (nem engedélyezett Közremû-
ködõ vállalkozás alkalmazásának feltárása) a honvédelmi
szerv vezetõje azonnal jelenti a tényt írásban a szolgálati
elöljárójának, illetve haladéktalanul, közvetlenül tájékoz-
tatja a Megbízót.

13. §

Az objektum élõerõs õrzés-védelme kapcsán keletke-
zett problémákat elsõsorban helyben kell megoldani.
A megbízó helyi képviselõjének (a továbbiakban: MHK)
törekednie kell a megbízott helyi képviselõjével (a továb-
biakban: VHK) történõ megállapodásra úgy, hogy az ob-
jektum õrzés-védelmének színvonala és biztonsága ne sé-
rüljön. Amennyiben nem sikerül megállapodni, a honvé-
delmi szerv vezetõje jelenti ezt a tényt a szolgálati elöljá-
rójának, egyidejûleg tájékoztatja a HM Infrastrukturális
Ügynökség Területi Üzemeltetés-felügyeleti Osztályt, il-
letve a HM Infrastrukturális Ügynökség Központi Üze-
meltetés-felügyeleti Osztályt. Amennyiben az MHK-nak
és a VHK-nak nem sikerül megállapodni, akkor a Honvé-
delmi Minisztérium Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály
(a továbbiakban: Szakfelügyelet) képviselõje egyeztetést
szervez a HM Infrastrukturális Ügynökség Lebonyolítási
Osztály és a Megbízott képviselõjével. Amennyiben az
egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a Szakfelügyelet
a Megbízóval és a Megbízottal 7 napon belül további
egyeztetést szervez.

14. §

Az MHK negyedévente értékeli az élõerõs szolgáltatás
helyi szinten történõ megvalósulását a VHK-val együtt-
mûködésben (Szerzõdés 50. pont). Az értékelést a honvé-
delmi szerv vezetõje jelenti a szolgálati elöljárójának.

Hibaelhárítás

15. §

A hibaelhárítással kapcsolatos rendelkezéseket a Szer-
zõdés 53–59. pontjai rögzítik. Ezen rendelkezésekre tekin-
tettel a honvédelmi szerv vezetõjének kötelezettségeit – a
hivatkozott szerzõdéses pontokban foglalt feladatainak
keretei között – jelen utasítás 16–18. §-ai határozzák meg.

16. §

Az objektumokban található Megbízott, illetve Közre-
mûködõ vállalkozás kezelésére bízott õrzés-védelmi tech-
nikai eszközök (pl. behatolásjelzõ, riasztó, kamera, számí-
tógép stb.) meghibásodását a VHK haladéktalanul bejelen-
ti az objektum õrzésért felelõs szervezet ügyeleti szolgála-
tának, illetve a honvédelmi szerv vezetõje által intézkedés-
ben kijelölt, az õrzés-védelmi hibaelhárítás teljesítés iga-
zolására jogosultaknak, akik annak megszüntetésére, az
õrzés-védelmi technikai eszközök hibaelhárítására kötött
szerzõdés keretei között intézkednek.

17. §

Az õrzés-védelmi technikai eszközökkel kapcsolatos
hibaelhárítás teljesítésének igazolására az jogosult, akinek
az aláírás mintáját a honvédelmi szerv vezetõje neve, rend-
fokozata és beosztásának megnevezése mellett megküldte
a Megbízónak.

18. §

A Megbízó az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatás és a
technikai õrzés-védelmi hibaelhárítás-teljesítés igazolásá-
ra jogosultakról külön nyilvántartást vezet.

A teljesítés elismerése, a teljesítésigazolás

19. §

A teljesítés elismerésével, illetõleg a teljesítésigazolás-
sal kapcsolatos rendelkezéseket a Szerzõdés 60–65. pont-
jai rögzítik. Ezen rendelkezésekre tekintettel a honvédelmi
szerv vezetõjének kötelezettségeit – a hivatkozott szerzõ-
déses pontokban foglalt feladatainak keretei között – jelen
utasítás 20–22. §-ai határozzák meg.

20. §

A honvédelmi szerv vezetõje intézkedésben jelöli ki az
élõerõs õrzés-védelmi tevékenység teljesítésigazolására
jogosultakat úgy, hogy a teljesítésigazolás folyamatosan
biztosított legyen, a kijelölt személyek nevét, rendfokoza-
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tát, beosztásának megnevezését és aláírásmintáját jelen
utasítás hatálybalépésétõl számított 20 napon belül meg-
küldi a Megbízónak. Amennyiben a teljesítésigazolásra
jogosultak jegyzékében változás áll be, a fentiek szerint
kell eljárni.

21. §

A 20. § szerint kijelölt személy hibátlan teljesítés esetén
az õrzés-védelmi tevékenységet 100%-ra igazolja.

22. §

A teljesítéscsökkentés eseteit, és az arra alkalmazandó
eljárást a Szerzõdés XII. fejezete és jelen utasítás VIII. fe-
jezete rögzítik.

A teljesítés ellenõrzése

23. §

A Szerzõdés 67. pontja alapján Megbízó saját állomá-
nyával jogosult ellenõrizni az élõerõs õrzés-védelmi tevé-
kenység szerzõdésszerû ellátását. Az ellenõrzések (Szer-
zõdés 67–68. pontok) eredményes végrehajtása érdekében
Megbízó

a) a 2009. évi ellenõrzési tervét jelen utasítás hatályba-
lépésétõl számított 20 napon belül, a további évek ellenõr-
zési terveit a tárgyévet megelõzõ év december 10-ig meg-
küldi a Szakfelügyeletnek;

b) az ellenõrzõ állományt ellátja nyílt paranccsal, meg-
bízólevéllel;

c) ellenõrzési programot készít, melyet a kiértesítõ le-
véllel együtt az érintett parancsnok részére megküld, át-
fogó ellenõrzés elõtt 14 nappal, cél- és témaellenõrzés
elõtt 7 nappal.

24. §

Megbízó jogosult váratlan cél- és témaellenõrzést is el-
rendelni [Szerzõdés 67. pont b) alpont]. A megbízói ellen-
õrzéseken felül – a Szakfelügyelet által kidolgozott és a
HM Honvéd Vezérkar fõnök által jóváhagyott, a HM és
MH objektumok éves õrség ellenõrzési terve alapján – a
Szakfelügyelet is jogosult önállóan váratlan célellenõrzé-
seket végrehajtani.

A hibás teljesítés

25. §

A hibás teljesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket a
Szerzõdés 69–74. pontjai rögzítik. Ezen szabályok bizto-

sítják azt, hogy a Megbízott (Közremûködõ vállalkozás)
nem szerzõdésszerû teljesítése szankcionálható legyen.
Mindezekre tekintettel a parancsnok – a hivatkozott szer-
zõdéses pontokban foglalt feladatai keretei között – külö-
nös figyelemmel jár el

a) a teljesítéscsökkentési jegyzõkönyv felvételekor
[Szerzõdés 70. pont a)–c) alpontok];

b) a Szerzõdés 70. pont d) alpontok táblázat alkalmazá-
sakor;

c) a Szerzõdés 71. pont szerinti szabályok alkalmazá-
sakor;

d) a jegyzõkönyv Szerzõdés 72. pont szerinti tartalmá-
nak kialakításakor.

Egyéb rendelkezések

26. §

A honvédelmi szerv vezetõje a Szerzõdés 20. pontban
foglalt feladatok tekintetében különös figyelemmel jár el,
és az MK Katonai Biztonsági Hivatallal teljeskörûen
együttmûködik.

27. §

A honvédelmi szerv vezetõje, vagy megbízottja jogo-
sult a Megbízott állományának szolgálati úton utasításokat
adni, de ezek nem terjedhetnek ki a munka megszervezésé-
re, valamint azokra az esetekre, amikor a kényszerintézke-
dések alkalmazásának feltételei állnak fenn.

28. §

Az utasítások meghatározásánál figyelembe kell venni a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, különösen a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tör-
vény, a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény és
a fegyveres biztonsági õrség Mûködési és Szolgálati Sza-
bályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM ren-
delet rendelkezéseit.

29. §

Az érintett objektumparancsnok intézkedik az õrzendõ
objektum – a Szerzõdés tárgyában történõ – és az õrzés-vé-
delmi technikai eszközök jegyzõkönyvön történõ átadásá-
ra a Megbízott vagy Közremûködõ vállalkozás részére,
amennyiben ezek az átadások jelen utasítás hatálybalépé-
sekor még nem történtek meg.
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30. §

A honvédelmi szerv vezetõje biztonsági vagy fegyelmi
okból intézkedhet az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatást
ellátó személy objektumból történõ eltávolítására. A Szer-
zõdés 88. pontja alapján a Megbízott ebben az esetben is
köteles a tárgyi feladatait maradéktalanul ellátni, egyben
köteles a szolgáltatásból eltávolított személy jelen szerzõ-
désben meghatározott módon pótolni.

31. §

A honvédelmi szerv vezetõje utasítást adhat a teljesítés-
be bevont õrállomány objektumon belüli – az õrzés-véde-
lem biztonságának fokozása érdekében történõ – átcsopor-
tosítására.

Záró rendelkezések

32. §

A Megbízó a Szerzõdés eredeti sorszámozást megtartó
kivonatát megküldi az érintett honvédelmi szervek ré-
szére.

33. §

A honvédelmi szervek vezetõi intézkednek arra, hogy a
Szerzõdés végrehajtásában érintett személyek a Szerzõdés
tartalmát – a szükséges mértékben, különös tekintettel a je-
len utasításban hivatkozott pontokra – megismerjék.

34. §

A honvédelmi szerv vezetõje jelen utasítás hatálybalé-
pésétõl számított 30 napon belül intézkedik az õrintézke-
dések és õrutasítások átdolgozására.

35. §

Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2009. október 21.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
85/2009. (X. 30.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium fejezet
Feladatrendje és Egységes Védelmi

Szakfeladatrendszere alkalmazásáról
és karbantartásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja,
valamint a 97. § (1) bekezdés k) pontja alapján, figyelem-
mel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletre a HM fejezet
Feladatrendje és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszere
alkalmazásáról és karbantartásáról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe,
közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá
tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) A honvédelmi szervezetek feladatterveiket a HM fe-
jezet Feladatrend, erõforrás-terveiket az Egységes Védel-
mi Szakfeladatrendszer alapján állítják össze.

(2) A HM fejezet Feladatrend és az Egységes Védelmi
Szakfeladatrendszer egységes szerkezetben tartalmazza a
honvédelmi szervezeteknek a jogszabályokban és az álla-
mi irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott, az MH
vezetés-irányítás felsõ szintjén kezelt valamennyi tevé-
kenységét és szaktevékenységét.

(3) A HM fejezet Feladatrend és az Egységes Védelmi
Szakfeladatrendszer tevékenységi és szaktevékenységi
besorolási rendje az államháztartási szakfeladatrend beso-
rolási rendje alapján kerül összeállításra.

(4) A HM fejezet Feladatrendet és az Egységes Védelmi
Szakfeladatrendszert, valamint az azok alkalmazásával
összefüggõ tervezési feladatok végrehajtására vonatkozó
útmutatót a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a további-
akban: HM VTF) – a hosszú és a rövid távú tervezésre vo-
natkozó külön utasításokban megállapított határidõben – a
honvédelmi miniszter jóváhagyásával, minden évben,
szükség szerint adja ki.
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3. §

(1) A honvédelmi szervezetek a HM fejezet Feladat-
rendre, illetve az Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer-
re vonatkozó, feladatkörükbe tartózó módosítási javasla-
tukat évente március 31-ig küldik meg a HM VTF részére.

(2) A HM VTF biztosítja az államháztartási szakfeladat-
rend és a HM fejezet Feladatrend, illetve az Egységes Vé-
delmi Szakfeladatrendszer mindenkori összhangját.

(3) A HM VTF a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökséggel történõ elõzetes egyeztetést követõen a jogsza-
bályi elõírásoknak megfelelõen kezdeményezi az állam-
háztartási szakfeladatrend módosítását.

(4) Az államháztartási szakfeladatrendbõl a HM fejezet-
re vonatkozó – a honvédelmi szervezetek által a költségve-

tési elõirányzatok tervezése, a teljesítések elszámolása és a
költségvetési beszámolók elkészítése során használható –
valamennyi szakfeladatot a HM fejezet Egységes Számvi-
teli Politikája melléklete (Szakfeladatrend) tartalmazza.

4. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2009. október 21.

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

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

70/2009. (HK 17.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2009. november havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

71/2009. (HK 17.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a honvédelmi ágazat fõszakorvosi testületérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, valamint a
101. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel az egyes köz-
pontosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szol-
gáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meghatáro-
zott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás
rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendeletre, és az
egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló

15/2005. (V. 2.) EüM rendeletre – a honvédelmi ágazat
fõszakorvosi testületérõl az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztérium Állami Egészségügyi Központra (a továb-
biakban: HM ÁEK), és a Magyar Honvédség Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központra (a továbbiak-
ban: MH HEK).

2. A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)
kabinetfõnöke szakirányítja a katona-egészségügyi szak-
feladatok végrehajtását. A honvédelmi ágazat fõszakorvo-
si testület (a továbbiakban: testület) a HM kabinetfõnök
szakmai javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó szerve.

3. A testület elnökségbõl és preventív, sebészeti és bel-
gyógyászati-diagnosztikai szekciókból áll.

4. Az elnökség az elnökbõl, az alelnökbõl, a titkárból és
az elnökségi tagokból áll. A testület elnöke az MH HEK
parancsnok (MH egészségügyi fõnök), alelnöke a HM
ÁEK katonai fõigazgató-helyettese. Az elnökség tagjai:

a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) fõsebész,
b) az MH fõbelgyógyász,
c) az MH repülõ fõszakorvos,
d) a pszichiátriai területért felelõs MH fõszakorvos,
e) az ideggyógyászati területért felelõs MH fõszak-

orvos,
f) az MH HEK parancsnok helyettes,
g) a tudományos tevékenység szervezéséért felelõs MH

fõszakorvos,



h) az MH HEK gyógyító fõnök,
i) az elnökség állandó meghívott tagja – szavazati jog

nélkül – az MH fõgyógyszerésze.

5. Az elnökség titkárát az elnökségi tagok közül a testü-
let elnöke nevezi ki.

6. A preventív szekció vezetõje az MH HEK parancs-
nok helyettes. A preventív szekció tagjai:

a) az MH repülõ fõszakorvos,
b) a foglalkozás egészségügyért felelõs MH fõszakor-

vos,
c) a közegészségügyi-járványügyi területért felelõs MH

fõszakorvos,
d) az alkalmasság vizsgálati területért felelõs MH fõ-

szakorvos,
e) a felülvizsgálati területért felelõs MH fõszakorvos,
f) az MH fõállatorvos,
g) a preventív szekció állandó meghívott tagja – szava-

zati jog nélkül – az MH fõpszichológus, aki feladatait a
pszichiátriai területért felelõs MH fõszakorvossal szakmai
együttmûködésben végzi.

7. A sebészeti szekció vezetõje az MH fõsebész. A sebé-
szeti szekció tagjai:

a) az általános sebészeti területért felelõs MH fõszak-
orvos,

b) az anaesthesiológiai és intenzív terápiáért felelõs MH
fõszakorvos,

c) az égés sebészeti területért felelõs MH fõszakorvos,
d) az urológiai területért felelõs MH fõszakorvos,
e) a szülészet-nõgyógyászati területért felelõs MH fõ-

szakorvos,
f) a fogászati és szájsebészeti területért felelõs MH fõ-

szakorvos,
g) a plasztikai sebészeti területért felelõs MH fõszak-

orvos,
h) a fül-orr-gégeszeti területért felelõs MH fõszakorvos,
i) a szemészeti területért felelõs MH fõszakorvos,
j) a honvédorvostan-kataszrófaorvostani területért fele-

lõs MH fõszakorvos.

8. A belgyógyászati-diagnosztikai szekció vezetõje az
MH fõbelgyógyász. A belgyógyászati-diagnosztikai szek-
ció tagjai:

a) a pszichiátriai területért felelõs MH fõszakorvos,
b) az ideggyógyászati területért felelõs MH fõszak-

orvos,
c) a bõrgyógyászati területért felelõs MH fõszakorvos,
d) az onkológiai területért felelõs MH fõszakorvos,
e) a radiológiai területért felelõs MH fõszakorvos,
f) a klinikai laboratóriumi területért felelõs MH fõszak-

orvos,
g) a vérellátás területéért felelõs MH fõszakorvos,
h) a patológiai területért felelõs MH fõszakorvos.

9. A testület elnökségét és szekcióit a testület elnöke irá-
nyítja. A testület elnöke jogosult a testület honvéd egész-
ségüggyel kapcsolatos szakterületi, szakmai feladatainak
meghatározására, koordinálására, a fõszakorvosi felada-
tok végrehajtásának ellenõrzésére, valamint idõszakos be-
számoltatás elrendelésére.

10. A testület

a) a NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika és
doktrína figyelembevételével szakmai protokollokat,
szakmapolitikai elveket dolgoz ki, és ezen szakmapolitikai
és szakmai elvek érvényesülését ellenõrzi, valamint a ta-
pasztalatok alapján intézkedéseket javasol a testület el-
nöke részére;

b) szakmai támogatást és adatokat nyújt a NATO mun-
kacsoportokban és szakértõi panelekben dolgozó magyar
képviselõk részére;

c) a missziós egészségügyi és pszichológiai felkészítést
és kiképzést végrehajtó személyek részére szakmai kikép-
zést és továbbképzést tart, valamint kidolgozza a missziós
felkészítés szakmapolitikai elveinek, képzés struktúrájá-
nak tartalmát;

d) végzi a honvéd egészségügy szakállománya rendsze-
res, éves továbbképzési programjának szakmai kidolgo-
zását;

e) végzi az MH egészségügyi biztosítására vonatkozó –
béke és minõsített idõszaki – szakmai protokollok kidol-
gozását, karbantartását és irányítja az ehhez kapcsolódó
szaktechnikai fejlesztési programokat;

f) a testület elnöke által meghatározott témákban egysé-
ges szakmai állásfoglalást dolgoz ki;

g) végzi az ágazati szintû szakmai feladatok koordiná-
lását;

h) ajánlásokat dolgoz ki, azokat szakmai fórumokon
képviseli az egészségügyi és pszichológusi szakállomány
utánpótlása érdekében;

i) a honvéd-egészségüggyel kapcsolatos kutatás-fej-
lesztési feladatokat koordinálja, javaslatot tesz a feladatok
elfogadására, vagy folytatására;

j) részt vesz az MH egészét érintõ szakmai utasítások,
intézkedések kidolgozásában;

k) irányítja a szakterületét érintõ fõszakorvosi összevo-
násokat, képzéseket, továbbképzéseket;

l) szakterületének megfelelõen ellenõrzéseket, szakmai
felügyeletet végez;

m) szakterületének megfelelõen javaslatot tesz az MH
Készenlét Fenntartás és Fokozás és a Honvédelmi Kataszt-
rófavédelmi Rendszer egészségügyi biztosítási szakfel-
adatainak kidolgozásához, illetve idõszakos pontosítá-
sához;

n) minõsített idõszakban irányítja szakterületét;

o) végzi a szakmai protokollok oktatásának és gyako-
roltatásának koordinálását;
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p) elõsegíti az MH egészségügyi szolgálat hatékonyabb
szakmai munkáját;

q) javaslatot tesz a munkaköri jegyzékekben és az állo-
mánytáblákban rendszeresített egészségügyi és pszicholó-
gusi beosztások szakmai követelményeire, részt vesz a pá-
lyázatokhoz kötött egészségügyi és pszichológusi beosztá-
sok pályázati követelményeinek kidolgozásában és a beér-
kezett pályázatok elbírálásában;

r) szakterületének megfelelõen éves jelentést készít, azt
az éves rendes testületi ülésen elõterjeszti, és a szolgálati
út betartásával megküldi a testület elnöke részére;

s) funkcionális, tanácskozási, véleményezési, tájékozta-
tási, valamint adatszolgáltatási és adatigénylési együttmû-
ködést végez az MH katonai szervezeteinek egészségügyi
vezetõivel;

sz) részt vesz a missziók egészségügyi és pszichológusi
beosztási tervének kialakításában, szakterületét érintõ
kockázatbecslésre alapozva meghatározza a megelõzõ
és/vagy gyógyító ellátás minimális követelményeit;

t) részt vesz a missziók során nyert egészségügyi és
pszichológiai tapasztalatok elemzésében, és az esetleges
újabb követelmények kidolgozásában, illetve az eredeti
követelmények módosításában;

u) szakterületét illetõen részt vesz az egészségügyi biz-
tosítás végrehajtásának anyagi biztosítását szolgáló egész-
ségügyi norma kidolgozásában és rendszeres felülvizsgá-
latában;

v) kapcsolatot tart az országos szakmai szervezetekkel,
kamarákkal, egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intéz-
ményekkel, valamint részt vesz az MH Orvosi Tudomá-
nyos Tanács szakmai munkájában.

11. A HM ÁEK-ben dolgozó fõszakorvosok a rendvé-
delmi szervek irányában

a) szakmai felügyeletet végeznek szakterületüknek
megfelelõen,

b) kérésre szakmai támogatást, segítséget nyújtanak az
alap- és szakellátó egészségügyi szolgálatok számára,

c) kérésre a rendvédelmi egészségügyi szakállomány
továbbképzésében részt vesznek.

12. A testület elnöksége legalább félévente, a testület
évente legalább egy alkalommal rendes ülést tart, amelyet

a testület elnöke hív össze. Az éves rendes testületi ülésen
a testület elnöksége

a) értékeli a testület és az egyes testületi tagok munká-
ját a testület tagjai által elõzetesen leadott éves jelentés
alapján,

b) meghatározza a testület és egyes tagok következõ évi
feladatait.

13. A testületet a testület elnöke rendkívüli ülésre is
összehívhatja. A rendkívüli testületi ülés összehívása kö-
telezõ, ha azt egy elnökségi tag és két fõszakorvos a téma
megjelölésével együttesen kezdeményezi.

14. A tagok mind az elnökségben, mind a szekciókban
egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással szavaznak. Sza-
vazategyenlõség esetén a szekcióban a szekcióvezetõ, az
elnökségben az elnök szavazata dönt.

15. A HM ÁEK-hez tartozó fõszakorvosi beosztást a Ma-
gyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá
tartózó hivatásos és szerzõdéses katona töltheti be.

16. A testület elnöke a szolgálati út betartásával jogosult
feladatot adni a HM ÁEK állományába tartozó MH fõ-
szakorvosnak. A feladat elvégzésérõl szóló tájékoztatót a
szolgálati út betartásával terjesztik fel a testület elnökének.

17. A testület mûködésének szabályait a testület által el-
fogadott mûködési rend tartalmazza.

18. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba. A testület elnöke a mûködési rendet a jelen intéz-
kedés hatálybalépését követõ 90 napon belül felterjeszti
jóváhagyásra a HM kabinetfõnöknek.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
132/2009. (HK 17.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2009. október 23-ai nemzeti ünnep megünneplésével

összefüggõ feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
133/2009. (HK 17.) HM HVKF

p a r a n c s a
az influenza A (H1N1) pandemia elleni védekezéssel

összefüggõ feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
137/2009. (HK 17.) HM HVKF

p a r a n c s a
a szervezet elemzés-értékelés

2010. évi végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
005/2009. (HK 17.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a légvédelmi erõk nemzeti alárendeltségû légvédelmi

készenléti szolgálatba léptetésérõl**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
006/2009. (HK 17.) HM HVKF

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

katonai szervezetei készenléte fenntartásának és
fokozásának követelményeirõl**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

131/2009. (HK 17.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a NATO Különleges Mûveleti Alaptanfolyam
(„Határozott Lépés – 2010 gyakorlatsorozat”)

2010. évi elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, figye-
lemmel a Magyar Honvédség különleges mûveleti képes-
sége alkalmazásának és fejlesztésének alapelveirõl szóló
NATO vállalások és ambíciószintek sikeres teljesítésérõl
szóló 1194/2008 számon kiadott „Az MH Különleges Mû-
veleti képesség alkalmazásának és fejlesztésének alapel-
vei” címû dokumentumban meghatározottakra, valamint
az MC 437/1 számú NATO és EU különleges mûveleti
irányelvekre és az EL 0035 NATO felajánláshoz kapcso-
lódó feladatokra, a NATO Különleges Mûveleti Alaptan-
folyam („Határozott Lépés – 2010 gyakorlatsorozat”)
2010. évi elõkészítésére és végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnöke (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, ame-
lyek érintettek a NATO Különleges Mûveleti Alaptanfo-
lyam (a továbbiakban NKMA) elõkészítésében és végre-
hajtásában.

Az NKMA célja

2. Az EL 0035-s felajánlás teljesítése érdekében a kü-
lönleges mûveleti alapképzés folyamatos biztosítása.

3. Növelni az együttmûködési képességet a szövetséges
különleges mûveleti erõkkel.

4. Különleges mûveleti szakmai tudásközpont és kikép-
zési központ megalakítása és fenntartása az MH Béketá-
mogató Kiképzõ Központ (a továbbiakban: MH BTKK)
bázisán.

5. 2010. évben felkészíteni az MH 34. Bercsényi László
Különleges Mûveleti Zászlóalj (a továbbiakban: 34. BL
KMZ) kijelölt állományát, valamint legfeljebb 50 fõ kül-
földi hallgatót, „A különleges mûveleti erõk rövid és kö-
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zéptávú fejlesztésérõl” szóló az MH ÖHP PK 345/2008.
intézkedésében meghatározott követelmények alapján.

Az NKMA rendeltetése

6. Az MH különleges mûveleti képességének középtávú
célkitûzéseivel összhangban, tanfolyam/modul rendszerû
kiképzés végrehajtása, a különleges mûveleti feladat ellá-
táshoz szükséges alapképesség elsajátítása és együttmûkö-
dési képesség növelése érdekében.

7. Biztosítani a magyar különleges mûveleti csoportok
állománya, valamint a meghívott külföldi kiképzendõk
szakirányú alapképzését, és az alapvetõ különleges mûve-
leti feladatokra (különleges felderítés, közvetlen mûvele-
tek, katonai segítségnyújtás) történõ felkészítését.

Az NKMA végrehajtásának helye

8. Az elméleti foglalkozások végrehajtására Szolnokon
az MH BTKK bázisán, a szakharcászati, gyakorlati foglal-
kozások az MH központi lõ- és gyakorlóterein, az MH Ba-
kony Harckiképzõ Központ (a továbbiakban: MH BHK)
és az MH Központi Kiképzõ Bázis (a továbbiakban: MH
KKB) gyakorlóterein kerülnek végrehajtásra.

Az NKMA végrehajtásának ideje

9. Az NKMA 2010. február 1.–2010. november 15. kö-
zött kerül végrehajtásra.

Az NKMA kiképzési követelményeinek
iránymutatói

10. Az NKMA tervezésénél az MH ÖHP parancsnok
345/2008 számú parancsában meghatározott követelmé-
nyeket kell figyelembe venni.

11. A végrehajtás során az állomány együttmûködik
az amerikai Mobil Kiképzõ Csoporttal (a továbbiakban:
US MTT).

Az NKMA elõkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos határidõk

12. MH ÖHP intézkedés kiadása 2009. október 14.

13. A Levezetési és Logisztikai biztosítási Tervek elké-
szítése, felterjesztése jóváhagyásra 2009. október 15-ig.

14. Az MH ÖHP szolgálati úton terjessze fel a tanfo-
lyamra vonatkozó személyügyi vezénylési tervet. 2009.
december 1-jéig.

15. Tanfolyam elõkészítésének befejezése 2010. ja-
nuár 20.

16. Tanfolyam elõkészítettségének ellenõrzése (HM
HVKF által kijelölt bizottság) 2010. január 21-ig.

17. Külföldi állomány beérkezése 2010. január 31.

18. Tanfolyam kezdése 2010. február 1.

19. Tanfolyam vége 2010. november 15.

20. Az MH ÖHP parancsnoka összefoglaló jelentést
terjeszt fel a tanfolyam tapasztalatairól 2010. decem-
ber 1-jéig.

A kiképzésbe bevont és együttmûködésre kötelezett
szervezetek

21. A kiképzésben a következõ szervezetek mûködnek
együtt:

a) MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti
Zászlóalj;

b) MH Központi Kiképzõ Bázis;
c) MH Bakony Harckiképzõ Központ;
d) MH 86. Szolnok Helikopter Bázis;
e) MH 25. Klapka György Lövészdandár;
f) MH Dr. Radó György Honvéd Egészség Központ.

A tanfolyam elõkészítése és végrehajtása

22. A tanfolyam elõkészítéséért és eredményes lebo-
nyolításáért az MH ÖHP parancsnok a felelõs.

23. A tanfolyam az MH ÖHP PK 345/2008. számú in-
tézkedésének megfelelõen, az NKMA elkészített és jóvá-
hagyott levezetési terve alapján, angol nyelven kerül vég-
rehajtásra.

HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály feladatai

24. Végrehajtja az NKMA szakmai felügyeletét és ko-
ordinál az NKMA végrehajtásában érintett szervezetek
szakközegeivel.

MH ÖHP feladatai

25. Intézkedést ad ki az NKMA végrehajtására, amely
tartalmazza a tanfolyam minden oldalú biztosítását és a
feladatait, illetve szabályozza a nemzetközi együttmûkö-
dési feladatokat.

26. Együttmûködik, és szakközegeivel koordinálja – az
alárendeltségébe nem tartozó az NKMA végrehajtásában
érintett katonai szervezetek tevékenységét.
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MH HEK feladatai

27. Biztosítja a szükséges szakállományt és egészség-
ügyi szakanyagokat a tanfolyam Különleges Mûveleti
Harci Egészségügyi Specialista szakképzésének sikeres
végrehajtása érdekében.

28. Együttmûködik az MH ÖHP egészségügyi szakállo-
mányával, valamint az MH BTKK Különleges Mûveleti
szakembereivel a szükséges egészségügyi szakanyagok
biztosításában.

MH KKB feladatai

29. Az MH ÖHP vonatkozó intézkedésének megfelelõ-
en együttmûködik az NKMA végrehajtása érdekében.

Záró rendelkezések

30. Az NKMA végrehajtásában érintett katonai szerve-
zetek parancsnokai 2009. november 20-ig felterjesztik a
HM HKF fõosztályvezetõ részére a szervezetüktõl kijelölt
szakmai felelõsök nevét és elérhetõségét.

31. Az MH ÖHP parancsnoka 2010. január 25-ig je-
lentést tesz az NKMA végrehajtására való készenlét eléré-
sérõl.

32. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*
és 2010. december 1-jén hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. október 13.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

136/2009. (HK 17.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a NATO Reagáló Erõk 14. váltásban felajánlott erõk
kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló

126/2008. (HK 13.) HM HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt) 101. § (4)–(5) bekezdésében
foglaltak alapján, a NATO Reagáló Erõk 14. váltásban

felajánlott erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló
126/2008 (HK 13.) HM HVKF intézkedés (a továbbiak-
ban intézkedés) módosításáról az alábbiak szerint

intézkedem

1. Az NRF 14. váltásába felajánlott nemzeti erõk állo-
mányát az alábbiak szerint módosítom. Az Intézkedés
6. pontjának a)–h) alpontjai helyébe az alábbi szövegrész
kerül:

„a) egy SOC-t (különleges mûveleti képesség):
– 3 fõ tö. ti. (CJSOCC HQ 1fõ; SOTG Land 2 fõ);
– 12 fõ különleges mûveleti katona;
b) egy HUMINT csoportot (8 fõ);
c) egy CIMIC csoportot (10 fõ);
d) egy részleget a Vegyi-, Bakterológiai, Radiológiai és

Nukleáris Összhaderõnemi Értékelõ Csoportba (5 fõ);
e) egy víztisztító szakaszt (42 fõ);
f) nemzeti támogató elemet (35 fõ);
g) 5 fõ tartalékot, amellyel bármely fent felsorolt elem

szükség esetén megerõsíthetõ az MH ÖHP parancsnok en-
gedélye alapján.”

2. Az MH ÖHP parancsnoka az NRF állománytáblájá-
nak módosítását 2009. november 14-ig terjessze fel, s a
szolgálatvezénylést ennek megfelelõen módosítsa. Ez az
intézkedés közzététele napján lép hatályba és 2010. július
31-én hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

138/2009. (HK 17. ) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas
jelentkezõk és a pilótaképzésben részt vevõk

2010. évi alapkiképzésre történõ bevonultatásának
idõpontjairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi ev. törvény 101. §-ának (4) bekezdése alapján az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas jelent-
kezõknek az MH Központi Kiképzõ Bázisra, alapkikép-
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zésre történõ bevonultatását 2010. évben az alábbi idõpon-
tokban kell végrehajtani:

– február 2.,
– május 4.,
– szeptember 7.,
– november 9.

2. A pilótaképzésben részt vevõk alapkiképzésre törté-
nõ bevonultatását az alábbi idõpontban kell végrehajtani:

– július 26.

3. Ez az intézkedés 2010. január 1-jén lép hatályba és
2010. december 31-én hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

139/2009. (HK 17.) HM HVKF
i n t é z k e d é se

a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 14. váltás
készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, figye-
lemmel a Magyar Honvédség kijelölt állományának a
NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl szóló
2007/2004. (1. 22.) Korm. határozatra, a Magyar Köztár-
saság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mû-
veletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra, a NATO
Reagáló Erõk 14. váltásba részt vevõ erõk kijelölésérõl és
felkészítésérõl szóló 126/2008. (HK 13.) HM HVKF in-
tézkedésre, valamint az ideiglenes katonai szervezet létre-
hozásáról szóló 117/2008. (HK 17.) HM határozatra, a
Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 14. váltás (a to-
vábbiakban: MH NRF 14) készenléti besorolásáról és
szolgálatba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, ame-
lyek az MH NRF 14 készenléti idõszakának feladat-ellátá-
sában érintettek.

2. Az MH NRF 14 2010. január 6-tól 2010. június 30-ig
készenléti szervezetként mûködik.

3. Az MH NRF 14 magas készenlétû, a hadmûveleti ér-
tékelõ csoport (CBRN JAT) 1-es készenléti kategóriájú,
2 nap készenléti idejû, a többi elem 2-es készenléti kategó-
riájú, 5 nap készenléti idejû szervezet.

4. A feladat ellátására kijelölt állomány tagjai készenléti
szolgálatba történõ vezénylésére – a Magyar Honvédség
Szolgálati Szabályzat 322.1–4. pontjai alapján – az állo-
mányilletékes parancsnokok parancsot készítenek.

5. A készenléti szolgálatba vezényelt állománya belföl-
di szolgálat idejére a 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 27. § ér-
telmében készenléti díjra jogosult, külföldi igénybevétel
esetén a 26/2007. (V. 20.) HM rendelet alapján kapja pénz-
beli járandóságát.

6. A készenlét fokozása az MR központi riasztási okmá-
nya felhasználásával, a riasztási utaltsági rend szerint tör-
ténik. A szervezeti elem azonosítását a készenlétért felelõs
szervezet megalakítási folyószámát követõ „MH NRF 14”
jelölés biztosítja.

7. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatály-
ba* és 2010. július 31-én hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. október 28.

A HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
55/2009. (HK 17.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírás alkalmazásba vételének

elrendelésérõl szóló intézkedés módosításáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
az alábbi

módosító intézkedést

adom ki:

I. A 14/2008. (HK. 10.) HM HVKFH közlemény
IV. STANAG 3374 ASPP (EDITION 6) – FLIGHT
INSPECTION OF NATO RADIO/RADAR NAVIGA-
TION AND APPROACH AIDS – AEtP-1(D) hatályba
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léptetõ bekezdésében a bevezetés idõpontját 2010. január
1-re, a végrehajtás módját „AEtP-1 (D) dokumentum ki-
adása eredeti angol nyelven”-re módosítom.

A témafelelõs a módosítás figyelembe vételével adja ki
a végrehajtásul szolgáló dokumentumot. Ezzel együtt vé-
gezze el a szükséges módosítást is, a bevezetett NATO

elõírásnak nem megfelelõ korábbi szabályozást helyezze
hatályon kívül, illetve kezdeményezze annak hatályon kí-
vül helyezését.

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

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

347/2009. (HK 17.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„A harcászati repülõk légvédelmi célú,
valamint harckiképzési repülései végrehajtásának,
illetve légvédelmi irányításának szabályai” címû

kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 110. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel, az állami repülé-
sek céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések sza-
bályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet 83. § (1) be-
kezdésében elõírtakra „A harcászati repülõk légvédelmi
célú, valamint harckiképzési repülései végrehajtásának, il-
letve légvédelmi irányításának szabályai” címû kiadvány
hatályba léptetésére az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya a MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokságra, valamint az alárendelt repülõ egységekre
és a légtérellenõrzõ szakcsapatokra, illetve a szolgálatot
ellátó és a szakmai felkészítést irányító, végrehajtó
személyekre terjed ki.

2. A kiadvány tartalmazza a MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság alárendeltségébe tartozó haderõnemi repülõ-
egységek által végrehajtott légvédelmi célú és harckikép-
zési repülések végrehajtásának alapvetõ szabályait és biz-
tonsági rendszabályait, valamint a légvédelmi irányító
szolgálat eljárásait.

A fõnökségi kiadványban foglaltakat az érintettek alap-
jaiban ismerjék és, mint a repülések biztonságát elõsegítõ
alapvetõ szabályzatot, a repülések végrehajtása során
következetesen alkalmazzák.

3. A kiadvány tartalmát a rendelkezések alkalmazásá-
nak kezdetétõl számított egy éven belül felül kell vizsgálni
és a tapasztalatok alapján, a szükséges módosításokat vég-
re kell hajtani.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a kiadvány a ki-
adáskor lép hatályba, egyidejûleg a 130/2001. számú MH
LEVK Fõnöki intézkedés, valamint a 159/2002. MH
LEPK intézkedés és a 140/2003. számú MH LEPK intéz-
kedés a hatályát veszti.

5. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

364/2009. (HK 17.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a honvédségi gépjármûvek kötelezõ felelõsség
és CASCO biztosításával kapcsolatos egyes kérdések

szabályozásáról, eljárási rendjérõl

1. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás, valamint a Magyar Honvédség biztosításainak
rendjérõl szóló 107/2008. (HK 20.) HM utasítás 11. §
(2) bekezdése alapján a honvédségi gépjármûvek köte-
lezõ felelõsség és CASCO biztosításával kapcsolatos ká-
rok rendezésének szabályait – a Groupama Garancia Biz-
tosító Zrt.-vel egyetértésben – ezen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. Az intézkedésben meghatározott károk rendezését a
2008. május 1-je után keletkezett káreseményeknél kell al-
kalmazni.

3. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg a honvédségi gépjármûvek CASCO biztosítá-
sával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló
416/2004., valamint a 139/2003. (HK 5.) számú MH
PCGTSZF intézkedés hatályát veszti.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok



1. számú melléklet

a 364/2009. (HK 17.) MH ÖHP intézkedéshez

A honvédségi gépjármûvek kötelezõ
és CASCO biztosításával kapcsolatos károk

rendezésének szabályai

I.

Bevezetés

A Honvédelmi Minisztérium, annak hivatalai, háttérin-
tézményei, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, a ka-
tonai oktatási intézmények, a Magyar Honvédség katonai
szervezetei, a katonai ügyészségek (továbbiakban: biztosí-
tott, biztosítottak) gépjármûvei részére kötelezõ felelõs-
ségbiztosítási, továbbá személygépjármûvei, mikrobuszai,
közúti mentõ, vegyes használatú és kishaszon gépjármûvei
részére mobil CASCO keretszerzõdést kötött a Honvédel-
mi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség az
OTP Garancia Biztosító Zrt.-vel (jogutód: Groupama
Garancia Biztosító Zrt., a továbbiakban: biztosító) a
2008.05.01.–2011.12.31. közötti idõszakra.

A szerzõdés alapján a biztosító a biztosított részére ma-
gyar forint pénznemben nyújt biztosítási szolgáltatást a
gépjármûvekben és azoknak kockázatba vont alkatrészei-
ben, tartozékaiban, baleseti töréskár, elemi csapás, továb-
bá lopás és rablás folytán bekövetkezett káraira.

II.

Általános elõírások

– A biztosító kockázat vállalása során szolgáltatását a
MOBIL CASCO II feltételei szerint nyújtja.

– A biztosító a biztosítási káresemények megtérítése-
kor a kártérítési összegbõl önrészesedést nem von le.

– A biztosító a károsodott gépjármû mentésével, szállí-
tásával, vontatásával, tárolásával összefüggésben az indo-
koltan felmerült és bizonyított költségeket is – legfeljebb a
gazdasági totálkár értékhatárán belül – megtéríti.

– Elemi-, töréskár esetén a javításra fordított kárössze-
get a biztosító a káridõponti értékig téríti meg. A részkárok
esetén ezen összegig az alkatrészek és fényezés költségei-
bõl az avulásnak és elhasználódási foknak megfelelõ levo-
nást nem alkalmaz, illetve értékemelkedést nem von le.

– Kérdéses esetekben a kártérítési elbírálás a két fél
elõzetes egyeztetése alapján. történik

– Roncsértékként a biztosító a gépjármû kárkori nyil-
vántartási értékének – amely nem lehet kevesebb, mint a
bruttó beszerzési ár 20%-a – 30%-át fogadja el.

– A biztosított köteles a káreseményt 5 munkanapon
belül a biztosító területileg illetékes kárrendezési egysége
felé jelenteni személyesen vagy telefaxon.

– A biztosított külsõ javításaira vonatkozóan a biztosí-
tó által kiválasztott és az MH LEK Közlekedésbiztonsági
Részleg (a továbbiakban: KBR), valamint az MH Logisz-
tikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH LEK) Üzem-
bentartást és Anyagellátást Tervezõ Részlegével (Páncé-
los és Gépjármû) egyeztetett külsõ javító szervvel szerzõ-
dést köt. A kárfelvételnek megfelelõen, ezen szervizek ál-
tal elvégzett javításról kiállított számlát a biztosító elfo-
gadja.

III.

Kárrendezés

– A szerzõdés alapján a biztosító rendezi azokat a káro-
kat, amelyekre a CASCO biztosítás hatálya kiterjed.
A kárrendezés során a biztosító elfogadja a KBR által ki-
adott díjigazolást. A biztosító vállalta, hogy ezen jármû-
veknél az elszenvedett felelõsségi káresemény rendezésé-
ben is közremûködik és a felelõsségi károkra meghatáro-
zott eljárást alkalmazza.

– A biztosított egyéb gépjármûvei esetében azoknál az
elszenvedett káreseményeknél, amelyekért nem a biztosító
vállal felelõsséget, mint közremûködõ segíti a kár rendezé-
sét, és lebonyolítóként eljár a biztosított érdekében más
biztosító társaságoknál.

A kárrendezéshez szükséges okmányok:
állományilletékes katonai szervezet részérõl:
– a gépjármûvet a biztosítási esemény bekövetkezése-

kor vezetõ személy vezetõi engedélyének,
– a jármû forgalmi engedélyének hitelesített másolata,
– elõzetes gépjármû-kárbejelentés a Magyar Honvéd-

ség cascós káreseményérõl (3. sz. minta),
– gépjármû-kárbejelentõ,
– baleseti bejelentõ (kék-sárga),
– a javító szerv részére kiállított meghatalmazás (2. sz.

minta),
– javítási számla (záradékolva),
– szükség esetén rendõrségi határozat;
a közlekedésbiztonsági részleg részérõl:
– MH baleseti jelentés (baleseti adatközlõ lap),
– a jármû „polgári” törzskönyvének másolata.

IV.

A károk elszámolása

1. A kárrendezéssel kapcsolatos elszámolások az egész
országban egy helyen, a Szolgáltatási Centrum Gépjármû
Kárrendezési Osztályán, az osztály megbízott dolgozója és
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az MH kijelölt képviselõje között havonta legalább egy-
szer történik.

2. A számlák elbírálásánál a biztosító a következõk sze-
rint jár el:

– AUDATEX rendszer alapján készülõ kárfelvételnek
megfelelõ, illetve a szerzõdött javító által kiállított számlá-
kat a biztosító elfogadja.

– Egyéb esetekben:
a) alkatrész ár: max. AUDATEX szerint,
b) munkaóra-elszámolás: max. AUDATEX szerint,
c) rezsi óradíj: max. nettó 3500 Ft/óra.

3. A vitás eseteket a biztosító kijelölt szakembere, a
KBR kijelölt szakemberével közösen döntik el (esetlege-
sen magyarországi márkaképviseletek, illetve igazságügyi
mûszaki szakértõ véleményére támaszkodva). Ha a felek a
köztük felmerülõ jogvitát nem képesek eldönteni, akkor
kizárólagos illetékességgel a Pesti Központi Kerületi Bíró-
ság rendelkezik.

V.

A sérült gépkocsik javításánál alkalmazható
lebonyolítási eljárások

1. A biztosított a biztosító által a 3. számú mellékletben
meghatározott javításra jogosultakkal (márkaszervizzel),
annak hiányában az ugyanitt feltüntetett egyéb javító szer-
vezettel köteles a javítást elvégeztetni. Az ettõl eltérõ he-
lyen végrehajtott javítások esetében a biztosító megtagad-
hatja a kártérítést. Ezekben az esetekben a javítási összeg
az érintett katonai szervezetet terheli.

a) A javító szervezettekkel a szerzõdést a biztosító köti
meg.

b) A javító a záradékolt számlát a Groupama Garancia
Biztosító Zrt. Szolgáltatási Centrum Gépjármû Kárrende-
zési Osztályának küldi meg elszámolásra

c) A gépjármû javítása után az átvételre jogosult sze-
mély a javító szervezetnél a javítási számlát a gépjármû át-
vételekor záradékolja („A javítás elvégzését igazolom!”
dátum, aláírás) és pecsételje le.

d) A javítási számla (kártérítési) összegét a biztosító a
biztosított nyilatkozata, meghatalmazása (2. sz. minta) és
a részére kiállított javítási számla alapján közvetlenül a ja-
vító szervezetnek utalja át.

2. Az állományilletékes katonai szervezet az MH LEK
által kijelölt javító szervezettel javíttat a biztosítóval tör-
tént egyeztetés alapján:

a) Az állományilletékes katonai szervezet javítási
igénybejelentést juttat el személyesen vagy futár útján – a

pontos cím és ügyintézõ megjelölésével – az MH LEK
Üzembentartást és Anyagellátást Tervezõ Részleghez
(1. sz. minta).

b) Az a) pontban meghatározott okmány alapján a terve-
zõ részleg az igénybejelentõ részére egy három példányos
„Megrendelõ (beutaló) utalvány”-t, valamint meghatalma-
zást állít ki, amelyekkel az utalványon szereplõ javító szer-
vezetnél a gépjármûvet javításba adja.

c) A gépjármû javításának végrehajtásáról szóló számla
„vevõ” megjelölésénél az MH Logisztikai Ellátó Köz-
pont, 1163 Budapest, Újszász u. 37–39. Adószám:
10216945-2-44 címet kell feltüntetni. Amennyiben a
számla nem így kerül kitöltésre, abban az esetben az MH
LEK kifizetés nélkül a számlát a szükséges módosítás vég-
rehajtása érdekében a javítószervnek visszaküldi. Ha a ja-
vítószerv a késedelmes kifizetés miatt – katonai szervezet-
nek felróható okból – késedelmi kamatot számít fel, ebben
az esetben a kamat megfizetése a javítást igénylõ katonai
szervezetet terheli.

d) A gépjármû javítása után az átvételre jogosult sze-
mély a javító szervezetnél a javítási számlát a gépjármû át-
vételekor záradékolja („A javítás elvégzését igazolom!”
dátum, aláírás) és pecsételje le.

e) Az elkészült javítási számlát a javító szerv további
ügyintézés (felülvizsgálat, kifizetés, biztosító felé elszá-
molás) céljából megküldi a megrendelõnek.

f) A gépjármû egyéb kára vagy gazdasági totálkára ese-
tén a biztosítóval történõ elszámolást az MH LEK a KBR
útján végzi.

VI.

A biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól

– a biztosítási eseménnyel összefüggõ szándékos bûn-
cselekmény elkövetésekor;

– amennyiben bizonyítja, hogy a kárt a biztosított üze-
meltetetésében közremûködõ alkalmazottai tagjai szán-
dékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. Súlyosan
gondatlannak kell tekinteni a magatartást a következõ ese-
tekben:

= a gépjármûvet 0,8 ezreléket elérõ alkoholos befo-
lyásoltság állapotban, kábítószer vagy egyéb bó-
dultságot okozó szer befolyása alatt vezették,

= a gépjármûvet érvényes vezetõi engedély nélkül
vezették (nem minõsül engedély nélküli vezetés-
nek, ha a lejárt gépjármûvezetõi engedélyt a kár-
esemény után 30 napon belül változatlan feltéte-
lekkel meghosszabbították),

= lopáskár esetén a gépjármû lezárásának elmulasz-
tása.

Ezekben az esetekben a károkozóval szemben a kártérí-
tési eljárást le kell folytatni.
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VII.

Fontosabb fogalmak

Új érték: az adott gépjármû mindenkori könyv szerinti
áfát is tartalmazó bruttó értéke.

Káridõponti érték: megállapításánál a könyv szerinti
értéket veszik figyelembe évente 20%-os amortizáció mel-
lett. A káridõponti érték a forgalom képes jármûvek eseté-
ben min. 20%.

Biztosítási esemény: biztosított gépjármûvekben és
azoknak kockázatba vont alkatrészeiben, tartozékaiban
bekövetkezett károk.

Töréskár: baleseti jellegû – azaz közvetlenül, kívülrõl
és hirtelen fellépõ mechanikai behatást elõidézõ – ese-
mény által okozott sérülés ( e szerint tehát a fék-, motor-
üzemi és nem baleseti jellegû töréskárokra, mint pl. anyag-
fáradás, a biztosítás nem terjed ki).

Elemi kár: a biztosított vagyontárgyat károsító tûz, vil-
lámcsapás, robbanás, a Mercalli-Sieberg skála alapján leg-
alább 5. fokozatúnak jelzett földrengés, földcsuszamlás,
kõ- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti
építmény beomlása, a legalább 15 m/sec sebességû szélvi-
har, felhõszakadás, árvíz, belvíz, vezetékekbõl eredõ víz-
kár, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás.

Nem biztosítási esemény ugyanakkor az a tûzkár illetõ-
leg egyéb elemi kár amelyet gyúlékony, robbanó, vagy
maró anyagoknak a biztosított jármûben történõ szállítása
okozott vagy súlyosbított, továbbá amelyet háborúsese-

mény vagy társadalmi tömegmegmozdulás (sztrájk, blo-
kád, tüntetés stb.) okozott valamint a gépjármû munkagép-
ként történõ használatával összefüggõ kár.

Lopáskár: valamennyi kár, amely a biztosított vagyon-
tárgyban azzal összefüggésben következett be, hogy az el-
követõ a megfelelõen lezárt gépjármûvet ellopta. Lopáskár
az is, ha a biztosított gépjármû meghatározott alkatrészeit,
tartozékait a megfelelõen lezárt gépjármûbõl a teljes gép-
jármû ellopása nélkül az elkövetõ jogtalanul eltulajdoní-
totta. Lopási kárnak minõsül a biztosított vagyontárgy el-
lopása vagy lelopása, illetõleg a felsoroltak kísérlete kö-
vetkeztében beálló rongálódási kár is.

Rabláskár: rablásnak minõsül, ha az elkövetõ a biztosí-
tott vagyontárgyat akként tulajdonítja el, hogy az elvétel
során erõszakot, vagy az élet, testi épség elleni közvetlen
fenyegetést alkalmaz, illetõleg a gépjármûvet használó
személyt öntudatlan, illetõleg védekezésre képtelen álla-
potba helyezi. Rabláskárnak minõsül a biztosított va-
gyontárgyban rablás, illetve annak kísérlete során bekö-
vetkezõ kár.

A gépjármûre vonatkozó teljes lopás-rablás kár esetén a
biztosító a totálkár elszámolásánál érvényes kártérítési
szabályokat alkalmazza.

Totálkár: ha valamely biztosítási esemény következ-
tében:

– a jármû megsemmisül, vagy

– a megrongálódott jármû helyreállítása gazdaságtalan,
melynek tényét a biztosító állapítja meg.
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1. sz. minta a megrendelõ (beutaló) utalvány igényléséhez

Katonai szervezet . sz. példány
Nyt. szám:

Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ

Budapest

Tárgy: Megrendelõ (beutaló) utalvány igénylése.

Megigényeljük az MH LEK-nél, az Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nél kárfelvételi jegyzõkönyvben rögzített cas-
cós kárra felvett, gépjármû sérüléseinek polgári javító szervezetnél végrehajtandó javításaihoz szükséges „Megrendelõ
(beutaló) utalvány”-t.

A gépjármû vezetõ ellen a fegyelmi felelõsségre vonási eljárás megkezdõdött.

A gépjármû forgalmi rendszáma: .................................................................................................................................
alvázszáma: .................................................................................................................................

típusa: .................................................................................................................................
polgári javító szervezet: .................................................................................................................................

Melléklet: 1 példány „Személygépkocsi” „Haszongépjármû” kárfelvételi jegyzõkönyv.

…................................., 20…........................ hónap …............... nap

/…......................................................./
állomány illetékes parancsnok

Készült: 2 példányban
Egy példány: …… lap
Ügyintézõ:

2. sz. minta: „Meghatalmazás”

Katonai szervezet . sz. példány
Nyt. szám:

Javító szerv

Tárgy: Meghatalmazás.

A frsz-ú gépjármû káreseményével kapcsolatban meghatalmazom a gépjármû fentebbi javítóját, hogy a
kártérítéssel kapcsolatban helyettünk eljárjon.

A gépjármû javításáról kiállított és a jármû átvételekor az MH által záradékolt számlát a biztosítóhoz benyújtsa és a
kártérítési összeget átvegye.

Dátum:
aláírás

Készült: 2 példányban
Egy példány: …… lap
Ügyintézõ:
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3. sz. minta: „Elõzetes kárbejelentés”

Groupama Garancia Biztosító Zrt.
Szolgáltatási Centrum Gépjármû Kárrendezési Osztálya [telefax: 06 (1) 462-3724]

[MH HLEK Közlekedésbiztonsági Részleg útján. Telefax: HM 02 2 59-593, városi 06 (1) 401-2386]

Budapest

Elõzetes gépjármû kárbejelentés a Magyar Honvédség cascós káreseményérõl:

A bejelentett gépjármû A gépjármûkár
frsz.-a Idõpontja

Pontos típusa
(üzembe helyezés ideje)

A gépjármû sérülé-
seinek rövid leírása

A bejelentõ katonai szervezet:
Megnevezése:

Címe:

Telefaxszáma (városi):

Ügyintézõ neve:

Elérhetõsége (mobiltel.):

A gjmû kárfelvétel céljából
megtekinthetõ, szemlézhetõ:

Budapest, ………………………………………-n
P. H.

…………………………………………
aláírás

Az MH LEK Közlekedésbiztonsági Részleg részérõl:

A gépjármû kárkori értéke: Ft.

Budapest, 20 . ………………………………………-n
…………………………………………

aláírás

A biztosító részérõl: A gépjármûkár, kárfelvétel nélkül rendezhetõ:

IGEN NEM

Budapest, ………………………………………-n
P. H.

…………………………………………
aláírás
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2. számú melléklet a 364/2009. (HK 17.) MH ÖHP intézkedéshez.

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. kárbejelentõ helyei

Pesti központi ügyfélszolgálati iroda 1146 Budapest, Erzsébet királyné u. 1/C Tel.: 467-3500
Fax: 361-0091

Budai központi ügyfélszolgálati iroda 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37. Tel.: 467-3500
Fax: 361-0091

Szentendrei ügyfélszolgálati iroda 2000 Szentendre, Pannónia u. 8. Tel.: 26 300-880
Fax: 26 300-880

Pécsi ügyfélszolgálati iroda 7621 Pécs, Ferencesek utcája 7. Tel.: 72/522-360
Fax: 72/522-366

Kecskeméti ügyfélszolgálati iroda 6000 Kecskemét, Kiskert tér 6. Tel.: 76/502-360
Fax: 76/502-378

Miskolci ügyfélszolgálati iroda 3625 Miskolc, Déryné u. 14. Tel.: 46/411-038
Fax: 46/411-052

Székesfehérvári ügyfélszolgálati iroda 8000 Székesfehérvár, Petõfi u. 3. Tel.: 22/510-990
Fax: 22/510-999

Gyõri ügyfélszolgálati iroda 9022 Gyõr, Árpád út 75–79. Tel.: 96/525-870/123
Fax: 96/525-889

Debreceni ügyfélszolgálati iroda 4025 Debrecen, Segner tér 7/C Tel.: 52/415-978
Fax: 52/418-677

Szolnoki ügyfélszolgálati iroda 5000 Szolnok, Magyar út 4. Tel.: 56/420-540
Fax: 56/420-836

Tatabányai ügyfélszolgálati iroda 2300 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. Tel.: 34/513-710/111
Fax: 34/336-901

Tatai ügyfélszolgálati iroda 2890 Tata, Ady u.29. Tel.: 34 489-041
Fax: 34 489-041

Kaposvári ügyfélszolgálati iroda 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 6. Tel.: 82/527-880
Fax: 82/320-048

Nyíregyházi ügyfélszolgálati iroda 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 14. Tel.: 42/598-400
Fax: 42/598-427

Pápai ügyfélszolgálati iroda 8500Pápa, Fõ u. 24–26 Tel.: 89 324-210
Fax: 89 324-210

Veszprémi ügyfélszolgálati iroda 8200 Veszprém, Egyetem u. 1/D Tel.: 88/424-676/104
Fax: 88/424-216

Várpalotai ügyfélszolgálati iroda 8100 Várpalota, Honvéd u. 1. Tel.: 88 479-417
Fax: 88 479-417

Hódmezõvásárhelyi ügyfélszolgálati iroda 6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy u. 1. Tel.: 62/ 239-168
Fax: 62/ 239-167

Szentesi ügyfélszolgálati iroda 6600 Szentes, Horváth M u. 4/B Tel.: 63 311-600
Fax: 63 553-259

Békéscsabai ügyfélszolgálati iroda 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 9. Tel.: 66 441-374
Fax: 66 441-582

Kalocsai ügyfélszolgálati iroda 6300 Kalocsa, Szent István u. 77. Tel.: 78 467-067
Fax: 78 467-067

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1445



3. számú melléklet a 364/2009. (HK 17.) MH ÖHP intézkedéshez

A biztosító által meghatározott javító szervek jegyzéke

4 P Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1214 Budapest, Rákóczi F. út 279.

Általános Autójavító Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich út 80.

Aquincumi Autójavító Bt. 1037 Budapest, Pomázi út 5–7.

Autó Szabó Karosszéria Szerviz 2760 Nagykáta, Feszty Á. u. 28.

Auto Text Kft. 1037 Budapest, Bojtár u. 33.

Auto TREND-AMAKO Kft. 2096 Üröm, Ürömi u. 2.

Autó-Divus Kft. 1173 Budapest, Hajdúcsárda u. 8.

Auto-Fort Kft. 1133 Budapest, Váci út 82–84.

Autólux Sedan Kft. 1107 Budapest, Szállás u. 20–22.

Autó-Mirai Kft. 1119 Budapest, Budafoki út 105.

Autó-Nagy Kft. 1165 Budapest, Margit u. 19.

Autó-Óbuda Kft. 1037 Budapest, Vörösvári út 123.

Autó-Super Bt. 2071 Páty, Arany J. u. 45.

Autószalon Duna Bt. 1095 Budapest, Soroksári út 160.

Balatoni Kft. 1196 Budapest, Batthyány u. 126.

Best Autóház Kft. 1165 Budapest, Arany J. u. 55.

BPB Autóház Budakeszi 2092 Budakeszi Budaörsi út 15.

Car America Kft. 1142 Budapest, Tatai út 3/A

Carkomplex Autó Kft. 1184 Budapest, Hengersor u. 25.

Ciklon Bt. 1188 Budapest, Csokonai u. 27.

Citroen Hegedûs Kft. 1025 Budapest, Pitypang u. 16.

Citroen Nagy Kft. 1097 Budapest, Könyves K. krt. 22.

Citroen Nagy Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 178.

Citroen Õrmezõ Kft. 1112 Budapest, Vizsla u. 1–3.

Csala Sándor 1205 Budapest, Balassa u. 43.

CSC Csepel Center Kft. 1215 Budapest, Ady E. u. 54.

Deák Ferenc 2049 Diósd, Jókai u. 6.

Deákvár Autó Kft. 2600 Vác, Deákvári fasor 6.

DI-FER Kft. 2030 Érd, Fazekas dûlõ

Dukko Lux Kft. 1211 Budapest, Szikratávíró u. 17–21.

ETS Európai Teherautó Szerviz Kft. 2051 Biatorbágy, Budapark

Ford Budaörs 2040 Budaörs, Kinizsi út 28.

GIMA Befektetési és Kereskedelmi Kft. 1101 Budapest, Kõbányai út 43/B

HAVA Jármûjavító Bt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 5.

Hefter Kft. 1191 Budapest, Jósika u. 5.

Hollós Mûvek Kft. 1119 Budapest, Nándorfehérvár u. 25.

Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1221 Budapest, Kártya u. 1–3.

Karsai István 1183 Budapest, Trencsén u. 21.

Kerepesi Úti Autó Kft. 1106 Budapest, Kerepesi út 85.

Kompakt Autó Kft. 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 61–63.

Kósa és Társai Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 256.

Lackó Kft. 1047 Budapest, Tinódi u. 18.

Laczkó és Fia Kft. 2600 Vác, Derecske dûlõ 10.
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Laslo Kereskedelmi Bt. 2030 Érd, Iparos u. 36.

Levantex Szerviz Kft. 1044 Budapest, Ipari park 2.

Lózs Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2626 Nagymaros, Váci út 149.

Mattyasovszky Albert 1141 Budapest, Kõszeg u. 40.

MICRO CAR Kft. 1161 Budapest, János u. 175.

Molnár Kft. Suzuki és Daewoo Márkakereskedõ 2339 Majosháza, Kossuth u. 27.

Nagy Imre 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 36.

Nissan Autó Néró Kft. 1112 Budapest, Vizsla u. 2–4.

Nissan Koh-i-n-oor Kft. 1047 Budapest, Tinódi u. 18.

Óbudai Autójavító Kft. 1033 Budapest, Mozaik u. 1–3.

Opel Dabas 2370 Dabas, Vásár tér

Opel Gombos Kft. 1039 Budapest, Szentendrei út 237.

P.M. Perpetuum Mobile Kft. 2600 Vác Derecske dûlõ 6.

Perényi Kft. 2040 Budaörs, Forrás u. 1.

Peugeot Gablini Kft. 1141 Budapest, Fogarasi út 195.

Pilkington AGR Hungary Kft. 1215 Budapest, Tanácsház u. 81–83.

Porsche-Inter Autó Pest Kft. 1139 Budapest, Fáy u. 27.

PROFI 01 Karosszéria Centrum Kft. 1131 Budapest, Reitter F. u. 164.

Rack Autó Kft. 2040 Budaörs, Csata u. 23.

Rácz Három Gyémánt Kft. 1163 Budapest, Kerepesi út 176.

Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.

Rési-K Kft. 1162 Budapest, Temesvári u. 36.

RM-Royal Motor Kft. 1139 Budapest, Frangepán u. 46.

Sás Autókarosszéria Kft. 1037 Budapest, Pomázi út 7–15.

Schiller Autóház Kft. 1138 Budapest, Váci út 113.

Seat Szabó Kft. 1165 Budapest, Bökényföldi út 68.

Special BMW Team Service 1134 Budapest, Kassák L. u. 75.

Spirál Autó Rt. 1134 Budapest, Szabolcs u. 32–34.

Suzuki Ász Berma Profil Kft. 1154 Budapest, Gábor Á. u. 142.

Suzuki Benkõ Autójavító és Szerviz 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér

Suzuki Solymár Kft. 2083 Solymár, Mátyás u. 99.

Suzuki Ulmann Márkakereskedés és Szerviz 1238 Budapest, Grassalkovich út 46–48.

Szecolor Autójavító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1188 Budapest, Nagykõrösi út 23.

Szinkron Autójavító Kft. 1068 Budapest, Benczúr u. 5.

Telka Bt. 1205 Budapest, Határ út 69.

Tihanyi és Társa Kft. 1165 Budapest, Baross G. u. 13.

Top Auto Kereskedelmi Kft. 1044 Budapest, Váci út 39.

Trd Kft. Suzuki Pannónia Autócentrum 2310 Lakihegy, Rákóczi F. u. 8.

Tricar Kft. Opel Cegléd 2700 Cegléd, Külsõ Kõrösi u. 4 km.

Uniszolg Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1209 Budapest, Haraszti út 44.

Vízivárosi Autójavító Kft. 1024 Budapest, Lövõház u. 5.

Volánbusz Jármûtechnika Kft. 1134 Budapest, Szabolcs u. 17.

WAGLER Autójavító és Kereskedelmi Kft. 2083 Solymár, Mátyás király u. 45.

Wallis Kerepesi Kft. 1106 Budapest, Kerepesi út 85.

Wallis Motor Duna Kft. 1097 Budapest, Könyves K. krt. 5.

Wallis Motor Pest Autókereskedelmi Kft. 1134 Budapest, Váci út 45.

Wenczel Kft. 2083 Solymár, Mátyás Király u. 5.
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Weiland Autó Hungária Kft. 2521 Csolnok, Tulipán u. 1.

Berta Kereskedelmi Kft. 2340 Kiskunlacháza, Peregi vásártér

Best Mobil Kft. 1154 Budapest, Wesselényi u. 80.

Euro Brill 97 Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 6–8.

Gábeli Kft. 2083 Solymár, Mátyás király u. 2.

Interautó Mátyásföld Kft. 1165 Budapest, Arany J. u. 55.

Lehoczky Dániel 1124 Budapest, Jagelló út 52.

Middle-Europe Kft. 1154 Budapest, Mogyoród útja 42.

Néró M5 Kft. 1097 Budapest, Gyáli út 40.

Ri-Car Autójavító Kft. 1142 Budapest, Tatai út 3/B

Petrányi-Autó Kft 1106 Budapest, Kerepesi út 105.

KOKO motorsport Kft. 1204 Budapest, Kakastó u. 84.

PO-CAR Kft. 1188. Budapest, Kispesti u. 1/B

AUTO-6 Kereskedelmi és szolgáltató Kft 1225 Budapest, Kolozsvári u. 9.

Ri-Car Autójavító Kft. 1142 Budapest, Tatai út 3/B

HNH Kereskedelmi és szolgáltató Kft. 1152 Budapest, Juhos u. 19.

Ring Autóház Kft 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.76.

Mandala mûhely Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 82/C

Signum-Cars Kft. 1092 Budapest, Könyves Kálmán krt.28.

Csala Sándor 1205 Budapest, Balassa u. 43.

Saint-Gobain Autover Hungária Kft. 1031 Budapest, Szentendrei út 137.

Édes Élet Bt. 1044 Budapest, Váci út 85–87.

Rácz Kelet-Pest Kft. 1163 Budapest, Kerepesi út 176.

Legény Autójavító Bt. 1154 Budapest, Gábor Áron u. 60.

Bóna Autószerviz Kft. 6400 Kiskunhalas, Majsai út 18.

Start Kft. (polus autohaz) 6300 Kalocsa, Bem Apó u. 21.

Tormási Kft. 6000 Kecskemét, Jász u. 24.

Brill Kft. 6000 Kecskemét, Halasi u. 32.

Autó-Bácska Kft. 6500 Baja, Monostori u. 53.

Kocsis és Társa Kft. 6500 Baja, Szegedi u. 84.

Autóaréna Halas Kft. 6400 Kiskunhalas, Bácskai u. 1–3.

Forgó Autóház Kft. 6400 Kiskunhalas, Kõrösi u. 23.

Jansik Autóház Kft. 2700 Cegléd, Kõrösi u. 28.

Rákószi és Locskai Kft. 6000 Kecskemét, Külsõ Mindszenti u. 43.

Bázis Kft. 6300 Kalocsa, Malatin tér 6.

Suzuki-Barna Kft. 6090 Kunszentmiklós, Vásátér 9.

Páli Róbert katossz.lak. 6090 Kunszentmiklós, Rákószi u. 64.

Gyenes Bt. Karossz.lak. 6000 Kecskemét, Felsõcsalános 64.

Pápai és Fia Bt. 6000Kecskemét, Csáktornyai u. 4–6.

Molnár Autóház Kft. 6728 Szeged, Dorozsmai u. 8.

Alfa Autóház Kft. 6800 Hódmezõvásárhely, Szántó Kovács János u. 149.

Bugyi Pál és Fiai Kft. 6900 Makó, Aradi u. 128.

IKESZ Autó Kft 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 112.

Veszprémi Autószalon Kft. 6728 Szeged, Algyõi u. 65.
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Autó Unió 2001 Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai u. 388.

Hévízi Autószerviz Kft. 2400 Dunaújváros, Béke körút 1.

Autóközpont Rt. 9027 Gyõr, Tompa u. 2.

Opel Nádor 9028 Gyõr, Fehérvári út 76.

Porsche Interauto Kft. 9024 Gyõr, Pápai út

Autoglas Gyõr Kft. 9024 Gyõr, Közép u. 16.

Horváth Mihály 9023 Gyõr, Kartács u. 3.

For Top Kft. 9028 Gyõr, Kismegyeri u. 2.

Danavár Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 30.

Autentik Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u.2.

Porta Hungarica Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 1.

Oriens Kft. 9300 Csorna, Soproni u. 109.

Motor-Car Sopron Kft. 9400 Sopron, Gyõri út 42.

Licskai Autóház Kft. 9330 Kapuvár, Petõfi u. 1.

Mazda Nippon Kft. 9027 Gyõr, Dohány u. 4.

Autófórum Riegler Kft. 9027 Gyõr, Pesti u. 4.

Renault Inicial Auto Kft. 9028 Gyõr, Külsõ-Veszprémi út 6.

P&P Lux 99 Kft. 9028 Gyõr, Fehérvári út 75.

Duoglas Bt. 9400 Sopron, Balfi út 123.

Mobil Rent Kft. 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/A

Fung Mátyás 9422 Harka, Alpesi u. 15.

Autohaus Erich Horváth Kft. 9400 Sopron, Gyõri út 29.

Honda Flick Kft. 9025 Gyõr, Bercsényi liget 1.

Opel-Olympia Kozlo-Plast Kft. 4002 Debrecen, Mikepércsi u. 79.

Fair Play-Car ’93 Autójavító 4032 Debrecen, Füredi út 72–74

Erdei József 4028 Debrecen, Kassai út 27.

Bocskai és Fia Kft. 4002 Debrecen, 0160/20 hrsz.

Gyöngyösi 2000 Bt. 4031 Debrecen, Kiss Ernõ u. 12/B

Profofény Bt. 4033 Debrecen, Rába u.1/B

Full-Autó Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 77.

Autó-Escort Kft. 4031 Debrecen, Szoboszlói út 9.

Autó-City-Magic Kft. 4034 Debrecen, Hétvezér u. 9.

Ignáth Kft 4030 Debrecen, Monostorpályi út 84.

Pénzes Lajos 4030 Debrecen, Alma u. 63.

Végh János Vállalkozás 4030 Debrecen, Monostorpályi út 54.

Honda Gold Motor Kft. 4024 Debrecen, Irinyi u. 20.

Debreceni Autójavító és Ker. Szöv. 4031 Debrecen, István út 149.

Franco Ker. és Ipari Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 19.

Varga József 4254 Nyíradony, Wesselényi u. 10.

„P4” Kft. 4002 Debrecen, Mészáros Gergely kert

Molnár Lajos 4032 Debrecen, Rigó u. 72/B

TRUKA Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai u. 4/A

Ring Autóház Kft 5000 Szolnok, Fék u. 3.

Berényautó Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai u. 3.

Jász-Autóház Kft. 5100 Jászberény, József A u. 75.
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Alfa Kft. 5000 Szolnok, Százados u. 1.

Bodex Kereskedõház Kft. 1149 Budapest, Egressy u 17–21.

Opel Turbó Kft. 5100 Jászberény, Jászteleki u 4

Hering Autóház Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai u. 19.

Sándor Service Kft. 5310 Kisújszállás, Deák F. út 69–75.

Inveszta Kft. 5000 Szolnok, Bercsényi út 1.

Date-2000 Bt. 5000 Szolnok, Czakó elemér u. 3.

Autó-Füred Kft. Tiszafüred

Vitai Kft. 2800 Tatabánya

Autental Kft. 2800 Tatabánya

For Top Kft. 2800 Tatabánya

Géringer Szerviz Kft. 2900 Komárom

M1 Szélvédõ-szerviz Kft. 2890 Tata, Széchenyi u. 5/A

Motor Kft. 2800 Tatabánya, Táncsics u. 1.

Autocolor Kft. 7400 Kaposvár, Izzó u. 5.

Lantos Szerviz Kft. 8700 Marcali, Rákóczi u. 58.

Karvalics & Karvalics Kft. 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 86.

Trio-Ker Kft. 8640 Fonyód, Béke u. 4.

Stefán Kft. 8646 Balatonfenyves, Kossuth u. 105.

Klenovics Kft. 8700 Marcali, Noszlopy u. 14.

Kor-Autó Kft. 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 64.

Kampf és Társa Kft. 7400 Kaposvár, Toponári u. 2.

Varjas Kft. 7500 Nagyatád, Hunyadi u. 2/A

Merencsics Autó Kft. 7500 Nagyatád, Dózsa u. 102.

Kapos-autó Kft. 7400 Kaposvár, Vár u. 16.

V & H Autocenter Kft. 7400 Kaposvár, Gyár u. 64.

Zsille Kft. 7400 Kaposvár, Zaranyi u. 6.

Sándor Kft. 7400 Kaposvár, Raktár u. 21.

M.G.Auto kft 7400 Kaposvár, Füredi u. 153.

Marcali Autójavító Kft. 8700 Marcali, Berzsenyi u. 97.

Fodor Autó Kft. 8600 Siófok, Fõ u. 264.

Sió Mobil Kft. 8600 Siófok, Erdei F.u.6.

Acél Autószerviz Bt. 4400 Nyíregyháza, Kilátó u. 18./c

Ambrus-Autóház Kft. 4400 Nyíregyháza, Szélsõbokori u. 98.

Asztalos Attila 4400 Nyíregyháza, Pompás u. 4.

Autó-Széles Kft. 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 57.

Batta László 4400 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Huba u. 33.

Bökönyszegi József 4400 Nyíregyháza, Legyezõ u. 3.

Carmo Suzuki Kft. 4400 Nyíregyháza, Orosi u. 29/A

Czura István 4400 Nyíregyháza, Fészek u. 117.

Csõsz Kft. 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60.

Fiat-Autóméry Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 215.

Gold-Cars Kft. 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 95/A

Gold-M-94 Bt 4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi u. 4.
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Harsányi Kft. 4400 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Csaba u. 7.

Helebrand Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 231/B

Ju-Ko Kft. 4400 Nyíregyháza, Belsõ krt. 51.

K és N Trade Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 118.

Kaszni-Ker Bt. 4400 Nyíregyháza, Folyóka u. 25.

Kerle Károly 4400 Nyíregyháza, Friss u. 25/A

Kovács István 4400 Nyíregyháza-Oros, Csermely köz 10.

Kozák István 4400 Nyíregyháza-Oros, Aranyhomok u. 37/A

Lukács István 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 135.

Magisz Kft. 4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 56.

Maleczki Sándor 4400 Nyíregyháza, Rozstelek u. 28.

Nagy-Autópak Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 318.

Nagy Miklós 4400 Nyíregyháza, Görgey u. 5.

Nis-Sun Bt. 4400 Nyíregyháza, Lujza u.

Onder István 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 14.

Palicz János 4400 Nyíregyháza, Rajk L. u. 32.

Palicz József 4400 Nyíregyháza, Ív u. 36.

Platán Autóház Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 107.

Priksz Csaba 4400 Nyíregyháza, Derû u. 6.

Solexis Kft. 4400 Nyíregyháza, Simai u. 9.

Speciál-Forma Kft. 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 37/D

Spisák András 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 198.

Szilágyi László 4400 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Mogyoró u. 4.

Szolaniocs József 4400 Nyíregyháza-Nyírszõlõ, Kincs u. 2.

Vagép Rt. 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 1.

Valent János 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 54.

Vaskó Zoltán 4400 Nyíregyháza, Lakatos u. 59.

Vígh János 4400 Nyíregyháza, Szõlõ u. 12.

Volán Rt. 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 12.

Xevikó Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 274.

Zelei Kft. 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.

Zsíros László 4400 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Kemecsei u. 29.

Autó Zentai Kft. 4700 Mátészalka, Meggyesi u.

Balogh József 4965 Kölcse, Kölcsey F. u. 163.

Gliba Ferenc 4300 Nyírbátor, Ipartelep u. 6.

Gyüre-Car Bt. 4621 Fényeslitke, Rákócsi út 70.

Jóni Csaba 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út

Juhász Ferenc 4440 Tiszavasvári, Petõfi u. 6.

Juhász József 4432 Nyírszõlõs, Nyírszõlõsi u. 18/A

Komcsák Mihály 4465 Rakamaz, Dózsa Gy. 142.

Lovácsi Autóház Kft. 4600 Kisvárda, Árpád út 74.

Molki Bt. 4600 Kisvárda, Nagyboldogasszony út 91.

Nagy József 4600 Kisvárda, Szabolcsvezér u. 32.

Namény-Autó Kft. 4800 Vásárosnamény, Kölcsey u. 5.

Németh-Autó Kft. 4485 Nagyhalász, Hunyadi u. 12,

Olasz István 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 5.

Opel-Magocsa Kft. 4700 Mátészalka, Jármi u. 51.
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Ramiris-Autóház Kft. 4600 Kisvárda, Kölcsey u. 4.

Rózsa és Fiai Kft. 4700 Mátészalka, Jármi köz 4.

Simon György 4320 Nagykálló, Korányi u. 113.

Speciál-Autóház Kft. 4600 Kisvárda, Árpád u. 27.

Speciál Car 98’Bt. 4320 Nagykálló, Korányi u. 90.

Szabó János 4231 Bököny, Damjanich u. 3.

Száraz István 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 29.

Tóth Béla 4931 Tarpa, Kölcsey u. 28.

Tóth László 4931 Tarpa, Kölcsey u. 20.

Tõkési Csaba 4461 Nyírtelek, Arany J. u. 6.

Tölgyesi Bt. 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Varga László 4233 Balkány, Vörömarty u. 16.

Pataki Sándor 4400 Nyíregyháza, Alkony u. 11.

Kiss József 4600 Kisvárda, Sörgyár u. 1.

Petrikovics Kft. 4400 Nyíregyháza-Oros, Virágfürt u. 2/A

Nyír-Yes Bt. 4400 Nyíregyháza, Darvas u. 6.

Carmo Suzuki Kft. 4400 Nyíregyháza, Orosi u. 29/A

Honda Márkabolt 4400 Nyíregyháza, Vasgyár u. 2/B

Oster Autóház Kft. 8200 Veszprém, Almádi út 21.

Silver Star Kft. 8200 Veszprém, Almádi út 47.

Bocskay-Fodor Kft. 8200 Veszprém, Ibolya u. 6.

Kobaon Kft. 8248 Nemesvámos, Papp István u. 1.

Autó Perger Kft. 8229 Csopak, Kossuth u. 101.

Kertai Autójavító 8200 Veszprém, Almádi út 19.

Tálosi Tibor 8400 Ajka, Téglagyári u. 30.

Stenger Lászlóné 8400 Ajka, Kinizsi u. 11.

Havrán Attila 8105 Pétfürdõ, Akácfa u. 52.

Pászti Kft. 8200 Veszprém, Almádi út 40.

Opel Marsal Kft. 8500 Pápa, Külsõ Veszprémi út

Opel Lukács Kft. 8229 Csopak, Füredi u. 21.

Lovász Róbert 8300 Tapolca, Egry J. u. 6.

Suzuki Katona Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 21.

Suzuki Mészáros Kft. 8103 Várpalota, Vásárhelyi u. 22.

Renault Császár Kft. 8500 Pápa, Külsõ Veszprémi út
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SZERZÕDÉSEK

MH Logisztikai Ellátó Központ

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Vállalkozási Rába szerelvény javíttatása

MH Logisztikai Ellátó Központ
(15714132-2-51)
és a Szemle Kft.
(13961204-2-43)

5 143 000 Ft 2009. 09. 15. 2009. 09. 15. 2009. 12. 30.
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SZERVEZETI HÍREK

A Honvédelmi Minisztérium közleménye
az Országos Képzési Jegyzékben a honvédelemért felelõs miniszter illetékességébe tartozó szakképesítések

országos szakmai szakértõi,
valamint az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékérõl

Az országos szakértõi, az országos vizsgáztatási, az országos szakmai szakértõi és az országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4. § (1) és (2) bekezdései szerint, a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó országos szakmai szakértõi, valamint az
országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék e közlemény 1., illetve a 2. számú mellékleteként egységes szerkezetben – a
HK 2008/25. és a HK 2009/3. számokban megjelentetett kiegészítésekkel, valamint a 2009. évben felvettekkel – kerül
megjelentetésre.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet

A honvédelemért felelõs miniszter felelõsségi körét illetõ
„19. Egyéb szolgáltatások” szakmacsoportba tartozó szakképesítések

Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzéke

Sor-
szám

Név Szakterület/Szakképesítés Lakcím Munkahely

1. Angyal Ferenc nyá.
alezredes

Tanügyigazgatás 2330 Dunaharaszti,
Munkácsy Mihály u. 90/A

Nyugállományú katona

2. Balázs Árpád õrnagy Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

2022 Tahitótfalu,
Mátyás király u. 88.

Nemzeti Biztonsági
Felügyelet,
1023 Budapest,
Tövis utca 13.

3. Bognár Tamás alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp
ágazat

1119 Budapest,
Fehérvári út 101/A IV/11.

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

4. Borók Elek nyá. ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és harcjármû
szerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

1042 Budapest,
József Attila utca 72. I/1.

Nyugállományú katona,
HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

5. Buzai László
nyá. okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
aviatika ágazat, fedélzeti mûszertechnikai
szerelõ; sárkányhajtómû ágazat,
repülõgép- és helikopter- sárkányhajtómû
szerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés – aviatika;
– sárkány-hajtómû ágazat

1118 Budapest,
Rétköz utca 45/B I/1.

Nyugállományú katona

6. Dr. Csurgay József
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
vegyivédelmi technikai üzemeltetõ
ágazat; – parancsnoki ágazat,
ABV-védelmi;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat, vegyivédelmi

8000 Székesfehérvár,
Lövölde út 16.

MH Görgey Artúr
Vegyivédelmi Információs
Központ,
1101 Budapest,
Zách utca 4.
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Sor-
szám

Név Szakterület/Szakképesítés Lakcím Munkahely

7. Dominek József
nyá. okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
aviatika; sárkányhajtómû ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – aviatika;
sárkány-hajtómû ágazat

8500 Pápa,
Viczai János utca 23.

Nyugállományú katona

8. Dr. Eleki Zoltán õrnagy Katonai testnevelés – katonai közelharc,
kézitusa kiképzés

2000 Szentendre,
Dózsa Gy. út 11/B II/2.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály,
1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.

9. Erdélyi András õrnagy Szakképzés szerkezeti átalakítása;
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

2651 Rétság,
Körtefa utca 38.

MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola;
2000 Szentendre,
Dózsa György utca 12–14.

10. Esküdt Lajos
nyá. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

2000 Szentendre,
Rózsa köz 1/5. I/4.

Nyugállományú katona

11. Éles Lajos nyá.
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

2890 Tata,
Május 1. út 53/B 2. lcsh.
2. em. 1/A

Nyugállományú katona,
MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haderõ-tervezési
Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

12. Dr. Földesi Ferenc
nyá. alezredes

Katonai igazgatás;
Honvéd zászlós szakképesítés – katonai
igazgatási ágazat

8200 Veszprém,
Sáfrány utca 24.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haderõ-tervezési
Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

13. Fritz István
okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

8200 Veszprém,
Vécsey Károly utca 2/A
II./4.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

14. Gyõri Péter Pál õrnagy Humán, személyügy 1087 Budapest,
Százados út 51–65. E ép.
B lh. III/8.

HM Személyzeti
Fõosztály,
1101 Budapest,
Zách utca 4.

15. Harkay Sándor
nyá. õrnagy

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

2000 Szentendre,
Rózsa köz 6/1. II./4.

Nyugállományú katona,
MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola,
2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

16. Horváth Zoltán
okl. mk. õrnagy

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos és
gépjármûtechnika

8300 Tapolca,
Klapka György út 7 3/2.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

17. Dr. Hóka Miklós
nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó; – katonai informatikai rendszer
üzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

8000 Székesfehérvár,
Lövölde út 5/A

Nyugállományú katona;
Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem,
1101 Budapest, Hungária
krt. 9–11.
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Sor-
szám

Név Szakterület/Szakképesítés Lakcím Munkahely

18. Ivanics József mk.
alezredes

Katonai mûszaki, mûszaki technikai;
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, mûszakigép-szerelõ; –
parancsnoki ágazat, mûszaki; Honvéd
zászlós szakképesítés – haditechnikai
ágazat, mûszakigép-technikus

8142 Úrhida,
Petõfi Sándor utca 66/A

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

19. Dr. Izsa Jenõ nyá. ezredes Honvéd zászlós szakképesítés –
biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági

1024 Budapest,
Káplár utca 4/B. III/7.

Nyugállományú katona;
Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem,
1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

20. Király Ernõ Péter
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

2067 Szárliget,
Liliom út 14/A

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

21. Kiss József õrnagy Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

1144 Budapest, Virradat
utca 16/1.

HM Informatikai és
Információvédelmi
Fõosztály,
1135 Budapest,
Lehel u. 33–35.

22. Dr. Kobolka István ezredes Nemzetbiztonság; katonai földrajz;
katonai és bûnmegelõzési alapismeretek;
Honvéd zászlós szakképesítés –
biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági

1077 Budapest,
Jósika utca 2. IV. em. 10/A

MK Katonai Biztonsági
Hivatal,
1118 Budapest,
Schweidel utca 2–4.

23. Kovács Rezsõ
nyá. alezredes

Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc utca 21.
II/6.

Nyugállományú katona,
MH Támogató Dandár,
1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.

24. Marton Csaba mk. ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
rádióelektronikai felderítõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
biztonsági ágazat, rádióelektronikai
felderítõ

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A/B
IV/13.

MK Katonai Felderítõ
Hivatal,
1111 Budapest,
Bartók Béla út 24–26.

25 Mezõ János
nyá. mk. alezredes

Katonai szakképzés – szerkezeti és
tartalmi fejlesztés

1144 Budapest,
Szentmihályi út 4–6.
I. em. 39.

Nyugállományú katona,
Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet,
1085 Budapest,
Baross utca 52.

26. Mészáros József
nyá. mk. ezredes

Katonai szakképzés – szerkezeti és
tartalmi fejlesztés

1186 Budapest,
Margó Tivadar utca 170.
3/9.

Nyugállományú katona

27. Mlcoch Ferenc
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp
ágazat

5000 Szolnok,
Tompa Mihály út 10.

MH Kelet-Magyarországi
Hadkiegészítõ
Parancsnokság,
5000 Szolnok,
Táncsics Mihály út 5–7.

28. Mudra József alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp
ágazat

1094 Budapest,
Páva utca 5. 3/16.

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

29. Nagy István nyá. alezredes Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

5000 Szolnok,
Nagy Imre krt. 1. 6/34.

Nyugállományú katona,
HM Informatikai és
Információvédelmi
Fõosztály,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.
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30. Ódor István nyá. mk.
ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó ágazat, elektronikai mûszerész;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

1203 Budapest,
János utca 29. X. em. 63.

Nyugállományú katona,
HM Elektronikai,
Logisztikai és
Vagyonkezelõ Zrt.,
1101 Budapest,
Salgótarjáni út 20.

31. Orosz Péter nyá. alezredes Személyügyi igazgatás és humánstratégia 2145 Kerepes,
Erkel Ferenc utca 3.

Nyugállományú katona

32. Parrag Tibor Attila
nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
repülésbiztosító ágazat

2310 Szigetszentmiklós,
Miklós tér 3.

Nyugállományú katona

33. Pataki Sándor mk.
alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó; – katonai informatikai rendszer
üzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

2651 Rétság,
Zrínyi út 2. II. 6.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály,
1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.

34. Piros Ottó mk. alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

8200 Veszprém,
Hársfa utca 5.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

35. Pogácsás Imre
okl. mk. ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
aviatika; sárkányhajtómû ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – aviatika;
– sárkány-hajtómû ágazat

1087 Budapest,
Százados út 51-65. A ép.
A lh. II. em. 5.

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
Anyagi-technikai és
Közlekedési Igazgatóság,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

36. Szalay Zoltán ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/1.

Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem,
1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

37. Szécsi János õrnagy Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

2101 Veresegyháza,
Lehár Ferenc köz 19.

HM Informatikai és
Információvédelmi
Fõosztály,
1135 Budapest,
Lehel u. 33–35.

38. Dr. Szûcs Endre
nyá. alezredes

Tanügyigazgatás 2651 Rétság,
Széchenyi István utca 13.

Nyugállományú katona,
Budapesti Mûszaki
Fõiskola BGK,
1081 Budapest,
Népszínház utca 8.

39. Dr. Szûcs Gáspár
nyá. mk. ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó; – katonai informatikai rendszer
üzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

1123 Budapest,
Nagyenyed utca 11.
I. em. 1.

Nyugállományú katona

40. Takács István nyá. ezredes Katonai szakképzés – szerkezeti és
tartalmi fejlesztés

1221 Budapest,
Ady Endre utca 21.

Nyugállományú katona,
HM Elektronikai,
Logisztikai és
Vagyonkezelõ Zrt.,
1101 Budapest,
Salgótarjáni út 20.

41. Takács Jenõ nyá. alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

1082 Budapest,
Nap utca 42.

Nyugállományú katona
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42. Tábi Levente mk. õrnagy Katonai mûszaki, mûszaki technikai;
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, mûszakigép-szerelõ; –
parancsnoki ágazat, mûszaki; Honvéd
zászlós szakképesítés – haditechnikai
ágazat, mûszakigép-technikus

8072 Söréd,
Rákóczi Ferenc utca 54.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

43. Tánczos Attila
nyá. alezredes

Általános katonai kiképzés, testnevelés 1135 Budapest, Hun utca
15. II/1.

Nyugállományú katona

44. Tóth Zoltán mk. alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és harcjármû
szerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

2851 Környe, Feszty Árpád
út 25.

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

45. Urbán György
nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó; – katonai informatikai rendszer
üzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

3200 Gyöngyös,
Zalár József utca 37.

Nyugállományú katona,
MH Támogató Dandár,
1101 Budapest,
Zách utca 4.

46. Vanyur Tibor Attila
alezredes

Katonai igazgatás;
Honvéd zászlós szakképesítés – katonai
igazgatási ágazat

2072 Zsámbék,
Józsefvárosi ltp. 2/C 3/1.

HM Személyzeti
Fõosztály,
1101 Budapest,
Zách utca 4.

47. Varga János nyá. ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat, tüzér;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

1026 Budapest,
Pasaréti út 86/B II. lh.
fszt. 1.

Nyugállományú katona

48. Dr. Vartman György
okl. mk. õrnagy

Tanügyigazgatás;
Katonai szakképzés

1118 Budapest,
Dayka Gábor utca 19/B.
IV. em. 17.

MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola,
2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

49. Virág Zoltán
nyá. mk. õrnagy

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

2098 Budajenõ,
Csalogány utca 6.

Armour One Bt.,
2618 Nézsa,
Béke utca 10.

50. Vörös Miklós
okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
aviatika ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – aviatika
ágazat

5000 Szolnok,
Hild Viktor u. 3. IV./33.

Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem,
1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

51. Zelenák János ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
vegyivédelmi technikai üzemeltetõ
ágazat; – parancsnoki ágazat,
ABV-védelmi;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat, vegyivédelmi

1148 Budapest,
Adria sétány 1/A II. 24.

MH Görgey Artúr
Vegyivédelmi Információs
Központ,
1101 Budapest,
Zách utca 4.

52. Dr. Zöllei Zoltán
nyá. alezredes

Katonai testnevelés, közelharc-kézitusa 1087 Budapest,
Százados út 51–65. D ép.
D lh. I/3.

Nyugállományú katona
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2. számú melléklet

A honvédelemért felelõs miniszter felelõsségi körét illetõ
„19. Egyéb szolgáltatások” szakmacsoportba tartozó szakképesítések

Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéke

Sor-
szám

Név Szakképesítés (– ágazat, szakirány) Lakcím Munkahely

1. Antal Mihály alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
hadtáp ágazat, ruházat;
Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp
ágazat, ruházat

8142 Úrhida,
Kishegyi utca 14.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Hadtápfõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

2. Bak Róbert mk. õrnagy Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó; – repülésbiztosító ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

6000 Kecskemét,
Március 15. utca 80. I/33.

MH 59. Szentgyörgyi
Dezsõ Repülõbázis,
6004 Kecskemét,
Reptéri út 4.

3. Balázs Árpád õrnagy Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

2022 Tahitótfalu,
Mátyás király u. 88.

Nemzeti Biztonsági
Felügyelet,
1023 Budapest,
Tövis utca 13.

4. Bognár Tamás alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp
ágazat

1119 Budapest,
Fehérvári út 101/A IV/11.

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

5. Borók Elek nyá. ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

1042 Budapest,
József Attila utca 72. I/1.

Nyugállományú katona,
HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

6. Buzai László
nyá. okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
aviatika ágazat, fedélzeti mûszertechnikai
szerelõ; – sárkányhajtómû ágazat,
repülõgép- és helikopter-sárkányhajtómû
szerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés – aviatika;
– sárkány-hajtómû ágazat

1118 Budapest,
Rétköz utca 45/B I/1.

Nyugállományú katona

7. Dr. Csurgay József
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
vegyivédelmi technikai üzemeltetõ
ágazat; – parancsnoki ágazat,
ABV-védelmi;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat, vegyivédelmi

8000 Székesfehérvár,
Lövölde út 16.

MH Görgey Artúr
Vegyivédelmi Információs
Központ,
1101 Budapest,
Zách utca 4.

8. Dominek József
nyá. okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
aviatika;
– sárkányhajtómû ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – aviatika;
– sárkány-hajtómû ágazat

8500 Pápa,
Viczai János utca 23.

Nyugállományú katona

9. Eckhardt Zoltán
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat, tüzér;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

7753 Szajk,
Ady Endre utca 22/4.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály,
1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.

10. Erdõdi Zsolt alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
hadtáp ágazat, élelmezés;
Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp
ágazat, élelmezés

8145 Nádasdladány,
Virág utca 2.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Hadtápfõnökség;
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.
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11. Esküdt Lajos
nyá. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat, harckocsizó,
könnyûlövész, felderítõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

2000 Szentendre,
Rózsa köz 1/5. I/4.

Nyugállományú katona

12. Éles Lajos
nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

2890 Tata,
Május 1. út 53/B 2. lh. 2.
em. 1/A

Nyugállományú katona,
MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

13. Farkas János alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és
tüzér;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

8053 Bodajk,
Tópart utca 5.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Hadmûveleti Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út. 1–3.

14. Fritz István
okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

8200 Veszprém,
Vécsey Károly utca 2/A
II./4.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

15. Harkay Sándor
nyá. õrnagy

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

2000 Szentendre,
Rózsa köz 6/1. II/4.

Nyugállományú katona,
MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola,
2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

16. Horváth Zoltán
okl. mk. õrnagy

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

8300 Tapolca,
Klapka György út 7 3/2.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

17. Ivanics József
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, mûszakigép-szerelõ; –
parancsnoki ágazat, mûszaki; Honvéd
zászlós szakképesítés – haditechnikai
ágazat, mûszakigép-technikus

8142 Úrhida,
Petõfi Sándor utca 66/A

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

18. Dr. Izsa Jenõ nyá. ezredes Honvéd zászlós szakképesítés –
biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági

1024 Budapest,
Káplár utca 4/B. III/7.

Nyugállományú katona,
Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem,
1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

19. Jósvai Attila nyá. ezredes Honvéd Tiszthelyettes I. szakképesítés –
hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp
ágazat

2040 Budaörs,
Alsóhatár utca 10/B

Nyugállományú katona

20. Király Ernõ Péter
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

2067 Szárliget,
Liliom út 14/A

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.
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21. Kiss József õrnagy Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

1144 Budapest,
Virradat utca 16/1.

HM Informatikai és
Információvédelmi
Fõosztály,
1135 Budapest,
Lehel u. 33–35.

22. Dr. Kobolka István
ezredes

Honvéd zászlós szakképesítés –
biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági

1077 Budapest,
Jósika utca 2.
IV. em. 10/A

MK Katonai Biztonsági
Hivatal,
1118 Budapest,
Schweidel utca 2–4.

23. Kovács Rezsõ
nyá. alezredes

Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc utca 21.
II/6.

Nyugállományú katona,
MH Támogató Dandár,
1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.

24. Lopocsi István
nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, fegyvermûszerész;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, fegyverzettechnikai
technikus

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/2.

Nyugállományú katona,
MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola,
2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

25. Marton Csaba mk. ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
rádióelektronikai felderítõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
biztonsági ágazat, rádióelektronikai
felderítõ

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A/B
IV/13.

MK Katonai Felderítõ
Hivatal,
1111 Budapest,
Bartók Béla út 24–26.

26. Mészáros József
nyá. mk. ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó ágazat;
– rádióelektronikai felderítõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat; – biztonsági ágazat,
rádióelektronikai felderítõ

1186 Budapest,
Margó Tivadar utca 170.
3/9.

Nyugállományú katona

27. Mudra József alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp
ágazat

1094 Budapest,
Páva utca 5. 3/16.

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

28. Nagy István
nyá. alezredes

Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

5000 Szolnok,
Nagy Imre krt. 1. 6/34.

Nyugállományú katona,
HM Informatikai és
Információvédelmi
Fõosztály,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

29. Ódor István
nyá. mk. ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó ágazat, elektronikai mûszerész;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

1203 Budapest,
János utca 29. X. em. 63.

Nyugállományú katona,
HM Elektronikai,
Logisztikai és
Vagyonkezelõ Zrt.,
1101 Budapest,
Salgótarjáni út 20.

30. Oszlánszki Béla alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat, könnyûlövész;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat, vezénylõ zászlós;
hadmûveleti és kiképzési beosztott

8100 Várpalota,
Rákoczi utca 20. 2/9.

MH Bakony Harckiképzõ
Központ,
8100 Várpalota,
Árpád utca 1.

31. Parrag Tibor Attila
nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
repülésbiztosító ágazat

2310 Szigetszentmiklós,
Miklós tér 3.

Nyugállományú katona
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32. Pataki Sándor
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó; – katonai informatikai rendszer
üzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

2651 Rétság,
Zrínyi út 2. II. 6.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály,
1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.

33. Piros Ottó mk. alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

8200 Veszprém,
Hársfa utca 5.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

34. Pogácsás Imre
okl. mk. ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
aviatika;
– sárkányhajtómû ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – aviatika;
– sárkány-hajtómû ágazat

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A ép.
A lh. II. em. 5.

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
Anyagi-technikai és
Közlekedési Igazgatóság,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.

35. Szalay Zoltán ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/1.

Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem
HTK,
1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

36. Szécsi János õrnagy Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli
ágazat

2101 Veresegyháza,
Lehár Ferenc köz 19.

HM Informatikai és
Információvédelmi
Fõosztály,
1135 Budapest,
Lehel u. 33–35.

37. Dr. Szûcs Gáspár
nyá. mk. ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó; – katonai informatikai rendszer
üzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

1123 Budapest,
Nagyenyed utca 11.
I. em. 1.

Nyugállományú katona

38. Takács Imre
nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ, mûszakigép-szerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika, mûszakigép-technikus

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/5.

Nyugállományú katona,
MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola,
2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

39. Takács Jenõ
nyá. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

1082 Budapest,
Nap utca 42.

Nyugállományú katona

40. Tábi Levente mk. õrnagy Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, mûszakigép-szerelõ; –
parancsnoki ágazat, mûszaki; Honvéd
zászlós szakképesítés – haditechnikai
ágazat, mûszakigép-technikus

8072 Söréd,
Rákóczi Ferenc utca 54.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

41. Tánczos Attila
nyá. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

1135 Budapest,
Hun utca 15. II/1.

Nyugállományú katona

42. Tóth Zoltán mk. alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

2851 Környe,
Feszty Árpád út 25.

HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség,
1135 Budapest,
Lehel u. 35–37.
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43. Urbán György
nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó; – katonai informatikai rendszer
üzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

3200 Gyöngyös,
Zalár József utca. 37.

Nyugállományú katona,
MH Támogató Dandár,
1101 Budapest,
Zách utca 4.

44. Virág Zoltán
nyá. mk. õrnagy

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
szerelõ ágazat, gépjármû- és
harcjármûszerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, páncélos- és
gépjármûtechnika

2098 Budajenõ,
Csalogány utca 6.

Nyugállományú katona,
Armour One Bt.,
2618 Nézsa,
Béke utca 10.

45. Zakar Zoltán András
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
híradó ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A/B.
II/7.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály,
1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.

46. Zelenák János ezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
vegyivédelmi technikai üzemeltetõ
ágazat; – parancsnoki ágazat,
ABV-védelmi;
Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat, vegyivédelmi

1148 Budapest,
Adria sétány 1/A II. 24.

MH Görgey Artúr
Vegyivédelmi Információs
Központ,
1101 Budapest,
Zách utca 4.
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A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökhelyettesének

6/2009. (X. 9.) HM HVKFH
k ö z l e m é n y e

egységes NATO-elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömnél fogva,
az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2009. szeptember 24-i ülésén kialakított javaslata alapján a
következõ NATO-dokumentumokra vonatkozó magyar el-
fogadó nyilatkozatot kiadom:

I. STANAG 2103 CBRN (EDITION 10) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – WARNING AND REPORTING
AND HAZARD PREDICTION OF CHEMICAL, BIO-
LOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR INCI-
DENTS (OPERATORS MANUAL) – ATP-45(D)

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

hirdetést követõ hónap (DOP), a szárazföldi haderõnél és a
légierõnél egyaránt.

II. STANAG 2210 IGEO (EDITION 5) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – DIGITAL GEODETIC DATA FOR
LIST OF GEODETIC DATA (TRIG LIST) AND PO-

SITION INFORMATION GRAPHIC (PIG) PRO-
DUCTION

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

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

III. STANAG 2295 EOD (EDITION 1) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR COUNTER IMPROVISED
EXPLOSIVE DEVICES (C-IED) – AJP-3.15

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

hirdetést követõ hónap (DOP), a szárazföldi haderõnél és a
légierõnél egyaránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2295 EOD (EDITION
1) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárá-
sairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26.
pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság, Hadmûveleti Fõnökség

– Bevezetés idõpontja: 2009. december 1.
– Végrehajtás módja: AJP- 3.15 dokumentum kiadása

eredeti angol nyelven.



IV. STANAG 3277 JINT (EDITION 8) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – AIR RECONNAISSANCE
REQUEST/TASK FORM AND COLLECTION TAS-
KING MESSAGE

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

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

V. STANAG 7123 IGEO (EDITION 2) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – DIGITAL GEOGRAPHIC IN-
FORMATION (DGI) ON OPTICAL MEDIA

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

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

Mikita János s. k.,
mk. altábornagy

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese

A honvédelmi miniszter
7/2009. (X. 30.) HM
k ö z l e m é n y e

az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások),

valamint személygépkocsi-tároló helyiségek
(állóhelyek) elidegenítésre történõ kijelölésének

XXVI. ütemérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének l) pontja
alapján – figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium rendel-
kezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidege-
nítésérõl valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994.
(IV. 30. ) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 96. § és 97.
§-ában foglaltakra – a következõ

közleményt

adom ki:

1. Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások), továbbá
személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) közül az
eljárás XXVI. ütemében a közlemény melléklete szerinti
címjegyzékben szereplõ lakóépületeket (lakásokat) és sze-
mélygépkocsi-tároló helyiségeket (állóhelyeket) – a mel-
léklet 1., 3–5. és 17. sorszámaival jelölt lakóépületek (la-
kások), illetve személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhe-
lyek) tekintetében az R. 97. § (2) bekezdésében megállapí-
tott jogkörömben – elidegenítésre jelölöm ki.

2. Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások), valamint
személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) elidege-
nítésre történõ kijelölésének XXV. (soron kívüli) ütemérõl
szóló 9/2009. (HK 3.) HM közlemény melléklete

a) 1–5. pontja a „továbbá tárolóhelyiség”,
b) 10. pontja a „továbbá tárolóhelyiségek”,
c) 39–41. és 44. pontja a „továbbá tárolóhelyiség”

rendelkezéssel egészül ki.

3. A közleményben közzétett lakóépületek (lakások),
továbbá személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek)
elidegenítésének végrehajtásáról az R. 111. §-a szerint a
HM Infrastrukturális Ügynökség gondoskodik.

4. Ez a közlemény az aláírása napján lép hatályba.

Budapest, 2009. október 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 7/2009. (X. 30.) HM közleményhez

Az elidegenítésre kijelölt állami tulajdonú,
HM-vagyonkezelõi jogú lakóépületek (lakások)

és személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek)
jegyzéke

Budapest
1. III. ker., Dûne u. 19/B. I/1. lakás és a hozzá tartozó tá-

rolóhelyiség, továbbá személygépkocsi-tároló helyiség
2. IV. ker., Böröndös u. 14/F V/15.
3. IV. ker., Megyeri út 207/B V/22. lakás és a hozzá tar-

tozó személygépkocsi-tároló helyiség
4. IV. ker., Megyeri út 207/B V/23.

Gyõr
5. Szigethy A. u. 64/C IX/25.
6. Tihanyi Á. út 77. IX/3.

Hódmezõvásárhely
7. Móricz Zs. u. 47. lakás és a hozzátartozó személygép-

kocsi-tároló helyiség

Kecskemét
8. Berzsenyi D. u. 17. IV/12.
9. Március 15. u. 11. III/10.

10. Lánchíd u. 1–2. V/30.
11. Lóverseny u. 9. X/30.
12. Radnóti M. u. 4. I/3.

Pápa
13. Bástya u. 10. IV/8.
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Pécs
14. Korsó u. 2. tetõtér 12.

Székesfehérvár
15. Gáz u. 1/C. VIII/25.
16. Dr. Koch L. u. 8. III/4.
17. Zombori u. 17/A (hrsz.: 9737/2.) lakás és a hozzá

tartozó személygépkocsi-tároló helyiség

Szolnok
18. Csokonai út 21. IV/15.
19. Szántó krt. 14. IV/17.

Tápiószecsõ
20. Kátai út 88. D épület

A felsorolás a 20. sorszámmal zárul.

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Társadalomtudományi Intézet Hadtörténelem
Tanszék Hadmûvészet Története Szakcsoport

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,
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Társadalomtudományi Intézet Hadtörténelem
Tanszék egyetemi tanári munkakör

(1 fõ hivatásos katona).

Az általános követelményeket a felsõoktatásról szóló
CXXXIX. törvény 87. § (4) bekezdése tartalmazza.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem foglalkoz-
tatási követelményrendszer szabályzata szerint az pályáz-
hat, aki:

– teljesítette az egyetemi docenssel szemben támasztott
követelményeket;

– rendelkezik tudományos fokozattal, habilitációval
vagy MTA doktora tudományos fokozattal, az adott tudo-
mányterület nemzetközileg elismert képviselõje, és ki-
emelkedõ 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 katonai felsõfokú (akadémia vagy

egyetem) és szakirányú egyetemi végzettséggel;
– rendelkezzen katonai felsõoktatási gyakorlattal;
– rendelkezzen megfelelõ tudományos kutatási és tan-

anyag fejlesztési tapasztalattal;
– rendelkezzen tapasztalatokkal tudományos témave-

zetés terén;
– ismerje a hadtörténelem kutatások hazai és nemzet-

közi eredményeit;
– legyen képes az egyetemes és a magyar hadtörté-

nelem oktatására mind hazai, mind nemzetközi vonatko-
zásban;

– rendelkezzen a szakterülettel kapcsolatos hazai és
külföldi publikációkkal;

– legyen képes az általa oktatott tananyag folyamatos
fejlesztésére és a legújabb kutatási eredményeinek okta-
tásban való hasznosítására.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a katonai felsõok-
tatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A munkakör a pályázat elnyerését követõen, az egyete-
mi tanári kinevezés hatálybalépésével tölthetõ be. A pá-
lyázatot elnyert egyetemi tanár kinevezése határozatlan
idõre szól.

Az egyetemi tanár munkakörhöz rendszeresített rendfo-
kozat: ezredes, illetménykategória: I/VI., általános elõme-
neteli rend alá tartozik.

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 vonat-

kozó jövõbeni célkitûzéseit, terveit.
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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 munkakör-alkalmasságot igazoló orvosi igazolást.

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

A pályázatok elbírálása a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény szerint történik.

A pályázatot két példányban az alábbi címre kell be-
nyújtani:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

Levelezési cím: ZMNE 1581 Budapest, Pf. 15.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Zrínyi Miklós Nem-

zetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Társadalomtudományi Intézet Hadtörténelem Tanszék
Hadmûvészet Története Szakcsoport egyetemi tanári mun-
kakör betöltésére”.

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 Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

fõiskolai tanári 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 fõiskolai tanári munkakörök betöltésére:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar
– Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék

fõiskolai tanár*
– (1 fõ hivatásos állományú, a rendvédelmi szervek

költségére)

– Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék
fõiskolai tanár

– (1 fõ közalkalmazott)

– Katonai Logisztikai Intézet Logisztikai Tanszék
fõiskolai tanár

– (1 fõ közalkalmazott, határozott, 6 hónapos idõtartam)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Repülõ
Sárkány-hajtómû Tanszék

fõiskolai tanár
(1 fõ közalkalmazott, határozott, 6 hónapos idõtartam)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet
Fedélzeti Rendszerek Tanszék

fõiskolai tanár
– (1 fõ közalkalmazott)

A munkakörök betöltésének általános feltételei

Fõiskolai tanári munkakörben az alkalmazható, aki a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori fokozattal, legalább 8 éves szak-
mai gyakorlattal, ezen belül legalább 4 éves felsõoktatás-
ban szerzett szakmai tapasztalattal;

b) alkalmas önálló tananyagalkotásra, tantárgyprogra-
mok kidolgozásának irányítására, tankönyvek, jegyzetek,
tansegédletek, információhordozók kidolgozására;

c) képes az általa oktatott tananyag magas színvonalú
elõadására;

d) átfogóan ismeri a szaktudományát, és folyamatosan
követi annak új eredményeit;

e) rendelkezik a szakterületén elismert tudományos te-
vékenységgel, a gyakorlatban is alkalmazható kutatási
eredményekkel;

f) képes vezetni és irányítani az oktatók tanszéki tevé-
kenységét, biztosítani a tanszék mûködési feltételeit;

g) képes legalább egy idegen nyelven a szakmai kom-
munikációra, elõadások megtartására, különbözõ típusú
foglalkozások vezetésére;

h) képes kapcsolatot tartani a csapatokkal, a szakágak
megfelelõ szakmai vezetõivel.

Sajátos követelmények:

Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék
fõiskolai tanár*

(1 fõ hivatásos állományú, a rendvédelmi szervek
költségére)

A pályázó rendelkezzen:
– a vezénylõ szerv vezetõjének (országos parancsnoká-

nak) elõzetes, a pályázó illetményének küldõ szerv részé-
rõl történõ, a sikeres pályázatot követõ vezénylés teljes
idõszakára kiterjedõ biztosítására tett kötelezettség-vál-
laló nyilatkozatával;

1466 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám



– hazai (vagy honosított, külföldön szerzett) egyetemi
diplomával, híradástechnikai üzemeltetõ mérnök végzett-
séggel;

– tudományos fokozattal a hadtudományok, vagy a ka-
tonai mûszaki tudományok területén;

– igazolható szakismeretekkel a közigazgatási és integ-
rált vezetési, valamint mûszaki-technikai-informatikai
igazgatás területén;

– rendészeti szakvizsgával, szakmai területén (távköz-
lés, telekommunikáció) eltöltött minimum ötéves vezetõi
gyakorlattal;

– eddigi szakmai-tudományos tevékenysége révén bi-
zonyítható jártassággal az elektronikus hírközlés hazai
szabályozási kérdései, zártcélú hálózatok rendszertechni-
kai és szabályozási, valamint az elektronikus közigazga-
tással (kormányzással) kapcsolatos stratégiák, a megvaló-
sítás és szabályozás nemzetközi és hazai kérdései terü-
letén;

– tudományos témavezetõi gyakorlattal.

Legyen képes:
– tanársegédek, adjunktusok, fõiskolai/egyetemi do-

censek oktatási és kutatási tevékenységének irányítására,
koordinálására;

– tananyagfejlesztésre a híradásszervezés és távközlés
(hírközlés) szabályozása témakörökben.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék
fõiskolai tanár

(1 fõ közalkalmazott)

A pályázó rendelkezzen:
– katonai akadémiai (egyetemi) végzettséggel;
– tudományos fokozattal a hadtudományok, vagy a ka-

tonai mûszaki tudományok területén;
– minimum 10 év katonai felsõoktatási gyakorlattal;
– minimum 5 év felsõoktatásban szerzett vezetõi gya-

korlattal;
– tudományos témavezetõi gyakorlattal;
– tananyag-kidolgozói gyakorlattal.

Legyen képes:
– tanársegédek, adjunktusok, fõiskolai/egyetemi do-

censek oktatási és kutatási tevékenységének irányítására,
koordinálására;

– a híradásszervezés, a parancsnokok és törzsek felké-
szítése, a kommunikációs rendszerek tervezésének, szer-
vezésének alapjai tárgyak BSc és MSc szintû oktatására;

– doktori képzésben tantárgyak, kurzusok, szemináriu-
mok vezetésére.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a habilitációs eljá-
rás követelményeinek teljesítése.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Katonai Logisztikai Intézet Logisztikai Tanszék
fõiskolai tanár

(1 fõ közalkalmazott, határozott,
6 hónapos idõtartam)

A pályázó rendelkezzen:
– magas szintû katonai tapasztalatokkal;
– széles körû szakmai ismertséggel és kapcsolatrend-

szerrel a katonai közlekedés és a logisztika területén;
– átfogó ismeretekkel az MH közlekedési támogatási

rendszerérõl;
– átfogó ismeretekkel az ellátási logisztikáról.

Legyen képes a katonai logisztikai vezetés harcászati,
hadmûveleti és hadászati problémáinak oktatására, és le-
gyen jártas a közlekedés valamennyi alágazatának szerve-
zésében.

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

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Repülõ és Légvédelmi Intézet
Repülõ Sárkány-hajtómû Tanszék

fõiskolai tanár
(1 fõ közalkalmazott, határozott, 6 hónapos idõtartam)

A pályázó rendelkezzen:
– katonai villamosmérnöki oklevéllel;
– mérnök-tanári végzettséggel;
– igazolható multimédiás tananyag fejlesztési gyakor-

lattal;
– legalább 5 éves – felsõfokú oktatásban szerzett – ok-

tatási tapasztalattal az Aerodinamika, Repülésmechanika
tantárgyak oktatásában;

– bizonyított alkalmassággal a katonai repülés terüle-
tén hallgatói TDK tevékenység vezetésére;

– oktatási gyakorlattal a Repülõgép- és helikopterveze-
tõ-jelölt képzés keretében folyó hazai elméleti felkészítés-
ben Aerodinamika tantárgy oktatásában.

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

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.
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Repülõ és Légvédelmi Intézet
Fedélzeti Rendszerek Tanszék

fõiskolai tanár
(1 fõ közalkalmazott)

A pályázó rendelkezzen:
– repülõmûszaki szakterületen szerzett okleveles rá-

diómérnöki végzettséggel;
– orosz- és angolnyelv-ismerettel;

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent gyakorlati tapasz-
talat a mikrohullámú technika katonai és ipari alkalmazása
területén, valamint a felsõfokú avionikai végzettség.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

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

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

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

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

kozó jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

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

tot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat közjegyzõ által hi-
telesített másolatát;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
és munkakör-alkalmasságot 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 pályázatok elbírálása a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény szerint történik.

A munkakörök a pályázat elnyerésével azonnal, il-
letve a fõiskolai tanári kinevezés hatálybalépésével tölt-
hetõk be.

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 Nemzetvédelmi Egyetem

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar ………..………… fõ-
iskolai tanári munkakörére”.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka pályázatot hirdet az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Tudományos
Intézet intézetvezetõ fõorvosi (MH fõszakorvos) beosz-
tásának betöltésére.

A szolgálatteljesítés helye: 1025 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 20.

A beosztáshoz tartozó feladatok:
– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,

doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Szervezi és felügyeli a honvéd-egészségügy kuta-
tás-fejlesztési tevékenységét.

– Megbízás alapján képviseli az MH egészségügyi
szolgálatát a hazai és nemzetközi szervezetekben.

– Rövid, közép és hosszú távon tervezi, majd jóváha-
gyás után felügyeli az MH egészségügyi vonatkozású ku-
tatás-fejlesztési innováció tevékenységét.

– Szervezi és irányítja az alárendeltségébe tartozó ku-
tató osztályok és tudományos könyvtár szakmai tevékeny-
ségét.

– Gondoskodik az MH egészségügyi szolgálatát is
érintõ pályázatok megismertetésérõl, az elkészített pályá-
zatok menedzselésérõl.

– A Tudományos Könyvtár bevonásával segíti a ka-
tasztrófa és katona-orvostani, valamint az egészségügy
egyéb területén dolgozók tudományos, oktató és gyógyító
tevékenységét.

– Eljár minden olyan ügyben, amelyet az MH HEK pa-
rancsnok (MH egészségügyi fõnök) a hatáskörébe utal.

Pályázati feltételek:
– Orvostudományi, állatorvosi, gyógyszerészi, vegyész-

mérnöki, vagy vegyészi egyetemi végzettség.
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– Hivatásos, szerzõdéses katonai vagy közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött minimum 10 év.

– Hivatásos vagy szerzõdéses katonai jogviszony vál-
lalás.

– Legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-
vezési gyakorlat.

– Államilag elismert komplex felsõfokú nyelvvizsga.
– Érvényes mûködési igazolvány.
– Legalább 10 éves kutatási (csapat intézeti szintû)

gyakorlat.
– „C” nemzetbiztonsági követelményeknek való meg-

felelés.
– Egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság.
– Felsõ korhatár 47 év (a Hjt.-ben meghatározottak

alapján a szerzõdéses állományba vétel felsõ korhatára).
– Vagyonnyilatkozat-tétel.
– Külföldi szolgálat vállalása.

Általános feltételek:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú
– Beosztási illetményfokozat: I/VI
– Rendszeresített rendfokozat: ezredes

Elõnyt jelent:
– Szervezett képzésben szerzett minõségbiztosítási is-

meretek, jártasság minõségbiztosítás szervezésében.
– Oktatási gyakorlat.
– Tudományos fokozat, tudományos munkában való

részvétel.
– A beosztás ellátásához szükséges diploma mellett to-

vábbi felsõfokú végzettség.
– Jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében és irányításában.
– Kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség.
– Egyéb szakvizsga.
– Egyéb idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– A pályázó szakmai önéletrajzát, irodalmi tevékeny-

ségét.
– Végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot,

nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelesített másolatait.
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
– Nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt

vevõk betekintési jogáról.
– Az intézet vezetésére, illetve szakmai tevékenységé-

re vonatkozó elgondolást.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ
21. napon történik.

A beosztás betöltésének várható ideje: a személyügyi
eljárási rendhez elõírt határidõn belül.

Besorolás: a Hjt szerint.
A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi

Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ parancsnokának kell benyújtani. Cím:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A borítékon feltüntetendõ a megpályázott beosztás
megnevezése: „Pályázat az MH HEK Tudományos In-
tézet intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos ) beosztá-
sára”.

Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka pályázatot hirdet az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Tudományos
Intézet, Sugárbiológiai Kutató Osztály osztályvezetõ
beosztásának betöltésére.

A szolgálatteljesítés helye: 1025 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 20.

A beosztáshoz tartozó feladatok:
– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,

doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Vezeti a Sugárbiológiai Kutató Osztályt, koordiná-
ciós feladatokat lát el az intézethez kapcsolódó kutatási és
klinikai feladatok területén.

– Kutatja az ionizáló sugárzások hatásmechanizmusát,
a sugárkárosodások korfejlõdését, valamint a sugárzás
okozta egészségkárosodások gyógyszeres megelõzésének,
kivédésének és gyógyításának korszerû lehetõségeit.

– Fenntartja képességét a sugárhatás módosító ágensek
túlélésére gyakorolt hatásának állatkísérletes vizsgálatára.

– Javaslatot tesz új kutatási irányok bevezetésére, részt
vesz azok intézeti színtû tervezésében, valamint az osz-
tályra vonatkozó feladatok kidolgozásában, azok munka-
társaival történõ megismertetésében.

– Folyamatosan tanulmányozza a hazai és nemzetközi
szakirodalmat, rendszerezi a szakirodalmi anyagot, az új
szakmai ismeretekrõl munkatársait rendszeresen tájékoz-
tatja.

– Szakértõi tevékenységet végez a CBRN fegyverekkel
kapcsolatos orvos-biológiai feladatokban.

Általános feltételek:
– A beosztás ellátására pályázhatnak hivatásos és szer-

zõdéses állományú katonák, valamint közalkalmazottak.
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú
– Beosztási illetményfokozat: I/V
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes
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Pályázati feltételek:
– Orvostudományi, de betölthetõ más, szakirányú

egyetemi végzettséggel is.
– Hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti szolgá-

lati jogviszonyban eltöltött minimum 5 év.
– A honvédségnél eltöltött legalább 3 éves szakmai és

5 éves kutatási gyakorlat.
– Államilag elismert komplex középfokú nyelvvizsga.
– Egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság.
– Felsõkorhatár 47 év.
– Katonai jogviszony vállalás esetén külföldi szolgálat

vállalás.

Elõnyt jelent:
– Szervezett képzésben szerzett minõségbiztosítási is-

meretek.
– Oktatási, elõadási gyakorlat.
– Tudományos munkában való részvétel.
– PHD (doktori) fokozat.
– A beosztás ellátásához szükséges diploma mellett to-

vábbi felsõfokú végzettség.
– Bõvített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam.
– Publikációs tevékenység hazai és nemzetközi folyó-

iratokban.
– Kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség.
– Egyéb szakvizsga.
– Egyéb idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– A pályázó szakmai önéletrajzát, irodalmi tevékeny-

ségét.
– Végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet, tudomá-

nyos fokozatot tanúsító okiratok hitelesített másolatait.
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
– Nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt

vevõk betekintési jogáról.
– Az osztály vezetésére, illetve szakmai tevékenységé-

re vonatkozó elgondolást.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ
21. napon történik.

A beosztás betöltésének várható ideje: a személyügyi
eljárási rendhez elõírt határidõn belül.

Bérezés: közalkalmazottak esetén a Kjt., katonák ese-
tén a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ Parancsnokának kell benyújtani. Cím:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A borítékon feltüntetendõ a megpályázott beosztás
megnevezése: „Pályázat az MH HEK Tudományos In-
tézet, Sugárbiológiai Kutató Osztály osztályvezetõ be-
osztására”.

Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka pályázatot hirdet az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív
Igazgatóság, Közegészségügyi Intézet Járványügyi
Mikrobiológiai Osztály osztályvezetõ fõorvos beosz-
tásának betöltésére.

A szolgálatteljesítés helye: 1097 Budapest, Gyáli
út 17–19.

A beosztáshoz tartozó feladatok:
– Figyelemmel kíséri, és napra készen ismeri az MH

járványügyi helyzetét.
– Tervezi, szervezi, irányítja és ellenõrzi az osztályon

folyó járványügyi, mikrobiológiai tevékenységet.
– Irányítja és mûködteti a MH HEK KÖI Oltóköz-

pontját.
– A MH Közegészségügyi Járványügyi szolgálat hon-

védtiszti fõorvosaként hatósági tevékenységet folytat. Tá-
jékozódik és feldolgozza a felmerülõ szakmai kérdéseket,
egyezteti a katonai és polgári intézetekben folyó közös
munkát.

– Nemzetközi szerepvállalások során szükség esetén
helyszíni szakmai tevékenységet folytat.

Általános feltételek:
– A beosztás ellátására hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonák és közalkalmazottak is pályázhatnak
– Beosztásba történõ kinevezés. Határozatlan idõtar-

tamú
– Beosztási illetményfokozat: I/V
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes

Pályázati feltételek:
– Orvostudományi egyetemi végzettség.
– Szakirányú szakvizsga (közegészségtan-járványtan,

megelõzõ orvostan és népegészségtan.)
– Érvényes mûködési igazolvány.
– Hivatásos, szerzõdéses jogviszony vállalása.
– Legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat.
– Legalább 5 év csapat/intézet szintû gyakorlat.
– „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.
– Államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsga.
– Katonai jogviszony vállalás esetén külföldi szolgálat

vállalása

Elõnyt jelent:
– Hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati jogviszony.
– Honvédorvostan-katasztrófaorvostan szakvizsga.
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– Missziós nemzetközi tapasztalat.
– Csapatgyakorlat.
– Magasabb szintû „STANAG” nyelvvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanú-

sító okiratok hiteles másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt

vevõk betekintési jogáról,
– az osztály vezetésére, illetve szakmai tevékenységére

vonatkozó elgondolást.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ
21. napon történik.

A beosztás betöltésének várható ideje: a személyügyi
eljárási rendhez elõírt határidõn belül.

Bérezés, besorolás: közalkalmazottak esetén a Kjt., ka-
tonák esetén a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ parancsnokának kell benyújtani. Cím:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A borítékon feltüntetendõ a megpályázott beosztás
megnevezése: „Pályázat az MH HEK, Preventív Igaz-
gatóság, Közegészségügyi Intézet, Járványügyi Mikro-
biológiai Osztály osztályvezetõ fõorvos beosztására”.

Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka pályázatot hirdet az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív
Igazgatóság, Alkalmasságvizsgáló Intézet, Orvosi Élet-
tani Osztály osztályvezetõ fõorvosi beosztásának betöl-
tésére.

Szolgálatteljesítés helye: 1112 Budapest, Budaörsi
út 49–53.

A beosztáshoz tatozó feladatok:
– A honvédség által kért orvosi élettani vizsgálatok és

fizikai alkalmasságvizsgálatok végrehajtásának irányítá-
sa, döntések meghozatala.

– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politikai
doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat. Biztosítja
az osztály tudományos tevékenységének irányítását.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós
felkészítésben és kiképzésben.

– Szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés,
tervezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ élettani és fi-
zikai alkalmasságvizsgálati tevékenységhez, valamint az
osztály irányításához, orvos-szakmai felügyeletéhez kap-
csolódnak.

– Orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírá-
soknak megfelelõen közvetlenül végzi az orvosi élettani és
fizikai alkalmasságvizsgálatra rendelt személyek orvosi
vizsgálatának irányítását.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– sportorvosi szakvizsga,
– érvényes mûködési igazolvány,
– közalkalmazotti jogviszony vállalása,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– államilag elismert komplex középfokú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– sportorvosi szakmai gyakorlat,
– fizikai alkalmaság-vizsgálati tapasztalat,
– gyakorlat a sportolók terhelésdiagnosztikai vizsgála-

tában.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, nyelvismeretet, tudományos munkát ta-

núsító okiratok hiteles másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt

vevõk betekintési jogáról,
– az osztály vezetésére vonatkozó elgondolást.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ
21. napon történik.

A beosztás betöltésének várható ideje: személyügyi
eljárási rendhez elõírt határidõn belül.

Bérezés, besorolás: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi

Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-

ségügyi Központ parancsnokának kell benyújtani. Cím:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A borítékon feltüntetendõ a megpályázott beosztás
megnevezése: „Pályázat az MH HEK, Preventív igaz-
gatóság, Alkalmasságvizsgáló Intézet, Orvosi Élettani
Osztály osztályvezetõ fõorvos beosztásának betölté-
sére”.
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Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka pályázatot hirdet az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív
Igazgatóság, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú Alkal-
masságvizsgáló Osztály osztályvezetõ fõorvosi beosztá-
sának betöltésére.

Szolgálatteljesítés helye: 1112 Budapest, Budaörsi
út 49–53.

A beosztáshoz tartozó feladatok:
– Az elsõfokú alkalmasságvizsgáló bizottsági döntések

elleni fellebbezések elbírálása a bizottsági üléseken.
– Szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés,

tervezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ felülvizsgálati
tevékenységhez, valamint az osztály irányításához bizott-
ságainak orvos-szakmai felügyeletéhez kapcsolódnak.

– Orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírá-
soknak megfelelõen közvetlenül végzi a másodfokú alkal-
masságvizsgálatokra berendelt személyek orvosi vizsgála-
tának irányítását.

Általános feltételek:
– A beosztás ellátására hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonák és közalkalmazottak is pályázhatnak
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú
– Beosztási illetményfokozat: I/V
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– foglalkozás-egészségügyi szakvizsga,
– érvényes mûködési igazolvány,
– hivatásos, szerzõdéses katonai vagy közalkalmazotti

jogviszony vállalása,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– államilag elismert komplex középfokú nyelvvizsga,
– katonai jogviszony vállalás estén külföldi szolgálat

vállalása.

Elõnyt jelent:
– csapatszolgálat,
– kórházi gyakorlat (klinikai osztályon),
– pályaalkalmasság-vizsgálati tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok máso-

latait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt

vevõk betekintési jogáról,
– az osztály vezetésére vonatkozó elgondolást.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ
21. napon történik.

A beosztás betöltésének várható ideje: a személyügyi
eljárási rendhez elõírt határidõn belül.

Bérezés, besorolás: közalkalmazottak esetén a Kjt., ka-
tonák esetén a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ parancsnokának kell benyújtani. Cím:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A borítékon feltüntetendõ a megpályázott beosztás
megnevezése: „Pályázat az MH HEK, Preventív Igazga-
tóság, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú Alkalmasságvizs-
gáló Osztály osztályvezetõ fõorvos beosztására”.

Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka pályázatot hirdet az MH Honvéd
Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, Alkal-
masságvizsgáló Intézet, Rendvédelmi Foglalkozás-
egészségügyi Orvosi Osztály osztályvezetõ fõorvosi be-
osztásának betöltésére.

Szolgálatteljesítés helye: 1112 Budapest, Budaörsi
út 49–53.

A beosztáshoz tartozó feladatok:
– Szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés,

tervezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ sebészeti al-
kalmasságvizsgálati tevékenységhez, valamint az osztály
irányításához, szakmai felügyeletéhez kapcsolódnak.

– Orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírá-
soknak megfelelõen közvetlenül végzi a sebészeti alkal-
masságvizsgálatokra berendelt személyek orvosi vizsgá-
latát.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós
felkészítésben és kiképzésben.

– A honvédség és a rendvédelmi szervek által kért or-
vosi alkalmasságvizsgálatok végrehajtásának irányítása,
döntés meghozatala.

– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politikai
doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat. Biztosítja
az osztály tudományos tevékenységének irányítását.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– sebészeti, traumatológiai szakvizsga,
– érvényes mûködési nyilvántartás,
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– közalkalmazotti jogviszony vállalása,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– államilag elismert komplex középfokú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– katonaorvosi szakmai gyakorlat,
– alkalmasságvizsgálatokon való jártasság,
– missziós tapasztalat,
– aneszteziológiai, honvédorvostan-katasztrófaorvos-

tan szakvizsga,
– kórházi gyakorlat (klinikai osztályon),
– pályaalkalmasság-vizsgálati tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles

másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt

vevõk betekintési jogáról,
– az osztály vezetésére vonatkozó elgondolást.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ
21. napon történik.

A beosztás betöltésének várható ideje: a személyügyi
eljárási rendhez elõírt határidõn belül.

Bérezés, besorolás: közalkalmazottak esetén a Kjt.,
tisztek esetén a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ parancsnokának kell benyújtani. Cím:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A borítékon feltüntetendõ a megpályázott beosztás
megnevezése: „Pályázat az MH HEK Preventív Igaz-
gatóság, Alkalmasságvizsgáló Intézet, Rendvédelmi
Foglalkozás-egészségügyi Orvosi Osztály osztályvezetõ
fõorvos beosztására”.

Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka pályázatot hirdet az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Repülõorvosi
Egészségvizsgáló és Kutató Intézet (REVKI) Pszicholó-
giai Osztály osztályvezetõ beosztásának betöltésére.

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú, valamint a Magyar Honvédség-

gel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakpszichológu-
sok, akik a pályázati feltételekben írt követelményeknek
megfelelnek.

Szolgálatteljesítés helye: 6000 Kecskemét, Balaton út 17.

A beosztáshoz tartozó feladatok:
– Irányítja az osztály szakmai munkáját, tudományos

kutató munkát végez.
– Együttmûködik az MH HEK társintézeteivel, az MH

HEK Preventív igazgatóság pszichológiai profilú társosz-
tályaival.

– Szakmailag együttmûködik az intézet valamennyi
osztályával, kiemelten a Repülõorvosi alkalmasságvizs-
gáló osztállyal.

– Biztosítja önmaga és beosztottai számára a szakmai
fejlõdés lehetõségét.

– Koordinálja az intézet Katonai Alkalmasságvizsgáló
osztályával közös feladatok végrehajtását.

Általános feltételek:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idejû.
– Beosztási illetmény, fokozat: I/V.
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes.
– A beosztás közalkalmazottal is betölthetõ.

Pályázati feltételek:
– Szakirányú egyetemi, szakpszichológusi végzettség.
– Hivatásos, szerzõdéses katonai vagy közalkalmazotti

jogviszony vállalása.
– Repülõalakulatnál beosztásban eltöltött legalább 5 év

csapatgyakorlat.
– Repülõorvosi szakterületen eltöltött 8 év pszicholó-

gusi szakmai gyakorlat.
– Tárgyalóképes angolnyelv-ismeret, valamint állami-

lag elismert középfokú komplex nyelvvizsga.
– Egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság.
– Tudományos tevékenység.
– Katonai jogviszony vállalás esetén külföldi szolgálat

vállalása.

Elõnyt jelent:
– Missziókban szerzett pszichológusi szakmai tapasz-

talat.
– Többéves repülõ-pszichológiai szakterületen végzett

tevékenység.
– Jártasság a pszichológiai alkalmasságvizsgálatok ter-

vezésében, szervezésében és végzésében.
– Alkalmazóképes informatikai ismeretek.
– A beosztás ellátásához szükséges egyetemi végzett-

ségen kívül más szakmai profilú felsõfokú iskolai végzett-
ség.

– Kialakult vezetõi készség, jó szervezõi és tárgyalóké-
pesség.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– A pályázó szakmai önéletrajzát.
– Végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot,

nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait.
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
– Nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt

vevõk betekintési jogáról.
– Az osztály vezetésére vonatkozó elgondolás, illetve

szakmai tevékenység tervezetet.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ
21. napon történik.

A beosztás betöltésének várható ideje: a személyügyi
eljárási rendhez elõírt határidõn belül.

Bérezés, besorolás: közalkalmazottak esetén a Kjt., ka-
tonák esetén a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ parancsnokának kell benyújtani. Cím:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A borítékon feltüntetendõ a megpályázott beosztás
megnevezése: „Pályázat az MH HEK REVKI Pszi-
chológiai Osztály osztályvezetõ beosztására”.
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A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
t á j é k o z t a t á s a

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bajó Péter mk. õrnagy H 033160

2. Baloghné Kõvári Márta fõtörzsõrmester H 027905

3. Dobos Imréné százados H 017931

4. Kovácsné Erki Krisztina százados H 031122

5. Majer Roland törzsõrmester H 031543

6. Nagy Róbert József fõtörzsõrmester H 027057

7. Nagyné Szabó Katalin Judit hadnagy H 036280

8. Szabó Csaba százados H 026781

9. Szilágyi György Gábor õrnagy H 034381

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Erdélyi Gábor szakaszvezetõ S 030777

2. Lõrinc Péter tizedes S 024237

3. Petrovszki János szakaszvezetõ S 016863

4. Sándor Csaba szakaszvezetõ S 022634

5. Sándor Csaba tizedes S 015388

6. Szekeres Zoltán törzsõrmester S 017901



Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Baksa István õrnagy N 024450

2. Csomay János alezredes N 022693

3. Dr. Tremmel Ágoston mk. ezredes N 024239

4. Fülöp István fõtörzszászlós N 020812

5. Hortobágyi László Tibor õrnagy N 024460

6. Jakab Sándor alezredes N 016789

7. Kiszt Ferenc alezredes N 015734

8. Laczkó Zoltán õrnagy N 024484

9. Marosi Jenõ õrnagy N 017794

10. Nagy Mihály mk. alezredes N 023061

11. Seres Attila zászlós N 018934

12. Szabó Antal õrnagy N 017538

13. Tóth Libóriusz alezredes N 019318

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Brunczvig Jánosné – K 012332

2. Nagy Károlyné – K 015405

Dr. Sándor Judit õrnagy s. k.,
irodavezetõ

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
t á j é k o z t a t á s a

bélyegzõ érvénytelenítésérõl

Az
MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj

feliratú, szám nélküli hivatalos körbélyegzõ elveszett, használata érvénytelen.
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

oktatói és kutatói 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 és kutatói munkakör betöl-
tésére:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar
– Katonai Gépész-, Mûszaki és Biztonságtechnikai

Mérnöki Intézet Fegyverzettechnikai, Páncélos és Gép-
jármûtechnikai Tanszék tanársegéd I. (1 fõ hivatásos
katona)

– Katonai Gépész-, Mûszaki és Biztonságtechnikai
Mérnöki Intézet Fegyverzettechnikai, Páncélos és Gép-
jármûtechnikai Tanszék tanársegéd II. (1 fõ hivatásos
katona)

– Informatikai és Hírközlési Intézet Informatikai
Tanszék adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

– Informatikai és Hírközlési Intézet Informatikai
Tanszék tanársegéd (1 fõ hivatásos katona)

– Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tan-
szék tanársegéd (1 fõ hivatásos katona)

– Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet ABV védelmi
Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)

– Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófa-
védelmi Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

– Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Vezetéstudo-
mányi Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)
(határozott, 6 hónapos idõtartam)

– Villamosmérnöki és Természettudományi Intézet
Elektronikai Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos
katona)

– Villamosmérnöki és Természettudományi Intézet
Matematika-fizika Tanszék egyetemi docens (1 fõ köz-
alkalmazott) (határozott, 6 hónapos idõtartam)

– Katonai Logisztikai Intézet Logisztikai Tanszék
egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)

– Automatizálási és Robotikai Intézet Robotikai és
Mechatronikai Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos
katona)

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
– Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok Intézet

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék adjunktusi munka-
kör (1 fõ közalkalmazott)

– Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok Intézet
Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék egyetemi do-
censi munkakörére (1 fõ közalkalmazott)

Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Stratégiai és Vé-
delmi Kutatócsoport tudományos segédmunkatárs (1 fõ
közalkalmazott)

A munkakörök betöltésének általános feltételei

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

a) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal;
b) rendelkezik legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

ezen belül legalább 4 éves felsõoktatásban szerzett szak-
mai tapasztalattal;

c) teljesítette az adjunktussal szemben támasztott köve-
telményeket;

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

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

f) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk,
a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának
vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást
tartson;

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

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

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

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

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

c) teljesítette a tanársegéddel szemben támasztott köve-
telményeket;

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

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

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

a) megkezdte a doktori képzést;
b) rendelkezzen beosztásának megfelelõ egyetemi dip-

lomával;
c) rendelkezzen az alkalmazó tanszék által elõírt idõtar-

tamú szakmai gyakorlattal;
d) rendelkezzen oktatói feladatainak témaköreiben az

egyetemi diploma követelményeit meghaladó ismerettel
és az ahhoz kapcsolódó széles körû tájékozottsággal;

e) legyen alkalmas alapszintû foglalkozások (gyakorlati
foglalkozások, gyakorlatok, dokumentum-feldolgozó fog-
lalkozások stb.) szemináriumok vezetésére, irányítására;
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f) rendelkezzen a tudományos kutatómunka alapjainak
és alkalmazási módszereinek ismeretével, valamint alkal-
massággal és készséggel annak eredményes végzéséhez.

Kinevezési követelmények a tudományos segédmun-
katársi munkakörhöz:

a) rendelkezzen a Kutatóintézet által elõírt idõtartamú
és minõségû szakmai gyakorlattal, melytõl egyedi esetben
– az intézetvezetõ javaslata alapján – el lehet térni;

b) kutatási témájában az egyetemi diplomakövetelmé-
nyeit meghaladó tudással és ehhez kapcsolódó széles körû
tájékozottsággal;

c) legyen képes alapszintû foglalkozások, szemináriu-
mok vezetésére, irányítására;

d) kezdeti tudományos publikációk felmutatása mellett
rendelkezzen a tudományos kutatómunka alapjainak és al-
kalmazási módszereinek ismeretével, megfelelõ alkalmas-
sággal és készséggel ennek eredményes végzéséhez.

Sajátos követelmények:

Katonai Gépész-, Mûszaki és Biztonságtechnikai
Mérnöki Intézet Fegyverzettechnikai, Páncélos és Gép-
jármûtechnikai Tanszék tanársegéd I. (1 fõ hivatásos
katona)

A pályázó rendelkezzen
– gépészmérnök, okleveles informatikai tanári végzett-

séggel;
– gyakorlattal CAD/CAM tervezõ rendszerek haszná-

latában;
– minimum 5 CNC programozási nyelv ismeretével;
– az oktatandó tananyag és rendszeresített szerszámgé-

pek használata miatt angol és német nyelvekbõl minimum
középfokú „C” típusú nyelvvizsgával.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– gépészeti területen az Országos Szakértõi Névjegy-

zékben vizsgaelnöki és szakértõi részvétel;
– publikációk CAD/CAM/CNC területen;
– tapasztalat pályázatok írásában, tanfolyamok szerve-

zésében.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Katonai Gépész-, Mûszaki és Biztonságtechnikai
Mérnöki Intézet Fegyverzettechnikai, Páncélos és Gép-
jármûtechnikai Tanszék tanársegéd II. (1 fõ hivatásos
katona)

A pályázó rendelkezzen
– gépészmérnök, hadi- és biztonságtechnikai mérnök

(MSc) végzettséggel;
– logisztikai területen tervezõ-szervezõ tapasztalattal;

– minimum 5 éves csapattapasztalattal;
– jártassággal a rendszeresített és a nem halálos fegyve-

rek alkalmazási lehetõségeivel, oktatásával;
– az oktatandó tananyag és rendszeresített haditechni-

kai eszközök miatt angol nyelvbõl minimum középfokú
„C” típusú nyelvvizsgával.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– missziós tapasztalat;
– publikációk hadi- és biztonságtechnikai területen.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Informatikai és Hírközlési Intézet Informatikai Tan-
szék adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

A pályázó rendelkezzen:
– informatikai, villamosmérnöki, matematikus vagy in-

formatika tanári egyetemi végzettséggel;
– legalább 3 éves oktatási gyakorlattal az informatikai

területén.

Legyen képes az informatikai rendszerek megbízható
mûködése, tervezése és üzemeltetése témák oktatására.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Informatikai és Hírközlési Intézet Informatikai Tan-
szék tanársegéd (1 fõ hivatásos katona)

A pályázó rendelkezzen:
– informatikai, villamosmérnöki vagy katonai kommu-

nikációs rendszerszervezõ egyetemi végzettséggel;
– legalább 3 éves szakmai gyakorlattal a MH távközlõ

és informatikai hálózatok felépítésérõl, felügyeletérõl, le-
gyen képes annak oktatására.

Legyen képes a számítógépes hálózatok tantárgy okta-
tására.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék
tanársegéd (1 fõ hivatásos katona)

A pályázó rendelkezzen:
– angol vagy német nyelvbõl legalább középfokú

„C” típusú katonai szakanyaggal bõvített (STANAG 6001
2. szintû vagy ARMA) nyelvvizsgával;

– igazolható tudományos-kutatási eredményekkel és
ismeretekkel kommunikációs rendszerek szervezése téma-
körbõl (tudományos publikációkkal), a hadtudományok
vagy a katonai mûszaki tudományok területén kommuni-
kációs rendszerek szervezése, tervezése témakörökbõl;
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– ismeretekkel, szakmai gyakorlati tapasztalattal az
MH zártcélú távközlõ és informatikai hálózatok felépíté-
sérõl, üzemeltetésérõl, valamint a katonai felsõvezetés ve-
zetési és irányítási rendszerének felépítésérõl, munkarend-
jérõl, a kapcsolódó szervezési, tervezési elveirõl.

Legyen képes:
– a Híradásszervezés tantárgyak és a szakmai elõmene-

teli tanfolyamokon szereplõ szervezési tantárgyak oktatá-
sára;

– idegen nyelven szakmai elõadások megtartására;
– tananyagfejlesztésre és kidolgozásra, elektronikus és

nyomtatott jegyzetek készítésére;
– a hallgatói osztályok vezetésére, tanulmányaik szer-

vezésére, tanulmányi munkájuk irányítására, segítésére.

A pályázat elbírálásánál elonyt jelent hazai szakmai
(híradó) gyakorlaton szerzett tapasztalat, valamint máso-
dik idegen nyelv kommunikációképes alkalmazása, illetõ-
leg ZMNE Haditechnikai Menedzser Szak, Katonai Kom-
munikációs Rendszerszervezõ Szakirányon szerzett egye-
temi oklevél.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet ABV védelmi
Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)

A pályázó rendelkezzen:
– nemzetvédelmi egyetemi szakirányú végzettséggel;
– legalább 8 év katonai szakmai (oktatói) tapaszta-

lattal;
– legalább két szakmai tárgy többéves oktatási tapasz-

talatával.

Legyen képes az ABV-védelem területén – a NATO el-
vek ismeretével – (elméleti, gyakorlati készség szintjén)
a differenciált szakmai modul tantárgyainak (elsõsorban
ABV harcászat, ABV támogatás), valamint ugyanezen téma-
körben katasztrófavédelmi speciális ismeretek oktatására.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavé-
delmi Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

A pályázó rendelkezzen:
– vegyész vagy gyógyszerész egyetemi végzettséggel;
– többéves, vegyiparban szerzett szakmai gyakorlattal;
– angol és még egy idegen nyelv felsõfokú ismeretével;
– minõségbiztosítási szakmai gyakorlattal.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Vezetéstudo-
mányi Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)
(határozott, 6 hónapos idõtartam)

A pályázó rendelkezzen:
– angol nyelvû oktatási gyakorlattal;
– angol nyelvû elõadói tapasztalattal;
– más felsõoktatási intézményekben szerzett oktatási

gyakorlattal;
– más felsõoktatási intézményben szerzett tantárgyfej-

lesztési tapasztalattal;
– vezetési-szervezési, folyamatszervezési területen szer-

zett oktatási gyakorlattal.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Villamosmérnöki és Természettudományi Intézet
Elektronikai Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos
katona)

A pályázó rendelkezzen:
– okleveles villamosmérnöki végzettséggel és a villa-

mosmérnöki, vagy katonai mûszaki tudományok tudo-
mányágban szerzett tudományos fokozattal;

– legalább ötéves felsõoktatási oktatói tapasztalattal;
– szakmai gyakorlattal a nagyfrekvenciás áramkörök

tervezése, építése és méréstechnikája területén;
– legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert fel-

sõfokú, komplex, vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával;
– tapasztalattal a hallgatói tudományos munka szerve-

zésében, vezetésében.

Legyen képes:
– villamosmérnöki általános alapozó, valamint hírközlési

és nagyfrekvenciás szakalapozó tantárgyak oktatására;
– korszerû katonai és polgári kommunikációs eszközök

és rendszerek rendszertechnikájának és típusismeretének
oktatására;

– tananyagfejlesztésre és -kidolgozásra, nyomtatott és
elektronikus jegyzetek készítésére;

– hallgatói osztályok vezetésére, tanulmányi tevékeny-
ségük irányítására.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– tervezõi és szervezõi tapasztalat, tárgyalókészség;
– publikációs tevékenység;
– további idegen nyelvek ismerete.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.
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Villamosmérnöki és Természettudományi Intézet
Matematika-fizika Tanszék egyetemi docens (1 fõ köz-
alkalmazott) (határozott, 6 hónapos idõtartam)

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel (matematika);
– tudományos (PhD) fokozattal a matematika tudomá-

nyok területén;
– oktatási gyakorlattal a katonai mûszaki felsõoktatásban;
– publikációval és modern ismeretekkel a matematika

tudományágban.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a tananyagok ide-
gen nyelvû oktatásának képessége.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Katonai Logisztikai Intézet Logisztikai Tanszék
egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)

A pályázó rendelkezzen:
– okleveles mérnöki végzettséggel;
– logisztikai, azon belül gépjármû- és fegyverzettech-

nikai területen oktatási és szakmai gyakorlattal.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a Haditechnikai is-
meretek, Jármûszerkezettan, Közlekedési jármûvek, Döntés-
elmélet, valamint Operációkutatás a logisztikai rendszerek-
ben tantárgyak oktatása terén szerzett tapasztalat.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Automatizálási és Robotikai Intézet Robotikai és
Mechatronikai Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatá-
sos katona)

A pályázó rendelkezzen:
– mûszaki tudományterületen szerzett tudományos fo-

kozattal;
– a robotika és a mechatronika tudományos területein

végzett kutatói tapasztalatokkal és publikációkkal;
– a fegyverzettechnika területén szakmai gyakorlattal;
– polgári személy jelentkezése esetén vállalja a 2001.

évi XCV. törvény alapján a hivatásos vagy szerzõdéses
tiszti állományba vételt és az azzal járó követelmények tel-
jesítését. Tudomásul veszi – és errõl pályázatában nyilat-
kozik –, hogy a hivatásos vagy szerzõdéses tiszti állo-
mányba vételét követõen töltheti be ezt a munkakört.

Vegyen részt szakmai tudományos mûhely munkájában.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Intézet Nem-
zetközi Tanulmányok Tanszék adjunktusi munkakör
(1 fõ közalkalmazott)

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel;
– ismerje a nemzetközi intézmények és a békemûvele-

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

– legyen járatos a nem-háborús mûveletek – különösen
a humanitárius intervenciós – oktatásában, kutatásában;

– rendelkezzen Európai Uniós jogi és politikai ismere-
tekkel, legyen képes az EU közös kül- és biztonságpoliti-
kájának oktatására;

– rendelkezzen angol- és francianyelv-ismerettel;
– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,

fordítására;
– rendelkezzen általános PC ismeretekkel, és ismerje a

NEPTUN-NET rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a nemzetközi ta-
pasztalat vagy a külföldi tudományos ösztöndíj és kutatási
tapasztalat vagy a felsõfokú angol-, illetve francianyelv-
ismeret.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Intézet Biz-
tonság- és Védelempolitikai Tanszék egyetemi docensi
munkakörére (1 fõ közalkalmazott)

A pályázó rendelkezzen:
– történelemtudományi vagy hadtudományi PhD foko-

zattal, tudományos teljesítménnyel és publikációkkal;
– az egyetemi szintû felsõoktatásban szerzett legalább

nyolc éves szakmai gyakorlattal;
– oktatói gyakorlattal a hadtudományi PhD-képzésben;
– legyen járatos a biztonság- és védelempolitikai szak

speciális tantárgyainak – Stratégia, Stratégiai gondolko-
dás, Terrorizmus és biztonság, Válságkörzetek kutatása,
Szituációs gyakorlat – oktatásában, kutatásában;

– legyen járatos szakdolgozatok és diplomamunkák,
Országos Tudományos Diákköri dolgozatok témavezeté-
sében;

– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,
fordítására;

– legyen képes biztonságpolitikai témákban idegen
nyelven elõadást tartani, akár külföldi doktori (PhD) kép-
zésben is;

– rendelkezzen általános PC ismeretekkel, és ismerje a
NEPTUN-NET rendszert.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a biztonság- és vé-
delempolitikai szak oktatásában szerzett többéves tapasz-
talat.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Stratégiai és Vé-
delmi Kutatócsoport tudományos segédmunkatárs
(1 fõ közalkalmazott)

A tudományos segédmunkatárs feladata:
– a kutatócsoport profiljának megfelelõ, biztonság- és

védelempolitikai aspektusú információk gyûjtése és
rendszerezése;

– kutatási területével kapcsolatos rövid tájékoztatók,
elõadások megtartása, jelentések, speciális igényû össze-
foglalók összeállításában történõ közremûködés, publiká-
ciós tevékenység.

Sajátos követelmények:
– rendelkezzen legalább egy idegen nyelv – lehetõség

szerint angol – középfokú, államilag elismert nyelvvizs-
ga-bizonyítvánnyal tanúsított ismeretével;

– megkezdte/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 az elõírt
idegen nyelv felsõfokú ismerete, valamely második idegen
nyelv ismerete. Doktori programban való részvétel. Kiter-
jedt, az intézet kutatási területét érintõ publikációs tevé-
kenység.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Az egyetemi docensi és tanársegédi munkakörhöz rend-
szeresített rendfokozat alezredes, illetménykategória: I/V.,
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 vonatko-

zó jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázati szöveget;
– részletes szakmai önéletrajzot (aláírva);
– egyetemen kívüli pályázó esetén végzettséget, szak-

képzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
tanúsító okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát;

– egyetemen belüli pályázó esetén végzettséget, szak-
képzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok Emberi
Erõforrás Osztály által igazolt – az eredetivel megegyezõ –
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 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 Nemzetvédelmi Egyetem

………..……………… munkakörére”.

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

Prof. Dr. Padányi József okl. mk. ezredes s. k.,
stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes
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Az Állami Egészségügyi Központ fõigazgatójának
t á j é k o z t a t á s a

pályázat érvénytelenítésérõl

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján 2009 júliusában megjelente-
tett, a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ Járóbeteg-szakrendelõ Intézet Reumatológia, fõorvos
munkakör betöltésére kiírt pályázatot pályázatkiírás eljárási hiba miatt érvénytelenítem.

Budapest, 2009. október 22.

Dr. Szilvásy István s. k.,
fõigazgató
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a Kiadótól meg-
szokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában. A könyv szerzõje
dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom
széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának ügyes-bajos
dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet kaphat, de remélhetõleg
haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk,
a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ
eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati gon-
dolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy össze-
hasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez
a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja
a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is kezdhetünk
az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien
régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrá-
ja még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondos-
kodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor
nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui
generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcio-
náljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlöny-
boltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megren-
deles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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
átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége
és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással szorosan
összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint ezek szervezeti
biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási
törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi
szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok, illetve
az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ igazságszol-
gáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk
azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meg-
határozzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek
akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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09.2975 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

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