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Szám Tárgy Ol dal

Ha tá ro za t

76/2006. (HK 15.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1066

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

73/2006. (HK 15.)
HM KÁT in téz ke dés

A 2006. jú li us ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá tá -
sá ról 1067

74/2006. (HK 15.)
HM KÁT in téz ke dés

A 2006. au gusz tus ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el -
lá tá sá ról 1067

Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ren del ke zé sek

87/2006. (HK 15.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség és rend vé del mi szer vek 2006. évi ka to -
nai sport baj nok sá ga meg szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról 1068

88/2006. (HK 15.)
HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök el sõ he lyet tes helyettesíté -
sérõl 1068

89/2006. (HK 15.)
HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó he lyet te sí té sé rõl 1068

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A

CXXXIII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM
2006. jú li us 13.

ÚJ HE LYEN A KÖZ LÖNY BOLT!

2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik,

ahol a megszokott kiadványokon kívül bõvebb szolgáltatások (jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások,

terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.) állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az új elérhetõségek:

Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca – Nyár utca sarkán);

tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu, www.kozlonycentrum.hu



Szám Tárgy Ol dal

MH fõ nö ki ren del ke zé s

19/2006. (HK 15.)
HVK KTFCSF in téz ke dés

A had erõ-át ala kí tás VI. üte me szer ve zé si fel ada tok hír adó és
in for ma ti kai szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról szóló 20/2005.
(HK 17.) HVK KTFCSF in téz ke dés mó do sí tá sá ról 1068

Köz le mé ny

Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ 
és To vább kép zõ Kft.

Pót je lent ke zé si fel hí vás mun ka- és tûz vé del mi szak kép zés re 1069

Mel lék let

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek ala pí tó ok ira tai
egy sé ges szer ke zet ben

HATÁROZAT

1066 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15. szám

A honvédelmi miniszter
76/2006. (HK 15.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 12. Légvédelmi Rakétadandár
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben és a
89.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – 
a Ma gyar Hon véd ség 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár
34/2001. (HK 9.) HM ha tá ro zat tal ki adott, az 50/2004.
(HK 14.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott ala pí tó ok ira tát az
aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 1. pont má so dik be kez dé sé nek el sõ mon -
da ta he lyé be az aláb bi szö veg rész lép:

„A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd -
ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta dan dár, rö vi dí tett
meg ne ve zé se: MH 12. Ar ra bo na lé. rak. dd.”

2. A ha tá ro zat 8. pont c) al pont el sõ fran cia be kez dé sé -
nek he lyé be az aláb bi fran cia be kez dés lép:

„– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Hjt-ben,
illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott
mun kál ta tói, ve ze tõi jog kö rö ket.”

3. A ha tá ro zat 9. pont ja he lyé be az aláb bi 9. pont lép:
„A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. és a Kjt. ha tá lya alá tar -

tozó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma -
zot tak áll nak jog vi szony ban.”

4. A ha tá ro zat 10. pont ja he lyé be az aláb bi 10. pont lép:
„Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség -
ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem -
pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

A gaz dál ko dá si rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá got – a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és



bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér -
dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht-ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog -
kö rét – a jog sza bá lyok és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö ze i ben meg ha tá ro zott mó don az ala ku lat Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tá ban – át ru ház hat ja.

A pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM
Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és
szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.”

5. A ha tá ro zat 11. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé -
szül ki:

„Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel té -
te le ként ren del ke zés re ál ló, és e cél ra csak rész ben le kö tött 
sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val,
nem nye re ség szer zés cél já ból, ki egé szí tõ te vé keny sé get
foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek
alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé -
te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003.

(IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
60.23 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás
60.24 Köz úti te her szál lí tás”

6. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ezzel
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 12. Lég vé del mi Ra ké ta -
dan dár pa rancs no ka ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 
60 na pon be lül a ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét,
ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tartal -
mazó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot mó do sít ja, és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké hez.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. jú ni us 27.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

73/2006. (HK 15.) HM KÁT-HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a 2006. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

74/2006. (HK 15.) HM KÁT-HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a 2006. augusztus havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.



HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
87/2006. (HK 15.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek
2006. évi katonai sportbajnoksága megszervezésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
88/2006. (HK 15.) HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettes helyettesítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
89/2006. (HK 15.) HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar törzsigazgató helyettesítésérõl*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉS

A HM Honvéd Vezérkar katonai tervezõ fõcsoportfõnökének
19/2006. (HK 15.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a haderõ-átalakítás VI. üteme szervezési feladatok híradó és informatikai szakfeladatainak végrehajtásáról
szóló 20/2005. (HK 17.) HVK KTFCSF intézkedés módosításáról**

** Az intézkedést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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KÖZLEMÉNY

PÓTJELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI KÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ KFT.

MUNKA- ÉS TÛZVÉDELMI SZAKKÉPZÉSEIRE
2006/2007-es tanév

FMK Nyilvántartási szám: 01-0182-05
Intézmény -akkreditációs lajtsromszám: 0477

I. Fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú to vább kép zés
A to vább kép zés a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem és az OMKT KFT. együtt mû kö dé sé nek a ke re -

té ben in dul.
– je lent ke zé si fel té tel: egye te mi, illetve fõ is ko lai vég zett ség,
– kép zé si idõ: 5 fél év.
A ta nul má nyok el vég zé se után tet t si ke res zá ró vizs ga ese tén a hall ga tók fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú ké pe sí -

tést iga zo ló ok le ve let kap nak. Az ok le vél mun ka vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve mun -
ka biz ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít, egy ben alap fel té te le a mun ka vé del mi szak ér tõi iga zol vány meg sze -
rez he tõ sé gé nek is.

II. Mun ka vé del mi tech ni kus szak kép zés (Or szá gos Kép zé si Jegy zék szá ma: 53 5499 01)
– je lent ke zé si fel té te lek:

– mû sza ki jel le gû szak kö zép is ko lai, vagy mû sza ki is me re tet nyúj tó kép zé sen szer zett ké pe sí tés, vagy
– mû sza ki tech ni ku si vég zett ség, vagy
– érett sé gi bi zo nyít vány és mû sza ki jel le gû szak mun kás bi zo nyít vány, vagy
– érett sé gi és a MÁV fel sõ fo kú for gal mi és ke res ke del mi tan fo lya ma in szer zett vég zett ség, vagy
– érett sé gi és pos ta for gal mi ké pe sí tés.

– kép zé si idõ: 2 fél év. (250 óra)
A ta nul má nyo kat köve tõen si ke res zá ró vizs gát tet t hall ga tók mun ka vé del mi tech ni ku si bi zo nyít ványt kap nak, mely

bi zo nyít vány kö zép fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve mun ka biz ton sá gi
szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít.

III. Tûz vé del mi elõ adó szak kép zés (Or szá gos Kép zé si Jegy zék szá ma: 52 8915 02)
– je lent ke zé si fel té tel: kö zép is ko lai vég zett ség,
– kép zé si idõ: 2 fél év. (324 óra)
A ta nul má nyo kat köve tõen si ke res zá ró vizs gát tet t hall ga tók tûz vé del mi elõ adó bi zo nyít ványt kap nak, mely bi zo nyít -

vány kö zép fo kú tûz vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re jo go sít.

IV. Mun ka vé del mi és tûz vé del mi szak kép zé sek
A tan ren dek össze han go lá sá val min d az I., min d a II. pon tok ban fel so rolt mun ka vé del mi szak kép zé sek re je lent ke zõk

ré szé re az OMKT KFT. le he tõ sé get biz to sí t ar ra, hogy a mun ka vé del mi ta nul má nya ik kal egy ide jû leg a III. pont ban sze -
rep lõ tûz vé del mi elõ adó szak kép zés ben is részt ve gye nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók
a) Va la mennyi szak kép zés 2006. szep tem be ré ben in dul az OMKT KFT. szék he lyén Bu da pes ten.
b) Pót je lent ke zé si ha tár idõ: 2006. au gusz tus 18.
c) Je lent kez ni az OMKT KFT. je lent ke zé si lap ján le het, me lyek be sze rez he tõk sze mé lye sen

– az OMKT KFT.-be n (1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 9. „R” ép. II. em. 216; 218.), vagy
– a Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé gek re gi o ná lis köz pont ja i ban,

illetve igé nyel he tõk le vél ben vagy te le fo non. A II. és III. pon tok ban fel so rolt kép zé sek je lent ke zé si lap ja le tölt he tõ a
www.omkt.bme.hu web ol dal ról is.

d) Rész le tes in for má ci ó kat a je lent ke zé si lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó, va la mint az em lí tett hon lap tar tal maz za. Szó -
be li fel vi lá go sí tást ad

– a fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Bo gen fürst Fe renc né a 463-3610-es,
– a kö zép fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Szi lá gyi né Mi hály Gyön gyi a 463-4396-os,
– a tûz vé del mi elõ adó szak kép zés rõl: Mé szá ros né Mar git tay Ka ta lin a 463-2709-es te le fo non.

15. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1069



1070 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15. szám

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként a

dr. Né meth Gab ri el la és dr. Pa tyi And rás

A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta

cí mû ki ad vá nyát.

Ha zánk ban 1924 óta lé te zik a tár sas ház in téz mé nye, és a ma ha tá lyos tör vény im már a ne gye dik társas -
házi tör vény. 
A tár sas há zak ról szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény kom men tár ja a kö zös tu laj don ezen spe ci á lis for má já nak 
sza bá lya it igyek szik meg is mer tet ni az ol va sók kal. A ki ad ványt ha szon nal for gat hat ják el sõ sor ban kö zös
kép vi se lõk, tár sas ház-tu laj do no sok, tár sas há zi ügyek kel nap i szin ten fog lal ko zók, de a jo gi pá lyák va la me -
lyi kén dol go zó szak em be rek is.
A tör vényszö veg be il lesz tett ma gya rá za tok ön ál ló szö veg ként is, de a tör vény szö veg ki egé szí té se ként is
hasz nál ha tók.
Az egye te mi do cens, illetve ügy véd szer zõ pá ros köny vé ben jól öt vö zi az el mé le ti és a gya kor la ti meg kö ze lí -
tés elõ nye it. A szer zõk sok he lyütt igye kez nek meg vi lá gí ta ni, el ma gya ráz ni nemcsak a konk rét jog sza bály -
szö ve get, ha nem a tár sas há zi jog vi szo nyok mö göt tes, ál ta lá nos pol gá ri jo gi hát tér in téz mé nye it, jog el ve it is
(pl. jó hi sze mû jog gya kor lás el ve, jog gal va ló vissza élés ál ta lá nos ti lal ma stb.). Sõt, a kom men tár szö ve gé -
ben meg ta lál hat juk a sza va za ti ará nyok kal (pl. egy sze rû szó több ség, mi nõ sí tett több ség, ab szo lút több ség) 
kap cso la tos tud ni va lók ál ta lá nos is mer te té sét is.
A kiadvány füg ge lé ke tar tal maz egy tár sas há zi ala pí tó ok ira tot és egy szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot
is. E két ok irat ter mé sze te sen min ta do ku men tum, me lyek tar tal mát az adott tár sas ház ala pí tá sa so rán a
konk rét tu laj do ni és mû kö dé si vi szo nyok függ vé nyé ben min den kép pen pon to sí ta ni, ki egé szí te ni, mó do sí -
ta ni kell, de még is tám pon tul szol gál hat min ta szö veg ként mind azok szá má ra, akik ta nács ta la nok ab ban,
ho gyan is in dul ja nak ne ki egy tár sas ház-ala pí tás nak, im má ron az új, ne gye dik tár sas há zi tör vény sza bá lyai 
alapján.

A ki ad vány 144 ol dal ter je del mû.
Ára: 1155 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt (ár a: 1155 Ft áfá val) .................
példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég sze rû alá írás
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat júl i u si szá ma.

Tá jé ko zód jon a Jog ta nács adó ból, s le gyen a min den na pok ban ön ma ga ügy véd je!

Kap ha tó a hír lap áru sok nál vagy elõ fi zet he tõ az aláb bi szel vé nyen:

A kö vet ke zõ szá mok ter ve zett té má i ból

A kkt.-k, bt.-k, kft.-k ala pí tá sá nak, mû kö dé -
sé nek új sza bá lyai n Tár sas há zak (so ro zat)
n Lakás szövetkezetek ( sorozat) n La kás -
bér let n Ki sa já tí tás n Örök lé si szer zõ dés,
aján dé ko zás ha lál ese té re n Ha gya té ki vi ták
n Há zi  õrizet,  lakhely elhagyási ti la lom n

Bíró ság elé ál lí tás n Tár gya lás ról le mon dás n

Köz igazgatási pe rek n Köz al kal ma zot tak
 érdek védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n

 Mun ka ügyi és tb- perek n  Tes ti sér tés n  Ön -
gyilkosságban köz re mû kö dés n Magzat -
elhajtás n Rá gal ma zás,  becsület sértés,
 kegyeletsértés n Köz úti bûn cse lek mé nyek
(köz úti  veszélyeztetés, köz úti bal eset oko -
zása,  jármû vezetés it tas vagy  bódult ál la pot -
ban, jár mû ve ze tés til tott át en ge dé se, cser -
ben ha gyás) n Ha mis vád, ha mis  tanúzás n

Sze mé lyes sza bad ság meg sér té se n Kis ko rú 
el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sa n  Köz -
okirat-hamisítás, ma gán ok irat-ha mi sí tás n

 Közve títõ a  büntetõ eljárásban n A sza bály -
sze rû kézbe sítés n Jog or vos la ti  fó ru mok n

 Hitel- és  kölcsön szerzõdés n Pol gá ri jo gi
 kalauz A-tól Z-ig (so ro zat) n Ajándé kozás n
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A honvédelmi miniszter
5/1998. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ Képviselete,

Katonai Képviselõ Hivatala alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye -
lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek
ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló 156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában,
va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá -
sá nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben, a
 Magyar Köz tár sa ság Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te mel lett mû kö dõ Kép vi se le té nek lé te sí té sé rõl  szóló 2280/1997.
(IX. 18.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint a kül ügy mi nisz ter és a hon vé del mi mi nisz ter 2/1997. együt tes uta sí tá sá ban fog -
lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság NATO csat la ko zá sá val kap cso la tos fel ada tok elõ se gí té se ér de ké ben ka to nai szer ve ze tet,
mint köz pon ti költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: A Ma gyar Köz tár sa ság Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te mel lett mû kö dõ
Kép vi se le te, Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: KKH.
Szék he lye: Bu da pest.
Szol gá lat tel je sí tés he lye: Brüsszel (Bel gi um) NATO Köz pont, Mons (Bel gi um) NATO Szö vet sé ges Erõk Euró pai Fõ -

pa rancs nok sá ga, il l. Nor folk (Egye sült Ál la mok) NATO Szö vet sé ges Erõk At lan ti Fõ pa rancs nok sá ga.
Postacíme:
– NA TO-köz pont, 1110 Brüsszel, Bel gi um;
– SHAPE B–7010 Mons, Bel gi um;
– ACLANT, Nor folk, Egye sült Ál la mok.

3. A KKH a Ma gyar Hon véd ség had rend jé be tar to zó, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ jo gi sze mély. Ala pí tó ja és
a fel ügye le ti jog kör gya kor ló ja a hon vé del mi mi nisz ter. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ál lo má -
nyá ba, az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik.

4. A KKH alap fel ada ta:
A Ma gyar Köz tár sa ság ka to nai ér de ke i nek kép vi se le te az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te (NATO) ka to nai ha tó -

sá ga i val, a NATO tag ál la mok ka to nai kép vi se le te i vel, a bé ke part ner sé gi prog ram ban részt ve võ ál la mok ka to nai kép vi -
se le te i vel, va la mint a Nyu gat-eu ró pai Unió Ka to nai ter ve zõ Sejt jé vel tör té nõ kap cso lat tar tás út ján.

5. A KKH alap te vé keny sé ge és szol gá la ti alá ren delt sé ge
A KKH alap te vé keny sé gét a Ma gyar Köz tár sa ság Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te mel lett mû kö dõ Kép vi se le tén

(Misszió) mû kö dõ Vé de lem po li ti kai Rész leg és a Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la szer ve ze ti és mû kö dé si rend jé rõl  szóló
HM uta sí tás sza bá lyoz za.

A KKH fel ada tát a Misszi ót ve ze tõ nagy kö vet po li ti kai irá nyí tá sá val vég zi. A ka to nai kép vi se lõ a ma gyar Hon véd ség
pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök (MHPK, VKF) alá ren delt sé gé ben a fel adat kö ré be tar to zó ka to nai-szak mai kér dé sek ben
ön ál ló an lát ja el fel ada ta it. A ka to nai kép vi se lõ az ille té kességi kö ré be tar to zó kér dé sek ben uta sí tá sa it – a HM integrá -
ciós és nem zet kö zi kap cso la to kat fel ügye lõ he lyet tes ál lam tit ká ra (HM HÁT) és a Misszi ót ve ze tõ nagy kö vet egy ide jû
tá jé koz ta tá sa mel lett – az MHPK, VKF-tõl kap ja. Ha lasz tást nem tû rõ, po li ti kai ki ha tás sal is bí ró ügyek ben a hon vé del mi 
mi nisz ter és a HM HÁT köz vet le nül is ad hat uta sí tást a KKH ve ze tõ jé nek. A KKH ve ze tõ je a hon vé del mi mi nisz ter tõl és 
a HM HÁT-tól ka pott köz vet len uta sí tás ról – annak vég re haj tá sa mel lett – tá jé koz tat ja a Misszi ót ve ze tõ nagy kö ve tet
és az MHPK, VKF-et. A ka to nai kép vi se lõ je len té se it – a Misszi ót ve ze tõ nagy kö vet és a HM HÁT egy ide jû tá jé koz ta tá -
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sa mel lett – a HVK Vé del mi Ter ve zé si Fõ cso port fõ nök sé gen (J5) ke resz tül, illetve köz vet le nül a MHPK, VKF-nek ter -
jesz ti fö l. Fel ada tai so rán a HVK J5 be vo ná sá val, illetve köz vet le nül kap cso la tot tar t a HVK szer ve i vel és a ha de rõ ne mi
ve zér ka rok kal.

6. A KKH ve ze tõ jé nek be osz tá sa, ki ne ve zé sé nek rend je, jog ál lá sa:
a) A be osz tás meg ne ve zé se: ka to nai kép vi se lõ
b) A KKH ve ze tõ jét az MH pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök és a HM in teg rá ci ós és nem zet kö zi ügye ket fel ügye lõ

 helyettes ál lam tit kár kö zös ja vas la tá ra – a kül ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – a Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi
mi nisz te re ne ve zi ki és men ti fe l. A KKH-nál be osz tot ta kat az MHPK VKF és a HM in teg rá ci ós és nem zet kö zi ügye ket
fel ügye lõ he lyet tes ál lam tit kár kö zös ja vas la tá ra – a dip lo má ci ai stá tu szú mun ka tár sak ese té ben a kül ügy mi nisz ter elõ ze -
tes egyet ér té sé vel – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki.

c) Jog kö re, fe le lõs sé ge, fel ada tai:
A ka to nai kép vi se lõ a Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la ka to na ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, a köz al kal ma zot ti ál lo -

mány nak pe dig mun ka he lyi fe let te se.
A ka to nai kép vi se lõ – a Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la ve ze té sé nek vo nat ko zá sá ban – mint a ka to nai szer ve zet élén ál ló

egy sze mé lyi ve ze tõ, fe le lõs a hi va tal szak mai te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok és
kö te le zett sé gek ma gas szin tû vég re haj tá sá ért, a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den ol da lú biz to sí tá sá ért, a jog sza -
bá lyok ban és egyéb bel sõ ren del ke zé sek ben elõ írt tör vényes mû kö dé sért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az
alá ren delt sze mé lyi ál lo má nya szak mai fel ké szí té sé ért és fe gyel mé ért.

A ka to nai kép vi se lõ szol gá la ti elöl já ró ja a NA TO fõ pa rancs nok sá go kon, va la mint az alá ren delt NA TO pa rancs nok sá -
go kon mû kö dõ ka to nai kép vi se lõk nek.

A KKH ve ze té se te kin te té ben a hi va tal ve ze tõ rész le tes fel ada ta it a kül ügy mi nisz ter és a hon vé del mi mi nisz ter 2/1997. 
együt tes uta sí tá sa és a Ma gyar Köz tár sa ság Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te mel lett mû kö dõ Kép vi se le tén mû kö dõ
Vé de lem po li ti kai Rész leg és a Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la szer ve ze ti és mû kö dé si rend jé rõl  szóló HM uta sí tás tar tal -
maz za.

7. A KKH-nál a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák, to váb bá a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló – több ször mó do -
sí tott – 1992. évi XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó hon véd sé gi köz al kal ma zot tak tel je sí te nek szol gá la tot.

8. A KKH a költ ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság, ille tõ leg a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel – fi gye lem mel a 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let 5.  §-ában fog lal tak ra – rész jog kö rû, rész ben ön ál ló
költ ség ve té si szerv.

A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször
mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény ben és vég re haj tá si ren de le te i ben meg fo gal ma zott el vek nek meg fele lõen –
az ala pí tó ha tá roz za meg. A gaz dál ko dá si te vé keny ség fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium gaz dál ko dá si, pénz ügyi
és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

9. A KKH vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat hat.

10. A KKH rész le tes szer ve ze ti fel épí té sét és lét szá mát az ál lo mány táb la tar tal maz za, me lyet – a hon vé del mi mi nisz -
ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – az MH pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök hagy jó vá. A KKH és alá ren delt jei mû kö dé sé nek a
 hivatkozott mi nisz te ri uta sí tá sok ban nem sza bá lyo zott kér dé se it az MH pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök 1998. feb ru ár
15-ig kü lön Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban sza bá lyoz za.

11. Ez az ala pí tó ok irat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1998. ja nu ár 15.
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A honvédelmi miniszter
3/2002. (HK 5.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában, il l. a
hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 41.  § (2) be kez dés l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi
 Minisztérium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a
 sajátosságoknak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de -
let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Köz tár sa ság és a Ma gyar Hon véd ség ka to nai kép vi se le té vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a NA TO
Euró pai Erõ i nek Fõ pa rancs nok sá gán (SHA PE) 2001. jú ni us 30-i ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

Meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH NKK.
A költ ség ve té si szerv jog ál lá sa: dan dár szin tû ka to nai szer ve zet.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: SHA PE, Mons, Bel gi um
Pos ta cím: 7010 SHA PE, Bel gi um.

3. Az MH NKK jo gi sze mély. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló
ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál tal ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge: a Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se le te a
NA TO Euró pai Erõ i nek Fõ pa rancs nok sá gán és az alá ren delt pa rancs nok sá go kon, fo lya ma tos in for má ció áram lás és
 koordináció biz to sí tá sa a Hon véd Ve zér kar és a tag or szá gok nem ze ti ka to nai kép vi se le tei kö zöt ti ha té kony együtt mû kö -
dés ér de ké ben.

5. Az alap te vé keny ség kö ré ben vég re hajt ja:
a) ese ti fel ha tal ma zá sok, mi nisz te ri ren del ke zé sek, nem ze ti cél ki tû zé sek alap ján kép vi se li a nem ze ti ér de ket a

 SHAPE-nél és az alá ren delt pa rancs nok sá go kon;
b) biz to sít ja a Ma gyar Köz tár sa sá got érin tõ in for má ció fo lya ma tos áram lá sát a SHA PE, a NA TO pa rancs nok sá gok, a

NA TO tag or szá gok ka to nai kép vi se le tei, a Brüssze li Ka to nai Kép vi se let, a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó NA TO Kép vi -
se le te és a Ma gyar Köz tár sa ság ka to nai szer ve ze tei kö zött;

c) ko or di nál ja a SHA PE és a NA TO pa rancs nok sá gok, va la mint a ha zai ka to nai szer ve ze tek kö zöt ti ha té kony együtt -
mû kö dést;

d) te vé ke nyen részt vesz a SHA PE és a nem ze ti de le gá ci ók prog ram já nak ter ve zé sé ben, elõ ké szí té sé ben és ered mé nyes
le bo nyo lí tá sá ban, kez de mé nye zi a nem ze ti kul túr a, ha di ipar és az MH be mu ta tá sát szol gá ló ren dez vé nyek szer ve zé sét;

e) fo lya ma to san biz to sít ja az euró pai NA TO pa rancs nok sá go kon szol gá la tot tel je sí tõ ma gyar ál lo mány ad mi niszt ra -
tív tá mo ga tá sát a ha tá lyos bel sõ ren del ke zé sek és a SHA PE elõ írásai alap ján.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke.

7. Az MH NKK a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé ben, fel adat kö ré be tar to zó ka to nai
szak mai kér dé sek ben ön ál ló an lát ja el fel ada ta it. Ha lasz tást nem tû rõ, po li ti kai ki ha tás sal is bí ró ügyek ben a hon vé del mi
mi nisz ter és a Hon vé del mi Mi nisz té rium vé de lem po li ti kai he lyet tes ál lam tit ká ra (a továb biak ban: HM VPHÁT) az MH
NKK ve ze tõ jé nek köz vet le nül is uta sí tást ad hat. Az MH NKK ve ze tõ je a hon vé del mi mi nisz ter tõl és a HM VPHÁT-tól
ka pott köz vet len uta sí tás ról – annak vég re haj tá sa mel lett – tá jé koz tat ja a Hon véd Ve zér kar fõ nö két.

8. Az MH NKK ve ze tõ je, ki ne ve zé si rend je és a sze mé lyi ál lo mány:
a) Ve ze tõ je: ka to nai kép vi se lõ; be osz tá sá nak meg ne ve zé se: Nem ze ti Ka to nai Kép vi se lõ.

1 Mó do sí tot ta: 74/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 13.
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b) A ve ze tõt – az elöl já rói ja vas la to kat figye lembe vé ve, a kül ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – a hon vé del mi
mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l.

c) A ka to nai kép vi se lõ a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, oszt ha tat lan fe le lõ ség gel gya ko rol ja a ne ki
alá ren delt ka to nai szer ve zet tel és sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo go kat és kö te le zett sé ge ket. Elöl já ró ja a Ma gyar
Köz tár sa ság Nem ze ti Ka to nai Kép vi se le tén, a NA TO Euró pai Fõ pa rancs nok sá gán va la mint alá ren delt parancsnoksá -
gain kül szol gá la tot tel je sí tõ ka to nai ál lo mány nak. A ka to nai kép vi se lõ – az NKK ve ze té sé nek vo nat ko zá sá ban – mint a
ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, fe le lõs a hi va tal szak mai te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá ért, az alap te vé -
keny ség bõl ere dõ fel ada tok és kö te le zett sé gek ma gas szin tû vég re haj tá sá ért, a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den
ol da lú biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban és egyéb bel sõ ren del ke zé sek ben elõ írt tör vényes mû kö dé sé ért.

d) A Ma gyar Hon véd ség Nem ze ti Ka to nai Kép vi se le ten a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szolgá -
lati vi szo nyá ról  szóló – 2001. évi – XCV. tör vény, e tör vény vég re haj tá si ren de le te i nek ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos ka -
to nák, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, a 2001. évi LXXII. tör vénnyel mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó hon véd sé gi köz al kal ma zot tak tel je sí te nek szol gá la tot.

9. Gaz dál ko dá si jog kör: az NKK gaz dál ko dá sa meg szer ve zé se mód já ra te kin tet tel – fi gye lem mel a 90/1997. (V. 30.)
Korm. ren de let 5.  §-ában fog lal tak ra – rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyét és szak -
mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got az Áht. és az
ál lam ház tar tás rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a hon vé del mi szer vek re vo nat ko zó bel sõ
ren del ke zé sek ha tá roz zák meg. Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar
Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

10. Az MH NKK vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

11. Az MHNKK rész le tes szer ve ze ti fel épí té sét és lét szá mát az ál lo mány táb la tar tal maz za, ame lyet – a hon vé del mi
mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke hagy jó vá. Rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a nem ze ti ka to nai kép vi se lõ az
ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül ké szí ti el, és azt szol gá la ti elöl já ró já hoz fel ter jesz ti.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal vég zi.

13. Ez a ha tá ro zat alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2002. ja nu ár 10.

A honvédelmi miniszter
4/2004. (HK 4.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló, mó do sí tott 1993. évi CX. tör vény 41.  § (2) be kez dé sé nek 1) pont já ban és az ál lam ház tar tás ról 
 szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás
mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §, to váb bá a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá -
gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ -
írásaira is – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság és a Ma gyar Hon véd ség ka to nai kép vi se le té vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a NA TO
Át ala kí tá si Pa rancs nok sá gon (ACT) 2004. már ci us 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.
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Meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH NÖK
A költ ség ve té si szerv ez red szin tû ka to nai szer ve zet.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Nor folk, Vir gi nia, Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Postacíme: HE AD QU AR TERS, SUP RE ME AL LI ED COM MAN DER TRANS FOR MA TI ON 7857 BLAN DY

 ROAD, SU I TE 100, NOR FOLK, VIR GI NIA 23551–2490

3. Az MH NÖK jo gi sze mély. Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer -
ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge: a Ma gyar Köz tár sa ság és köz vet le nül a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek kép vi se le te az ACT-n, és annak alá ren delt pa rancs nok sá ga in fo lya ma tos in for má ció áram -
lás és ko or di ná ció biz to sí tá sa a HM Hon véd Ve zér kar és az ACT kö zött, va la mint a NA TO tag or szá gok nem ze ti össze -
kö tõ kép vi se le te i vel ha té kony együtt mû kö dés ér de ké ben. Kép vi se let el lá tá sa az Ame ri kai Össz ha de rõ ne mi Erõk Pa -
rancs nok sá gon.

5. Az alap te vé keny ség kö ré ben
a) ese ti fel ha tal ma zá sok, mi nisz te ri ren del ke zé sek, nem ze ti cél ki tû zé sek alap ján kép vi se li a nem ze ti ér de ke ket a

 NATO Át ala kí tá si Pa rancs nok sá gon;
b) biz to sít ja a Ma gyar Köz tár sa sá got érin tõ in for má ció fo lya ma tos áram lá sát a NA TO Át ala kí tá si Pa rancs nok ság, a

NA TO tag or szá gok össze kö tõ kép vi se le tei és a brüssze li Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó NA TO Kép vi se let Ka to nai Kép -
vi se le ti Hi va tal, a mons-i Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let, a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma, va la mint a
ma gyar ka to nai szer ve ze tek kö zött;

c) ko or di nál ja a NA TO Át ala kí tá si Pa rancs nok ság, a NA TO tag or szá gok össze kö tõ kép vi se le tei és a brüssze li
 Magyar Köz tár sa ság Ál lan dó NA TO Kép vi se let Ka to nai Kép vi se le ti Hi va tal, a mons-i Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let,
 valamint a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma, illetve a Hon véd Ve zér kar kö zöt ti együtt mû kö dést;

d) te vé ke nyen részt vesz az ACT és a nem ze ti de le gá ci ók prog ram já nak ter ve zé sé ben, elõ ké szí té sé ben és ered mé nyes 
le bo nyo lí tá sá ban, kez de mé nye zi a nem ze ti kul tú ra- és ha di ipar és az MH be mu ta tá sát cél zó ren dez vé nyek szer ve zé sét;

e) fo lya ma to san biz to sít ja a NA TO Át ala kí tá si Pa rancs nok sá gon szol gá la tot tel je sí tõ ma gyar ál lo mány szak mai fel -
adat kö ré be tar to zó ad mi niszt ra tív tá mo ga tá sát – ide nem ért ve a HM Pro to koll és Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ
Igaz ga tó ság Nem ze ti Tá mo ga tó Szer ve (a továb biak ban: HM PNRI NTSZ) tá mo ga tó fel ada ta it – a ha tá lyos bel sõ ren del -
ke zé sek és az ACT elõ írásai alap ján.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke.

7. A nem ze ti össze kö tõ kép vi se lõ a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé ben, fel adat kö ré -
be tar to zó ka to nai szak mai kér dé sek ben ön ál ló an lát ja el fel ada ta it. Ha lasz tást nem tû rõ, po li ti kai ki ha tás sal is bí ró
ügyek ben a hon vé del mi mi nisz ter, a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz igaz ga tá si ál lam tit kár és a Hon vé del mi Mi nisz té rium 
vé de lem po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VPHÁT) az MH NÖK ve ze tõ jé nek köz vet le nül is uta sí tást
ad hat. Az MH NÖK ve ze tõ je a köz vet len uta sí tás ról, annak vég re haj tá sa mel lett je len t a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek  szóló je len tés rõl tá jé koz tat ja a HM VPHÁT-ot.

8. Az MH NÖK ve ze tõ je, ki ne ve zé si rend je és a sze mé lyi ál lo má nya
a) ve ze tõ je: nem ze ti össze kö tõ kép vi se lõ, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let ve ze tõ,
b) a ve ze tõt – az elöl já rói ja vas la to kat figye lembe vé ve, a kül ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – a hon vé del mi

mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l,
c) a nem ze ti össze kö tõ kép vi se lõ a ka to nai szer ve zet élén ál ló állományille té kes pa rancs nok oszt ha tat lan fe le lõs ség -

gel gya ko rol ja a ne ki alá ren delt ka to nai szer ve zet tel és sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo go kat és kö te le zett sé ge ket.
A nem ze ti össze kö tõ kép vi se lõ – az MH NÖK ve ze té sé nek te kin te té ben – mint a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi
ve ze tõ, fe le lõs a hi va tal szak mai te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá ért, az alap te vé keny ség bõl ere dõ fel ada tok és kö te le zett sé -
gek vég re haj tá sá ért, a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek – a 9. pont má so dik be kez dé se sze rin ti el lá tás ki vé te lé vel – min -
den ol da lú biz to sí tá sá ért, jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ írt tör vényes mû kö dé sé ért. Rang idõ se a NA TO
Át ala kí tá si Pa rancs nok sá gon kül szol gá la tot tel je sí tõ ma gyar ka to nai ál lo mány nak. Ezen ál lo mány állományille té kes pa -
rancs no ka a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek ve ze tõ je,
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d) a Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se le ten a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá -
sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény és vég re haj tá si ren de le te i nek ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos ka to nák tel je sí te nek szol -
gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak
áll nak jog vi szony ban.

Az egyes kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek ven dég lá tá si és rep re zen tá ci ós te vé keny sé gé rõl  szóló 13/2002.
(HK 7.) HM uta sí tás 2.  § (1) be kez dé se sze rint I. ka te gó ria I/C. cso port sze rin ti ke ret tel ren del ke zik.

9. Gaz dál ko dá si jog kör:
A gaz dál ko dás meg szer ve zé se mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si

jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé -
lyét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it a HM PNRI és a HM 1. szá mú Te rü le ti Pénz ügyi és 
Szám vi te li Igaz ga tó ság lát ja el.

A HM PNRI NTSZ észa ki ré gi ót el lá tó cso port ja vég zi az MH NÖK és sze mé lyi ál lo má nya lo gisz ti kai és el he lye zé si
el lá tás fel ada ta it.

10. Az MH NÖK vál lal ko zá si és ki egé szí tõ te vé keny sé get nem foly tat.

11. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti fel épí té sét és lét szá mát az ál lo mány táb la tar tal maz za, ame lyet – a hon -
vé del mi mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke hagy jó vá. Rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Nem ze ti Össze kö tõ
Kép vi se let ve ze tõ je 2004. már ci us 1-jé ig ké szí ti el és azt a szol gá la ti elöl já ró hoz ter jesz ti.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal vég zi.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. feb ru ár 2.

A honvédelmi miniszter
107/1997. HM

határozata
a Magyar Honvédség Budapesti Helyõrségparancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 01-i
ha tállyal a Köz pon ti Ren del te té sû Szer vek Pa rancs nok sá ga (KRSZP) jog utód ja ként ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.1

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH BHP.2

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: KRSZP jog utód ja.

2. 3 A ka to nai szer ve zet szék he lye: 1112 Bu da pest, Bu da ör si út 49–53.
Pos ta cím: 1507 Bu da pest, Pf. 162.

1  Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 52/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 18.
2 A har ma dik mon da tot mó do sí tot ta: 10/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
3 Mó do sí tot ta: 60/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 7.
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3. 4 A Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH BHP) jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del -
ke zõ más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság, költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té be az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar -
to zik.

4. Az MH BHP ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge (alap ren del te té se):
A jog sza bá lyok ban, or szág gyû lé si- és kor mány ha tá ro za tok ban az MH ré szé re meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa

ér de ké ben a Hon véd Ve zér kar (a továb biak ban: HVK) kö ve tel mé nyei alap ján ter ve zi, szer ve zi, irá nyít ja a kü lön bö zõ
szin tû ál la mi- és ka to nai pro to kol lá ris fel ada to kat, ve ze ti és irá nyít ja az MH BHP-hoz tar to zó (alá ren delt) ka to nai szer -
ve ze tek alap ren del te tés el lá tá sá ra va ló fo lya ma tos fel ké szí té sét, el lát ja a hely õr sé gi szak fel ada to kat Bu da pest helyõr -
ségben.

5.5 Az MH BHP alap te vé keny sé ge
a) az alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek te vé keny sé gé nek ter ve zé se, szer ve zé se és el len õr zé se;
b) a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Bu da pest te rü le tén ki je lölt ob jek tu mok ren dé sze ti biz to sí tá sá val kap cso la tos ter -

ve zés, szer ve zés, irá nyí tás,
c) a HVK-val együtt mû köd ve az or szá gos ha tás kö rû ren dé sze ti fel ada tok ter ve zé se és szer ve zé se;
d) a HVK-val együtt mû köd ve a nem zet kö zi gya kor la tok ren dé sze ti biz to sí tá sá nak elõ ké szí té se, irá nyí tá sa, ve ze té se;
e) a ka to nai bün te tés-vég re haj tá si in té zet irá nyí tá sa, át nem ru ház ha tó ha tás kör ben;
f) a Ma gyar Hon véd ség ka to na-ze ne ka ra i nak szak mai irá nyí tá sa a fõ kar mes ter út ján.

6.6  Az MH BHP fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.
Az MH BHP fel ada tát a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re.

7.7 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je, sze mé lyi ál lo má nya
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok,
be osz tá sá nak meg ne ve zé se: Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság pa rancs no ka,
b)8 a Bu da pes ti hely õr ség pa rancs no kot a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ja vas la tá ra a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és

men ti fe l,
c) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek jog kö re, fe le lõs sé ge, fel ada tai:
A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ ként fe le lõs a szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel -

ada to kat és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban és az ál lam i
irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben, va la mint a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért.
A szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet
mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet min den ol da lú biz to sí tá -
sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért, amit en nek ér de ké ben tet t vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál -

lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény9 (a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó -
do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket;

– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák és a Kjt. és vég re haj tá si ren de le tei alá
tar to zó köz al kal ma zot tak tel je sí te nek szol gá la tot.

4 Mó do sí tot ta: 52/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 18.
5 Mó do sí tot ta: 10/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
6 Mó do sí tot ta: 52/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 18.
7 Mó do sí tot ta: 10/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
8 Mó do sí tot ta: 60/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 7.
9 Szö veg részt mó do sí tot ta: 60/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 7.
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9.10 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé -
si jo go sult sá got – a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – a fenn tar tó ha tá roz za meg.
A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az ál lam ház tar tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te se i re át ru ház hat ja. Az e funk ci ó hoz kap cso ló dó
pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik. A
gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz ügyi
és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

10. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

11. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 2 hó na pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti
elöl já ró hoz jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

12.11 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíj -
megállapító Igaz ga tó ság vég zi.

13.12 Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

10 Mó do sí tot ta: 10/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
11 Be ik tat ta: 52/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 18.
12 Be ik tat ta: 52/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 18.
* Az ere de ti ala pí tó ok irat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. no vem ber 23.

A honvédelmi miniszter
71/1997. HM
határozata

a Magyar Honvédség 32. Budapest Õr- és Díszezred alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-jei
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red. Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 32. Õr és Dísz.e.1

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1946. ok tó ber 06.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest, XII. Bu da ör si út. 49–53. Pos ta cím: 1518 Bu da pest Pf. 108.

3.2 Az MH 32. Õr és Dísz.e. jo gi sze mély, ez red jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd -
ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí -
tott lét szám ke ret be tar to zik.

1Má so dik és har ma dik mon da tot mó do sí tot ta: 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.

15. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 13



4. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
– Ren dé sze ti, õr zés-vé del mi, pro to kol lá ris, ke gye le ti és ki szol gá lá si fel ada tok vég re haj tá sa.

5. Az alap te vé keny ség kö ré ben vég re hajt ja:
– a fõ vá ros te rü le tén ki je lölt ka to nai ob jek tu mok ren dé sze ti biz to sí tá sa és õr zé se;
– 3

– 4

– or szá gos ha tás kö rû ren dé sze ti fel ada tok elõ ké szí té se és harc ké szült sé gi fel ada tok vég re haj tá sa;
– elöl já ró szer vek, pa rancs nok sá gok ki szol gá lá sa;
– moz gó sí tá si és harc ké szült sé gi fel ada tok elõ ké szí té se és vég re haj tá sa;
– el lá tás ra utalt ka to nai és más szer ve ze tek te vé keny sé gé nek biz to sí tá sa.

6. A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge:
A ka to nai szer ve zet a Bu da pes ti hely õr ség pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re a fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke5.

8.6 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, jog kö re, fel ada tai
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: ez red pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tá sá ba – az elöl já rói ja vas la to kat figye lembe vé ve – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,
c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ ként fe le lõs a szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó

fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, az ez red mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás
egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sért. A szer ve zet sze mé lyi
ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min -
den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az ez red had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí -
té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért, amit en nek
ér de ké ben tet t vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról

 szóló 1996. évi XLI II. tör vény ben (a továb biak ban: Hszt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
 XXXIII. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket;

– fe le lõs az ez red – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak tör -
vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Hszt. Ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer zõ dé ses, a had kö te les ka to nák szol gá la ti vi szo -
nyá ról  szóló 1996. évi XLIV. tör vény ha tá lya alá ta to zó sor ál lo má nyú ka to nák, a Kjt. és a vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya
alá ta to zó köz al kal ma zot tak, va la mint -k ülö n ren del ke zés re- a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény ben meg ha tá -
ro zott tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot.

10.7 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fenn tar tó ha tá roz za meg.
A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál -
la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len -
jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

3 A má so dik fran cia be kez dést ha tá lyon kí vül he lyez te: 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tály ta lan: 2001. ja nu ár 31.
4 A har ma dik fran cia be kez dést ha tá lyon kí vül he lyez te: 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tály ta lan: 2001. ja nu ár 31.
5 Szö veg részt be ik tat ta: 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
6 Mó do sí tot ta: 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
7 Mó do sí tot ta: 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
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11.8 A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a szer ve zet ve ze tõ je az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 2 hó na pon be lül ké szí ti el és azt a szol gá la ti elöl já ró -
hoz jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.*

8 Mó do sí tot ta: 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.

A honvédelmi miniszter
70/1997. HM
határozata

a Magyar Honvédség Katonai Fogház alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-jei
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet ne ve: MH Ka to nai Fog ház
Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1954. no vem ber 25.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Eger, Hat va nas ez red u. 3.
Pos ta cím: 3301 Eger, Pf. 161.

3.1 Az MH Ka to nai Fog ház jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke ret bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré -
szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.2 Az MH Ka to nai Fog ház alap te vé keny sé ge a bün te tõ el já rás ról  szóló 1973. évi I. tör vény (a továb biak ban: Be.), a
bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let, va la mint jog sza bá lyok és
az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zei elõ írásain ala pul.

5.3 Az MH Ka to nai Fog ház, mint bün te tés vég re haj tá si in té zet alap te vé keny sé ge kö ré ben
a) fo ga na to sít ja az õri zet be vé telt (Be. 91.  §) és az elõ ze tes le tar tóz ta tást (Be. 92.  §)
– a fegy ve res erõk tény le ges ál lo má nyú tag ja ál tal a szol gá la ti vi szony alatt el kö ve tett bár mely bûn cse lek mény ese -

tén,
– a rend õrség, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet és pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja

ál tal tény le ges szol gá la ti vi szo nya alatt el kö ve tett ka to nai bûn cse lek mény, va la mint a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet és
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja ál tal szol gá la ti he lyen, il le tõ leg szol gá lat tal ösz -
szefüggésben el kö ve tett bûn cse lek mény ese tén,

1 Mó do sí tot ta: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
2 Mó do sí tot ta: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
3 Mó do sí tot ta: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
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– A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ál lo má so zó szö vet sé ges fegy ve res erõ tag ja ál tal bel föl dön, va la mint a Ma gyar
Köz tár sa ság ha tá rán kí vül tar tóz ko dó sze mély ál tal ma gyar ha jón vagy ma gyar lé gi jár mû vön el kö ve tett, ma gyar bün -
tetõ jog ha tó ság alá tar to zó bûn cse lek mény ese tén,

– nyo mo zó ha tó ság, bí ró ság ál tal el ren delt õri zet be vé telt és elõ ze tes le tar tóz ta tást.
b) vég re hajt ja a bí ró ság ál tal ki sza bott sza bad ság el vo nás sal já ró bün te tést a Btk. 44–45.  § alap ján a fog ház fo ko zat

sze rint, va la mint a Be. 331.  § ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek sza bály sér tés  miatt ki sza bott pénz bír ság át vál toz ta tás foly -
tán meg ál la pí tott el zá rást, és azok nak a sza bad ság vesz té sét, akik nek pénz bün te té sét a bí ró ság sza bad ság vesz tés re vál -
toz tat ta át.

c) vég re hajt ja a ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá -
ról  szóló 1/1979. (VI II. 25.) HM–IM együt tes ren de let ál lo mány szak ala po zó és szak ki kép zés, va la mint a hi va tá sos ál lo -
mány bün te tés-vég re haj tá si fel ké szí té sét.

6. A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge:
A ka to nai szer ve zet Bu da pes ti hely õr ség pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it. Az Igaz ság -

ügy Mi nisz té rium el ítél tek vo nat ko zá sá ban, bün te tés vég re haj tás rend jét il le tõ en a Bün te tés vég re haj tás Fel ügye le ti Fõ -
osz tá lya gya ko rol ja, tör vényességi fel ügye le tet a Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség ve ze tõ je ál tal ki je lölt ka to nai ügyész
hajt ja vég re.

7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je, sze mé lyi ál lo má nya:
a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge, fel ada tai:
be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Ka to nai Fog ház Pa rancs no ka
b) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét – az elöl já rói ja vas la to kat figye lembe vé ve – a Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ka,

 vezérkari fõ nök ne ve zi ki és men ti fe l.
c) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek jog kö re, fe le lõs sé ge, fel ada tai:
A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti

elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed az ál ta la ve ze tett ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den terüle -
tére. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí -
té sé ért, ki kép zé sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind -
azért amit en nek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott. En nek meg fele lõen:

– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLI II. tör vény (Hszt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi
XXXI II. tör vény ben (Kjt.) meg ha tá ro zott jog kö rö ket.

– 4

d)5 a pa rancs nok fel ada ta
az alá ren del tek ki kép zé se, a sze mé lyi ál lo mány ka to na pe da gó gia, pszi cho ló gia és bv. fel ké szí té sé nek biz to sí tá sa, a

ha tás kö ré be tar to zó fog lal ko zá sok sze mé lyes ve ze té se;
a harc ké szült ség gel, az õr- és ügye le ti szol gá lat el lá tá sá val kap cso la tos alap ve tõ kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa;
az el ítél tek kö ré ben vég zett ne ve lõ mun ka rend sze res ér té ke lés;
– a sze mé lyi ál lo mány er köl csi-fe gyel mi hely ze té nek biz to sí tá sa;
– a szo ciá lis és ér dek vé del mi rend szer ha té kony mû kö dé se,
e)6 a pa rancs nok szak mai fel ada tai
– a ka to nai bün te tés-vég re haj tá si in té zet fel ada ta i nak tör vényes vég re haj tá sa, biz ton sá gá nak és rend jé nek bizto -

sítása;
– a bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott jo gok gya kor lá sa;
– együtt mû kö dés a fog va tar tás kö rül mé nye i nek fi gye lem mel kí sé ré sé re, a sza ba du lás után a tár sa da lom ba va ló be il -

lesz ke dés elõ se gí té sé re, ka ri ta tív te vé keny ség foly ta tá sá ra, to váb bá egyes bün te tés-vég re haj tá si fel ada tok elõ se gí té sé re
ala kult bör tön misszi ók kal és tár sa dal mi szer ve ze tek kel, az ilyen te vé keny sé get el lá tó egy há zak kal, ala pít vá nyok kal és
sze mé lyek kel.”

4 A 2. fran cia be kez dés tõl a 16. fran cia be kez dé sig tar tó szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tály ta lan: 2001. ja nu ár 31.
5 Be ik tat ta: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
6 Be ik tat ta: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
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9. A ka to nai szer ve zet nél a Hszt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer zõ dé ses, a had kö te les ka to nák szol gá la ti vi szo nyá -
ról  szóló 1996. évi XLIV. tör vény ha tá lya alá tar to zó sor ál lo má nyú ka to nák, a Kjt. és vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá
tar to zó köz al kal ma zot tak tel je sí te nek szol gá la tot.

– 7

10.8 Gaz dál ko dá si jog kör

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló gaz dál ko dó, a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai
ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó
jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás -
kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo -
zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí -
té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

A gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.9

12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a szer ve zet ve ze tõ je az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 2 hó na pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl já ró -
hoz jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.*

7 A fran cia be kez dé se ket (28 db) ha tá lyon kí vül he lyez te: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tály ta lan: 2001. ja nu ár 31.
8 Mó do sí tot ta: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 31.
9 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 13/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tály ta lan: 2001. ja nu ár 31.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.

A honvédelmi miniszter
11/2001. (HK 3.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Központi Zenekar alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. évi (XII. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok -
ira tot adom ki:

1. A kul tu rá lis és mé dia fel ada to kat el lá tó költ ség ve té si szer vek meg szün te té sé rõl, köz hasz nú tár sa sá gok lét re ho zá -
sá ról, illetve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás ról  szóló 16/2000. (VI. 20.) HM ren de let tel meg szün te tett MH Kul tu -
rá lis és Mé dia Igaz ga tó ság köz pon ti költ ség ve té si szerv rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dött MH Köz pon ti
Ze ne kar jog utód MH 32. Bu da pes ti Õr ez red ál lo má nyá ból a nem ze ti, ál lam i és ka to nai ün ne pek ze nei ki szol gá lá si fel -
adat át vé te lé re ön ál ló ál lo mány táb lás ka to nai szer ve zet ként új költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Köz pon ti Ze ne kar.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KZ

2. Az MH Köz pon ti Ze ne kar ala pí tá sá nak idõ pont ja: 2000. ok tó ber 1.
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3.1 Az MH Köz pon ti Ze ne kar jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, zász ló alj szint tel azo nos jog ál lá sú ka -
to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke ret bõl a Hon véd
 Vezérkar és köz vet len szer ve ze tei ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.2 A ka to nai szer ve zet szék he lye: 1112 Bu da pest Bu da ör si út 49–53. Pos ta cí me: 1507 Bu da pest, Pf. 162.

5. A ka to nai szer ve zet ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge nem ze ti, ál lam i és ka to nai ün ne pek ze nei ki -
szol gá lá sa.

6. Az alap te vé keny sé gi kö ré ben
a) biz to sít ja az ál lam i és tár sa dal mi szer vek, a Ma gyar Hon véd ség3 nem zet kö zi és köz pon ti ren dez vé nye i nek ze nei

ki szol gá lá sát;
b) részt vesz nem zet kö zi fesz ti vá lo kon;
c) meg kü lön böz te tett fi gyel met for dít a ma gyar ka to na ze nei ha gyo má nyok ápo lá sá ra;
d) kap cso la tot tar t az MH hely õr sé gi ze ne ka ra i val, va la mint más fegy ve res szer vek ze ne ka ra i val;
e) biz to sít ja az ál lam i, tár sa dal mi, egy há zi és ha gyo mány õr zõ szer ve ze tek ze nei igé nye i nek ki elé gí té sét, el sõbb sé get

biz to sít va az a) és b) pont ban fog lalt fel ada tok nak;
f) ápol ja és erõ sí ti az MH és a pol gá ri la kos ság kö zöt ti jó kap cso la to kat;
g) ak tí van részt vesz a ze nei is me ret ter jesz tés ben

7. A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge: a ka to nai szer ve zet a MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság a
(a to váb bi ak ban: MH BHP) szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it. A szak mai irá nyí tá sát az MH BHP
 fõkarmestere lát ja el.

8.4 A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je, sze mé lyi ál lo má nya:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: kar mes ter, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Köz pon ti Ze ne kar kar mes ter,
b) 5 a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki és men ti fe l,
c) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek jog kö re, fe le lõs sé ge és fel ada tai:
– a kar mes ter a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH Köz pon ti Ze ne kar sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja,
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe lett a mun kál ta tói jog kört,
– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak

tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.
d)6 A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló

2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be -
so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ -
irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – a
fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha -
tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kör. E jog kört he lyet te se i re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap -
cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei
vég zi.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó
köz pon ti szer vei lát ják el.

1 Mó do sí tot ta: 88/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 7.
2 Mó do sí tot ta: 88/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 7.
3 Szö veg részt mó do sí tot ta: 88/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos 2005. má jus 7.
4 Mó do sí tot ta: 88/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 7.
5 Mó do sí tot ta: 88/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 7.
6 Mó do sí tot ta: 88/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 7.
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11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je az Ala pí tó Ok irat hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon
 belül ké szí ti el, és azt a szol gá la ti elöl já ró já hoz jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal vég zi.

14. Az a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. ja nu ár 31.

A honvédelmi miniszter
72/2005. (HK 9.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-á ra, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
10.  §-á ra, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let re, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség 2005–2014 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves
fej lesz té si ter vé rõl, va la mint a NA TO Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ívé re (DPQ–2004) ki ala kí tott nem ze ti vá la szok kor rek -
ci ó já ról  szóló 2329/2004. (XII. 21.) Korm. ha tá ro zat ban és a vég re haj tá sá ra ki adott 6/2005. (HK 4.) HM uta sí tás 10.  §
(16) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség 2005–2014 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves fej lesz té si ter vé rõl, va la mint a NA TO Vé -
del mi Ter ve zé si Kér dõ íve (DPQ–2004.) ki ala kí tott nem ze ti vá la szok kor rek ci ó já ról  szóló 2329/2004. (XII. 21.) Korm.
ha tá ro zat tal össz hang ban 2005. áp ri lis 1-jei ha tállyal a HM Hon véd Ve zér kar Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség egy ide jû
meg szün te té sé vel, annak bá zi sán költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH EÜP

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: 1134 Bu da pest, Le hel ut ca 35–37.
te lep he lye: 1183 Bu da pest, Tün de ut ca, hrsz. 0137664.

3. Az MH EÜP jo gi sze mély. A Hvt. 102.  § (1) be kez dé se sze rin ti más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság jog ál lá sú.
Az ál lo mány tag ja jo go sult a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 110.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti il let mény ki egé szí tés re. Ál lo -
má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve -
ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge
a) az MH egész ség ügyi biz to sí tá sá nak ter ve zé se, szer ve zé se, az egész ség ügyi biz to sí tás szak mai el ve i nek kidolgo -

zása. A meg elõ zõ, a gyó gyí tó-meg elõ zõ, a re ha bi li tá ci ós, a ka to na-egész ség ügyi tu do má nyos, az egész ség ügyi tech ni kai 
fej lesz té si és szak anyag el lá tá si fel ada tok irá nyí tá sa;

b) az egész ség ügy te rü le tén a tár sa da lom biz to sí tás sal össze füg gõ és a ka to na-egész ség ügy re vo nat ko zó te vé keny ség
össze fo gá sa;

c) a fel ké szí tés sel, a ki kép zés sel kap cso la tos fel ada tok szer ve zé se és ko or di ná lá sa;
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d) a ka taszt ró fa me di ci ná val kap cso la tos te vé keny ség ben va ló rész vé tel;
e) a ka to nai pá lya al kal mas ság egész sé gi, fi zi kai és pszi chi kai el bí rá lá sá nak szer ve zé se. A szû rõ vizs gá la tok terve -

zése, szer ve zé se és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó ada tok fel dol go zá sa;

5. Alap te vé keny sé ge kö ré ben fel ada ta
a) együtt mû kö dés és ja vas lat té tel az egész ség ügyi el lá tást sza bá lyo zó jog sza bá lyok ki dol go zá sá ban. Az egész ség -

ügyi el lá tás el ve i nek, rend sze ré nek, va la mint az egész ség ügyi el lá tást meg ha tá ro zó, az EU-ban, a NA TO-ban és a
 Magyar Köz tár sa ság ban ér vé nyes jog sza bá lyok, ren del ke zé sek, el vek szük ség sze rin ti adap tá lá sa;

b) az MH egész ség ügyi dokt rí na össz hang já nak, har mo ni zá ci ó já nak biz to sí tá sa a kap cso ló dó dokt rí nák kal.
A  parancsnokság szak mai te rü le té hez tar to zó sza bály zók ki dol go zá sa, va la mint a pa rancs nok ság fe le lõs sé gi kö ré be tar -
to zó NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok (STA NAG-ek) fel dol go zá sa;

c) az EU és a NA TO kö te le zett sé gek bõl adó dó egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak szer ve zé se. Kap cso lat tar tás
az EU, a NA TO és egyéb or szá gok ka to na egész ség ügyi szer ve ze te i vel;

d) az alá ren delt szer ve ze tek nél a ké szen lét fenn tar tá sá val és fo ko zá sá val kap cso la tos fel ada tok szer ve zé se, ellen -
õrzése. Az MH ka to nai szer ve ze te i nél fo lyó egész ség ügyi fel ké szí tés szak mai fel ügye le te;

e) az ága zat alap el lá tá sát és szak el lá tá sát vég zõ gyó gyí tó-meg elõ zõ, já ró- és fek võ be teg-el lá tás irá nyí tá sa a MH alap -
el lá tást vég zõ egész ség ügyi köz pont ja i nál, kór há za i ban, in té ze te i ben;

f) a köz egész ség ügyi és jár vány vé del mi biz to sí tás, az egész ség vé del mi és egész ség ne ve lé si fel ada tok szak mai ko or -
di ná lá sa;

g) rész vé tel a ka to nai pá lya al kal mas ság, va la mint az egyes be osz tá sok hoz, mun ka kö rök höz kap cso ló dó egész sé gi,
 fizikai és pszi chi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek ki dol go zá sá ban, az al kal mas sá gi vizs gá la tok és a fe lül vizs gá la ti te vé -
keny ség szer ve zé se;

h) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány egész sé gi és fi zi kai al kal mas sá gá nak meg tar tá sa ér de ké ben a szin ten tar tás
egész ség ügyi kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá ban va ló rész vé tel, az egész ség fej lesz té si és egész ség ne ve lé si fel ada tok
szer ve zé se és fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa;

i) a ka to na, köz tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti ál lo mány ál ta lá nos és spe ci á lis mun ka kö ri al kal mas sá gi szû rõ vizs gá la -
tá nak ko or di ná lá sa;

j) kap cso lat tar tás más tár cák kal, az Or szá gos Tisz ti Fõ or vo si Hi va tal ve ze tõ jé vel, a szak mai ka ma rák kal, a fegy ve res
szer vek szak mai szer ve ze te i vel, az Egész ség ügyi Fel sõ fo kú Szak irá nyú Szak kép zé si és To vább kép zé si Bi zott ság gal, az
egye te mek Ka to nai és Ka taszt ró fa-or vos ta ni, illetve Re pü lõ or vo si Tan szé ké vel és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem szak mai szer vé vel;

k) a szak irá nyí tás ke re tei kö zött szak in téz ke dé sek ki adá sa, az egész ség ügyi szak ki ad vá nyok ki adá sá nak ter ve zé se és
szer ve zé se. A más tár cák tól ér ke zõ a szak mai kom pe ten ci ák ba tar to zó jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé se;

l) a hi va tá sos, szer zõ dé ses, ön kén tes tar ta lé kos és köz al kal ma zott egész ség ügyi ál lo mány szak ki kép zé se, va la mint
szak irá nyú to vább kép zé si rend sze ré nek ki dol go zá sa, a szak vizs gá ra ké szü lõ hon véd or vo sok fel ké szü lé sé nek irá nyí tá sa, 
se gí té se és el len õr zé se;

m) a szak te rü let nek meg fele lõen a tisz ti, a tiszt he lyet te si és a tisz te si szak mai kép zé si kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa,
kar ban tar tá sa, a kép zés szak mai-tech ni kai biz to sí tá sa, ki bo csá tói vizs gák szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok
vég zé se. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák át- és to vább kép zé sé nek meg szer ve zé sét és vég re haj tá sát sza bály zó in téz -
ke dés ben fog lal tak sze rin ti ka ma rai jog kör gya kor lá sa;

n) az MH spe ci á lis egész ség ügyi esz kö zei és szak anya gai biz to sí tá sá nak ter ve zé se, va la mint a kap cso ló dó gaz da sá gi
te vé keny ség irá nyí tá sa, a vég re haj tás fel ügye le té vel össze füg gõ te vé keny ség vég zé se.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter. Az MH EÜP a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár
szak irá nyí tá sá val a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re és fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je a pa rancs nok. Szak mai elöl já ró ja, illetve szak mai fe let te se az MH egész ség ügyi szak -

ál lo má nyá nak;
b) be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, pa rancs nok;
c) a pa rancs no kot a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l.
A pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, aki a jog sza bá lyok és az elöl já rók ál tal meg ha tá ro zott

ke re tek kö zött ve ze ti a ka to nai szer ve ze tet. A pa rancs nok szol gá la ti ha tás kö re ki ter jed az ál ta la ve ze tett ka to nai szer ve -
zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet és az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek szol gá la ti
 viszonyban ál ló ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál ló ál lo má nyá nak fe let te se.

A pa rancs nok tel jes és oszt ha tat lan fe le lõ ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo -
mány fel ké szí té sé ért és ki kép zé sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért, az ál lo mány fe gyel mé ért, a ne ki alá ren delt
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ka to nai szer ve zet ered mé nyes te vé keny sé gé ért, az elöl já rók pa ran csa i nak vég re haj tá sá ért és a tör vényesség be tar tá sá ért
a ka to nai ja vak kal va ló gaz dál ko dá sért.

En nek ke re té ben
– gya ko rol ja a tény le ges ál lo mány fe lett a Hjt. és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény

(a továb biak ban: Kjt.) ren del ke zé sei ál tal ré szé re meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo go kat,
– fe le lõs a költ ség ve té si szerv – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak – meg fe le lõ gaz dál ko dá sá nak

tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

8. A költ ség ve té si szerv nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a Kjt. ha tá lya alá tar to -
zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A HM EÜP rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já -

ból tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv, amely gaz dál ko dá sát az Áht., az Ámr., va la mint a hon vé del mi szer -
vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let
sze rint vég zi.

A pénz ügyi és szám vi te li el lá tás te rén adó dó fel ada to kat a HM 1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság vég zi.
A mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra struk tu rá lis (el he lye zés, hír adás, gép jár mû stb.) fel té te le ket a Ma gyar Hon véd ség ki -

je lölt el lá tó szer ve ze tei biz to sít ják. A mû kö dés egyéb fel té te le i rõl a HM szer vek kel azo no san a HM szak irá nyú (el lá tó)
szer ve ze tei gon dos kod nak.

Az alá ren delt szer ve ze tek gaz dál ko dá sa, irá nyí tá sa szem pont já ból kö zép irá nyí tó, gaz dál ko dá si fel ügye le ti jo go sult -
ság gal ren del ke zik.

A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-be n meg ha tá ro zott kö te le zett ség -
vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört.

A költ ség ve té si szerv szak mai fe let te se a köz igaz ga tá si ál lam tit kár.

10. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si, ki egé szí tõ és ki se gí tõ te vé keny sé get nem foly tat.

11. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíj -
megállapító Igaz ga tó ság vég zi.

12. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet az MH EÜP pa rancs no ka az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül el ké szít és jó vá ha gyás ra fel ter -
jeszt a hon vé del mi mi nisz ter hez.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2005. már ci us 31.

A honvédelmi miniszter
szám nélküli HM

határozata
a Magyar Honvédség Dr. Radó György Központi Honvédkórház alapításáról*

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben és a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi
CX. tör vény 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Or szág gyû lés 88/1995.
(VII. 6.) OGY ha tá ro za tá ra az MH Köz pon ti Hon véd kór ház lét re ho zá sá ra az aláb bi ha tá ro za tot ho zom:

* 90/1996. nyt. szá mú HVK Szerv. és Had ki eg. Csf-ség
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1.1 A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1995. de cem ber 16-i ha tállyal
Hon véd kór há zat lé te sí tek.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó György Köz pon ti Hon véd kór ház.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KHK.

2.2 Az MH KHK szék he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 44.
Postacíme: 1553 Bu da pest, Pf.: 1.
Az MH KHK te lep he lye: Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd kór ház Bu dai Rész leg, 1126 Bu da pest, Ki rály há gó út 1–3.

3.3 Az MH KHK ren del te té se, alap te vé keny sé ge: 
a) A Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs no ka ál tal meg ha tá ro zott te rü le ti el lá tás el vé nek meg -

fele lõen a Ma gyar Hon véd ség utalt ka to nai szer ve ze tei, a hi va tá sos, szer zõ dé ses, nyug ál lo má nyú ka to nák, köztiszt -
viselõk, köz al kal ma zot tak, a Mun ka Tör vény köny ve alá tar to zó mun ka vál lalók, ön kén tes tar ta lé ko sok és a ka to nai ok ta -
tá si in téz mé nyek hall ga tói, va la mint a hi va tá sos, szer zõ dé ses és nyug ál lo má nyú ka to nák, köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma -
zot tak és a mun ka vál lalók igény jo go sult csa lád tag jai ré szé re (illet ve mind azok, me lyek kö rét kü lön in téz ke dés vagy
együtt mû kö dé si meg álla po dás sza bá lyoz za), ma gas szín vo na lú, prog resszív egész ség ügyi el lá tás biz to sí tá sa.

b) A pol gá ri el lá tás hoz kap cso lód va a hon véd-egész ség ügyi fel ada tok hoz szük sé ges szak or vo si fel ada tok vég zé se,
az egész ség ügyi el lá tás hoz szük sé ges szak em be rek kép zé se, to vább kép zé se, rész vé tel a kór ház ka taszt ró fa egész ség ügyi 
biz to sí tá si rend sze ré ben.

c) Az MH KHK a Sem mel we is Egye tem Ok ta tó és To vább kép zõ Kór há za ként is mû kö dik.
d) A nem zet kö zi, va la mint a szö vet ség esi kö ve tel mé nyek nek és el vá rá sok nak meg fe le lõ szak mai kö ve tel mény rend -

szer ki ala kí tá sa és biz to sí tá sa.
e) El lát ja mind azon fel ada to kat, me lye ket jog sza bály, elöl já rói ren del ke zés vagy Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat

a ha tás kö ré be utal.

4.4 Gaz dál ko dá si jog kör
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ -

irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból tel jes jog kör rel ren del ke zik. Gaz dál ko dá sá nak rend jét a fenn -
tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht-ban meghatá -
rozott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Gaz dál ko dá si tevékenysé -
gének fel ügye le tét a HM és az gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

5.5 Az MH KHK dan dár jog ál lá sú ka to nai szer ve zet ként a Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs -
nok  – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ál tal át ru há zott jog kör alap ján – szol gá la ti, va la mint szak mai alá ren delt sé gé ben
hajt ja vég re fel ada ta it.

6.6 Az MH KHK ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

7.7 Az MH KHK ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, jog kö re, fel ada tai
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok; be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Köz pon ti Hon véd kór ház pa rancs nok,

akit a hon vé del mi mi nisz ter pá lyá zat út ján ne vez ki és õ is men ti fe l,
b) a pa rancs nok a kór ház élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl -

járója, illetve fe let te se. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a kór ház mû kö dé sé ért. En nek ke re té ben gya ko rol ja a 
sze mé lyi ál lo mány fe lett a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001.
évi XCV. tör vény ben, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal -
má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren -
de let ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben meg ha tá ro zott mun kál ta tói, ve ze tõi jog kört,

1 Mó do sí tot ta: 159/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 20.
2 Mó do sí tot ta: 92/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
3 Mó do sí tot ta: 92/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.]]
4 Mó do sí tot ta: 29/2003. (HK 10.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 14.
5 Mó do sí tot ta: 92/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
6 Mó do sí tot ta: 92/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
7 Mó do sí tot ta. 29/2003. (HK 10.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 14.
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c)  fel ada tai
– vég re hajt ja a Ma gyar Köz tár sa ság Fegy ve res Erõ i nek Szol gá la ti Sza bály za tá ban a pa rancs nok szá má ra meg ha tá -

ro zott fel ada to kat;
– fo lya ma to san biz to sít ja a kór ház mû kö dé sét;
– szer ve zi és ve ze ti a kór ház nap i te vé keny sé gét.

8.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat hat

TE Á OR 2003. Gaz da sá gi te vé keny ség
2442 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa
7310 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
3310 Or vo si mû szer gyár tás (fog tech ni ka)
8022 Kö zép fo kú ok ta tás
8514 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás

SZTJ Gaz da sá gi te vé keny ség
7484 Ren dez vény szer ve zé se

A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel a költ ség ve tés ter ve zett össz ki adás 5%-á t ér he ti el.9

9.10 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá -
nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság vég zi.

10.11 Az MH KHK szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és
 Mûködési Sza bály za tot a pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül el ké szí ti és – a mel lék le tét
 képezõ Vál lal ko zá si Sza bály zat tal együtt az MH ille té kes szer ve i vel tör té nõ egyez te tés és vé le mé nye zés után – fel ter jesz ti 
a fel ügye le ti szerv hez.

11. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

8 Mó do sí tot ta: 29/2003. (HK 10.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 14.
9 Mó do sí tot ta: 92/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
10 Be ik tat ta: 92/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
11 Be ik tat ta: 92/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 8. pont Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1995. de cem ber 30.

A honvédelmi miniszter
szám nélküli HM

határozata
a Magyar Honvédség Kecskeméti Repülõkórház alapításáról*

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben és a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi
CX. tör vény 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Or szág gyû lés 88/1995.
(VII. 6.) OGY ha tá ro za tá ra az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház lét re ho zá sá ra az aláb bi ha tá ro za tot ho zom:

1.1 A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1995. de cem ber 16-i ha tállyal
Re pü lõ kór há zat lé te sí tek.

A költ ség ve té si szerv ne ve: Ma gyar Hon véd ség Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KRK.

* 97/1996. nyt. szá mú HVK Szerv. és Had ki eg. P-ság.
1 Mó do sí tot ta: 66/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 14.

15. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 23



2.2 A költ ség ve té si szerv szék he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton ut ca 17. Pos ta cí me: 6001 Kecs ke mét, Pf. 306.

3.3 A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként alap te vé keny ség ként vég zi a ka to na-egész ség ügyi és re pü lõ or vo si el lá tást,

ezen be lül:
a)4 az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs no ka ál tal meg ha tá ro zott te rü le ti el lá tás el vé nek meg fele lõen a

 Magyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) utalt ka to nai szer ve ze tei hi va tá sos, szer zõ dé ses, nyug ál lo má nyú ka to nái,
a köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak, va la mint a hi va tá sos-, szer zõ dés es-, nyug ál lo má nyú ka to nák a köz tiszt vi se lõk és
köz al kal ma zot tak igény jo go sult csa lád tag jai ré szé re ma gas szín vo na lú egész ség ügyi el lá tás biz to sí tá sa,

b) az MH re pü lõ ál lo má nya, a pi ló ta je löl tek, a hall ga tók és a nö ven dé kek, to váb bá a re pü lést biz to sí tó föld i ál lo mány, 
ej tõ er nyõ sök al kal mas sá gi vizs gá la tá nak vég zé se,

c) re pü lõ or vo si és ûr élet ta ni ok ta tó és tu do má nyos te vé keny ség foly ta tá sa,
d) rész vé tel a pol gá ri (nem igény jo go sult) be te gek sür gõs sé gi és sá vos el lá tá sá ban az OEP-el kö tött szer zõ dés alap -

ján,
e)5 el lát ja mind azon fel ada to kat, me lye ket jog sza bály, elöl já rói ren del ke zés vagy az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok -

ság pa rancs no ka ál tal jó vá ha gyott Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat a ha tás kö ré be utal.
A költ ség ve té si szerv az alap te vé keny sé ge ke re té ben vég zi az aláb bi gaz da sá gi te vé keny sé get:

TE Á OR’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

24.42 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa
55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
72.30 Adat fel dol go zás
73.10 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
85.11 Fek võ be teg-el lá tás
80.30 Fel sõ ok ta tás
85.12 Já ró be teg-el lá tás
85.13 Fog or vo si szak el lá tás
85.14 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás”

4.6 Gaz dál ko dá si jog kör

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ -
irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból tel jes jog kör rel ren del ke zik. Gaz dál ko dá sá nak rend jét a fenn -
tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá -
ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó
köz pon ti szer vei lát ják el.

5.7 Az MH KRK – mint költ ség ve té si szerv – jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú, ka to -
nai szer ve zet. Ve ze té sét az állományille té kes pa rancs nok lát ja el. Fel ada ta it az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa -
rancs nok köz vet len szol gá la ti és szak mai alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re.

6.8 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter.

7.9 Az MH KRK ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, jog kö re, fel ada tai
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je fõ igaz ga tó, akit a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke pá lyá zat alap ján ne vez ki és õ is men ti fe l,

2 Mó do sí tot ta: 66/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 14.
3 Mó do sí tot ta: 66/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 14.
4 Mó do sí tot ta: 102/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
5 Mó do sí tot ta: 102/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
6 Mó do sí tot ta: 66/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 14.
7 Mó do sí tot ta: 102/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
8 Mó do sí tot ta: 102/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
9 Mó do sí tot ta: 66/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 14.
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b) a fõ igaz ga tó a kór ház élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a ka to nai szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti
elöl já ró ja, illetve fe let te se. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a kór ház mû kö dé sé ért. En nek ke re té ben gya ko -
rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe lett a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény ben, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl,
tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM
ren de let ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben meg ha tá ro zott mun kál ta tói, ve ze tõi
jog kört,

c) fel ada tai:
– vég re hajt ja a Ma gyar Köz tár sa ság Fegy ve res Erõ i nek Szol gá la ti Sza bály za tá ban a pa rancs nok szá má ra meg ha tá -

ro zott fel ada to kat,
– fo lya ma to san biz to sít ja a kór ház mû kö dé sét,
– szer ve zi és ve ze ti a kór ház nap i te vé keny sé gét.”

8.10 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat hat

TE Á OR’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

24.42 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa
73.10 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
33.10 Or vo si mû szer gyár tá sa
80.22 Szak mai kö zép fo kú ok ta tás
85.14 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás
A vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te le a költ ség ve té sé re ter ve zett össz ki adá sa i hoz vi szo nyít va 20%-ig ter -

jed het.

9.11 Az MH KRK törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil -
vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le zett -
ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz -
ga tó ság vég zi.

10. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a fõ igaz ga tó ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja és
azt, va la mint a mel lék le tét ké pe zõ Vál lal ko zá si Sza bály za tot a HM és az MH ille té kes szer ve i vel tör té nõ egyez te tés után
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.*

11. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.**

10 Mó do sí tot ta: 66/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 14.
11 Be ik tat ta: 102/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
 * Meg jegy zés: az ere de ti ala pí tó ok irat nak nincs ilyen ren del ke zé se, ezért a 102/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 6. pont ja lett az egy sé ges szer ke zet 10. pont ja.
** Meg jegy zés: az ere de ti ala pí tó ok irat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs, ezért a 102/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 7. pont ja lett az egy sé ges szer ke zet
11. pont ja. A 102/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2005. jú ni us 8. Az ere de ti ala pí tó ok irat alá írá sá nak nap ja: 1995. de cem ber 30.

A honvédelmi miniszter
11/1998. (HK 7.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, va la mint a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl
 szóló 156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7–8.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség
ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé -
re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:
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1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. jú ni us 1-jei ha -
tállyal in té ze tet, mint költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

Az in té zet meg ne ve zé se: MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós In té zet.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH HÉ MO RI.
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1965. szep tem ber 1.

2. Az in té zet szék he lye: Hé víz, Ady E. út 31.
Pos ta cím: 8381 Hé víz, Pf. 116.

3.1 Az in té zet jo gi sze mély. Ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma -
gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer -
vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zó ka to nai szer ve zet.

4. Az in té zet alap te vé keny sé ge:
A moz gás szer vi be te gek gyó gyí tó-meg elõ zõ re ha bi li tá ci ós el lá tá sa.

5. Az alap te vé keny ség kö ré ben vég re hajt ja a be utalt hon véd sé gi igény jo go sul tak és pol gá ri sze mé lyek vo nat ko zá sá -
ban spe ci á lis (hon véd sé gi) és or szá gos fel ve võ te rü let tel az aláb bi fel ada to kat:

a) fek võ be teg szak el lá tás:
– ko rai moz gás szer vi re ha bi li tá ció,
– kró ni kus moz gás szer vi és re u ma to ló gi ai be teg ség ben szen ve dõk re ha bi li tá ci ó ja,
b) já ró be teg szak el lá tás:
– re ha bi li tá ci ós szak el lá tás,
– re u ma to ló gi ai be teg ség ben szen ve dõk szak el lá tá sa,
– kí sé rõ be teg sé gek ben szen ve dõ be te gek szak el lá tá sa,
– di ag nosz ti kai szak el lá tás (la bor, rönt gen, EKG),
– te rá pi ás cél lal mû kö dõ szak el lá tás,
c) kom plex gyógy für dõ-szol gál ta tás;
d) fel vi lá go sí tó, gon do zó és egyéb hu mán egész ség ügyi te vé keny ség;
e) ok ta tás, ki kép zés:
– az in té zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szak mai és ka to nai kép zé se, to vább kép zé se,
– az ille té kes in téz mé nyek kel egyez te tett mó don va ló rész vé tel gra du á lis és poszt gra du á lis kép zés ben, to vább kép zés ben,
f)2

g) az in té zet alá ren delt sé ge: az in té zet a HVK egész ség ügyi cso port fõ nök szak mai és szol gá la ti alá ren delt sé gé ben
hajt ja vég re fel ada ta it.

5/A.3 A költ ség ve té si szerv az alap te vé keny ség ke re té ben vég zi az aláb bi gaz da sá gi te vé keny sé get

TE Á OR 2003. Gaz da sá gi te vé keny ség

5551 Mun ka he lyi ét kez te tés
7230 Adat fel dol go zás
7310 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
7320 Hu mán ku ta tás, fej lesz tés
8511 Fek võ be teg-el lá tás
8512 Já ró be teg-el lá tás
8513 Fog or vo si szak el lá tás
8514 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás
9002 Hul la dék gyûj tés-ke ze lés
9251 Könyv tá ri te vé keny ség
9261 Sport lé te sít mény mû köd te té se
9262 Egyéb sport te vé keny ség
9272 Más ho va nem so rol ha tó egyéb sza bad idõs te vé keny ség
9304 Fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tás

1 Mó do sí tot ta: 90/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 29.
2 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 28/2003. (HK 10.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tály ta lan: 2003. áp ri lis 14.
3 Be ik tat ta: 28/2003. (HK 10.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 14.

26 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15. szám



6. Az in té zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter.

7. Az in té zet ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya:
a) az in té zet ve ze tõ je be osz tá sá nak meg ne ve zé se: fõ igaz ga tó,
b) Az in té zet fõ igaz ga tó ját – az elöl já rói ja vas la to kat figye lembe vé ve – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök4 ne ve zi ki és

men ti fe l,
c) A fõ igaz ga tó jog kö re, fe le lõs sé ge, fel ada tai:
A fõ igaz ga tó az in té zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja,

illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed az ál ta la ve ze tett in té zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat -
lan fe le lõs ség gel tar to zik a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, ki kép zé sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és
az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért, amit en nek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek meg fele lõen:
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál -

lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.)5, illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó -
do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben (Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket;

– fe le lõs az in té zet – jog sza bá lyok ban és egyéb bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért;

– fe le lõs az in té zet alap ren del te té sé bõl adó dó egész ség ügyi szak mai fel ada tok el lá tá sá ért, illetve annak biz to sí tá sá -
ért.

8.6 A költ ség ve té si szer ve zet nél a Hjt. alá tar to zó hi va tá sos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a Kjt. ha tá lya
alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.”

9.7 A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Gaz dál ko dá -
sá nak rend jét – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – az ala pí tó ha tá roz za meg.

A gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fe let ti fel ügye le tet a MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz -
ponti szer vei lát ják el.

10.8 Az 5/A. pont ban meg ha tá ro zott az alap te vé keny sé get és az aláb bi gaz da sá gi te vé keny sé get vál lal ko zás ként vé gez -
he ti az OEP ál tal nem fi nan szí ro zott sza bad ka pa ci tá sa ter hé re. A vál lal ko zá si te vé keny ség for gal ma nem ha lad hat ja
meg az alap te vé keny ség 20%-á t.

TE Á OR 2003. Gaz da sá gi te vé keny ség

5510 Szál lo dai szol gál ta tás
5523 Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás
5552 Köz ét kez te tés
6023 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás (ke re kes szék)
6330 Uta zás szer ve zés
7133 Iro da gép, szá mí tó gép köl csön zés
7210 Hard ver szak ta nács adás
7222 Egyéb szoft ver-szak ta nács adás, -el lá tás
7412 Szám vi te li te vé keny ség
8042 Más ho va nem so rolt fel nõtt- és egyéb ok ta tás
9302 Szép ség ápo lás 

11.9 A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szerve -
zeti és Mû kö dé si Sza bály za tot a fõ igaz ga tó ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja és jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

4 A „Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök” szö veg részt mó do sí tot ta: 28/2003. (HK 10.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 14.
5 A „fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény (Hszt.)” szö veg részt mó do sí tot ta: 28/2003.
(HK 10.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 14.
6 Mó do sí tot ta: 90/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 29.
7 Mó do sí tot ta: 90/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 29.
8 Mó do sí tot ta: 28/2003. (HK 10.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 14.
9 Mó do sí tot ta: 90/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 29.
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12.10 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13. E ha tá ro zat köz zé té te lé vel* egy ide jû leg a hon vé del mi mi nisz ter 73/1997. HM ha tá ro za ta ha tá lyát vesz ti.

10 Be ik tat tat ta: 90/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 5 pont. Az ere de ti 12. pont szá mo zá sa 13. pont ra vál to zik. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 29.
* A ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ja: 1998. már ci us 30. Az ere de ti ala pí tó ok irat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se.

A honvédelmi miniszter 
10/1998. (HK 7.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
 vonatkozó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. jú ni us 1-jei ha -
tállyal in té ze tet, mint költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

Az in té zet meg ne ve zé se: MH Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós In té zet.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH BKRI
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1977. szep tem ber 01.

2. Az in té zet szék he lye: 8230 Ba la ton fü red, Sza bad ság u. 5.
Pos ta cím: 8230 Ba la ton fü red, Pf. 50.

3.1 Az MH BKRI jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és
szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. Az in té zet alap te vé keny sé ge: A szív- és ér rend sze ri meg be te ge dé sek gyó gyí tá sa, a kór ház i ke ze lés szer ves ki egé -
szí tõ ré sze ként a be te gek utó ke ze lé se, a kór ház i ápo lás be fe je zé se, illetve a be te gek egész ség ügyi re ha bi li tá ci ó ja.

5. Az alap te vé keny ség kö ré ben vég re hajt ja:
a) ki emelt fel adat ként a szív in fark tu son át esett be te gek kom plex egész ség ügyi re ha bi li tá ci ó ját, amely pre ven tív és

re konst ruk tív rész bõl ál l,
b) az el lá tá si kör be tar to zó hon véd sé gi igény jo go sul tak és a hoz zá be utalt pol gá ri sze mé lyek ma gas szín vo na lú gyó -

gyí tó-meg elõ zõ el lá tá sát, va la mint re ha bi li tá ci ó ját. Te vé keny sé ge so rán fel hasz nál ja a he lyi ter mé sze tes gyó gyí tó kli -
ma ti kus le he tõ sé ge ket, a kör nye zet ha tá sát és al kal maz za a kom plex társ in té ze tek gyó gyí tó- és di ag nosz ti kai el já rá so kat,

c) a gyó gyí tó-meg elõ zõ-gon do zói mun ka in té ze ten be lü li min den ol da lú (egész ség ügyi anya gi, lo gisz ti kai, elhelye -
zési, pénz ügyi) biz to sí tá sát,

1 Mó do sí tot ta: 104/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
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d) az in té zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szak mai és ka to nai kép zé sét, to vább kép zé sét, or vo sok és szak or vo sok szak mai
to vább kép zé sét,

e) egész ség ügyi fel vi lá go sí tó mun kát és gon do zá si te vé keny sé get,
f) já ró be teg-szak el lá tás vég zé sét.

5/A.2 A költ ség ve té si szerv az alap te vé keny ség ke re té ben vég zi az aláb bi gaz da sá gi te vé keny sé get

TE Á OR 2003. Gaz da sá gi te vé keny ség

5551 Mun ka he lyi ét kez te tés
7230 Adat fel dol go zás
7310 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
7320 Hu mán ku ta tás, fej lesz tés
8042 Fel nõtt- és egyéb ok ta tás
8511 Fek võ be teg-el lá tás
8512 Já ró be teg-el lá tás
8513 Fog or vo si szak el lá tás
8514 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás
8531 Szo ciá lis el lá tás el he lye zés sel
8532 Szo ciá lis el lá tás el he lye zés nél kül
9002 Hul la dék gyûj tés-ke ze lés
9251 Könyv tá ri te vé keny ség
9261 Sport lé te sít mény mû köd te té se
9262 Egyéb sport te vé keny ség
9304 Fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tás”

6.3 Az in té zet alá ren delt sé ge: az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti és szak mai alá ren delt sé gé -
ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. Az in té zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter.
8. Az in té zet ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je, sze mé lyi ál lo má nya:
a) az in té zet ve ze tõ be osz tá sá nak meg ne ve zé se: fõ igaz ga tó,
b)  4 a fõ igaz ga tót a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke pá lyá zat út ján ne ve zi ki és õ men ti fe l,
c) a fõ igaz ga tó jog kö re, fe le lõs sé ge, fel ada tai:
A fõ igaz ga tó az in té zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az in té zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve

 felettese. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed az ál ta la ve ze tett in té zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe -
le lõs ség gel tar to zik a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, ki kép zé sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo -
mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért amit en nek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott. En nek meg fele -
lõen:

– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
állásáról  szóló 2001. évi XCV. tör vény5, illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi
XXXIII. tör vény ben (Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket,

– fe le lõs az in té zet – jog sza bá lyok ban és egyéb bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért,

– fe le lõs az in té zet alap ren del te té sé bõl adó dó egész ség ügyi szak mai fel ada tok el lá tá sá ért, illetve annak bizto -
sításáért.

9.6 A költ ség ve té si szerv nél a Hjt. alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a Kjt. és a vég re haj tá si ren de -
le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

2 Be ik tat ta: 32/2003. (HK 11.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 29.
3 Mó do sí tot ta: 104/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
4 Mó do sí tot ta: 32/2003. (HK 11.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 29.
5 Szö veg részt mó do sí tot ta: 32/2003. (HK 11.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 29.
6 Mó do sí tot ta: 104/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
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10.7 A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét – az irány adó
jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – az ala pí tó ha tá roz za meg.

A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a fõ igaz ga tó gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség -
vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fe let ti fel ügye le tet – ha tás kö rük nek meg fele lõen – a HM és az MH gaz dál ko dá si, pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get vé gez het. A vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te le a
költ ség ve tés re ter ve zett össz ki adá sa i hoz vi szo nyít va 20%-ig ter jed het.9

TE Á OR 2003. Gaz da sá gi te vé keny ség

3310 Or vo si mû szer gyár tás (fog tech ni ka)
5510 Szál lo dai szol gál ta tás
5552 Köz ét kez te tés
6120 Bel ví zi jár mû vek köl csön zé se le gény ség gel
8511 Fek võ be teg-el lá tás
8512 Já ró be teg-el lá tás
8514 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás

12.10 Az MH BKRI törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le -
zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004 (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó
Igaz ga tó ság vég zi.

13.11 A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.
A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a fõ igaz ga tó ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja, és
azt a mel lék le tét ké pe zõ Vál lal ko zá si Sza bály zat tal együtt – a HM és az MH ille té kes szer ve i vel tör té nõ egyez te tés után –
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

14. E ha tá ro zat köz zé té te lé vel* egy ide jû leg a hon vé del mi mi nisz ter 72/1997. szá mú ha tá ro za ta ha tá lyát vesz ti.**

7 Mó do sí tot ta: 104/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
8 Mó do sí tot ta: 32/2003. (HK 11.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. áp ri lis 29.
9 Má so dik mon da tot mó do sí tot ta: 104/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
10 Mó do sí tot ta: 104/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
11 Mó do sí tot ta: 104/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 7. pont. Az ere de ti 13. pont szá mo zá sa 14. pont ra vál to zik. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
 * A ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ja: 1998. már ci us 30. Az ere de ti ala pí tó ok irat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se.
** A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1998. feb ru ár 25.

A honvédelmi miniszter
26/2003. (HK 10.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Verõcei Betegotthon alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, több ször mó do sí tott
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 11.  § (5) be kez dé sé ben, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a
Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak

30 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15. szám



meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd kór ház re konst ruk ci ós be ru há zás fel ada ta i nak be fe je zé sé rõl  szóló 2058/2003.
(III. 27.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi in téz mény rend sze re át ala kí tá sa ré sze ként 2003. áp ri lis 15-i ha tállyal a
22/2002. (HK 13.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott 90/1996. HVK Szerv. és Had ki eg. Csf.-ség szá mú HM ha tá ro zat tal ala pí -
tott Köz pon ti Hon véd kór ház rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge – MH KHK Be teg ott hon – bá zi sán költ ség ve té si szer vet
ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Ve rõ cei Be teg ott hon, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH VBO.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 2621 Ve rõ ce, pos ta cí me: 2621 Ve rõ ce, Pf. 20.

3.1 Az MH VBO jo gi sze mély, ez red jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve -
té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.
Fel ada ta it a Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak szol gá la ti és szak mai alárendelt -
ségében hajt ja vég re.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge
a) a fo ko za tos (prog resszív) be teg el lá tás el vé nek meg fele lõen gon dos ko dik a kór ház i ke ze lést igény lõ, hosszabb idõ -

tar ta mú in té ze ti szak ápo lás ra, re ha bi li tá ci ó ra és szak or vo si fel ügye let re szo ru ló be te gek el lá tá sá ról,
b) a köz pon ti ta go zat ré sze ként bé ké ben és mi nõ sí tett idõ szak ban vég le ges és re ha bi li tá ci ós el lá tást biz to sí t,
c)2 el lát ja mind azon fel ada to kat, me lye ket jog sza bály, elöl já rói ren del ke zés vagy a fel ügye le ti szerv ál tal jó vá ha gyott 

Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat a ha tás kö ré be utal.

5. Az alap ren del te tés kö ré ben
a) meg szer ve zi és más hon véd sé gi gyógy in té ze tek kel ko or di nál ja a be uta lás sal, fel vé tel lel kap cso la tos ágy gaz dál ko -

dá si fel ada to kat,
b) kap cso la tot tar t a be uta ló in té ze tek kel, meg szer ve zi az on nan ér ke zõ be te gek kont roll vizs gá la tát, ál la pot rom lás

ese tén biz to sít ja in té ze ti szak or vo si el lá tá su kat,
c) gon dos ko dik a ma gas szin tû szak ápo lás és re ha bi li tá ció szín vo na lá nak meg tar tá sá ról, a be te gek tisz te le té nek és

mél tó sá gá nak meg õr zé sé rõl.

6. A költ ség ve té si szerv az alap te vé keny ség ke re té ben vég zi az aláb bi gaz da sá gi te vé keny sé get

TE Á OR 2003. Gaz da sá gi te vé keny ség

5551 Mun ka he lyi ét kez te tés
7230 Adat fel dol go zás
7522 Hon vé de lem
8511 Fek võ be teg-el lá tás
8514 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás

7.3 A költ ség ve té si szerv a biz to sí tó ál tal nem fi nan szí ro zott és sza bad ka pa ci tá sá nak ter hé re TEÁOR 85.11 fek võ be -
teg-el lá tást és TEÁOR 85.14 egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tást nem nye re ség szer zés cél já ból a vo nat ko zó sza bá lyo zók
sze rint ki egé szí tõ te vé keny ség ként foly tat hat.

8. Az MH VBO ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, jog kö re, fel ada tai
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok: be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Ve rõ cei Be teg ott hon pa rancs nok, akit a 

HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke pá lyá zat út ján ne vez ki és õ is men ti fe l,
b) a pa rancs nok a be teg ott hon élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti

elöl já ró ja, illetve fe let te se. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a be teg ott hon mû kö dé sé ért.

1 Mó do sí tot ta: 91/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
2 Mó do sí tot ta: 91/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
3 Mó do sí tot ta: 91/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
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En nek ke re té ben

– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe lett a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá -
sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben meg ha tá ro zott
mun kál ta tói, ve ze tõi jog kört.

c) fel ada tai

– vég re hajt ja a Ma gyar Köz tár sa ság Fegy ve res Erõ i nek Szol gá la ti Sza bály za tá ban a pa rancs nok szá má ra meg ha tá ro -
zott fel ada to kat;

– fo lya ma to san biz to sít ja a be teg ott hon mû kö dé sét;

– szer ve zi és ve ze ti a be teg ott hon nap i te vé keny sé gét.

9. Gaz dál ko dá si jog kör

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -
té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be -
so ro lás nem érin ti a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del -
ke zé si jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal össz hang ban az ala pí tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem
tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört.
E jog kört he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to -
kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó
köz pon ti szer vei lát ják el.

10.4 A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.
A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja és
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

11. 5 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

12. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

4 Mó do sí tot ta: 91/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.
5 Mó do sí tot ta: 91/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 17.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2003. áp ri lis 10.

A honvédelmi miniszter
127/1997. HM

határozata

a Magyar Honvédség Egészségügyi Kiképzõ Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, va la mint a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl
 szóló 156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7–8.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség
ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend -
jére vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot
adom ki:
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1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-jei
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Ki kép zõ Köz pont
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH EÜKK.1

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja: 1946. ok tó ber 1.

2.2 A ka to nai szer ve zet szék he lye:

1183 Bu da pest, XVI II. ke r., Tün de ut ca hrsz. 0137664
Pos ta cím: 1675 Bu da pest, Pf.: 168.

3.3 Az MH EÜKK jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és
szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.4 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge
Az MH ka to nai szer ve ze tei és a nem zet kö zi mû ve le tek ben részt ve võ hi va tá sos, szer zõ dé ses, ön kén tes tar ta lé kos és köz -

al kal ma zott egész ség ügyi ál lo mány, va la mint a szer zõ dé ses és köz al kal ma zott se be sült szál lí tó gép ko csi ve ze tõ, illetve
gép jár mû ve ze tõ ál lo mány szak mai ki kép zé sé nek, va la mint szak irá nyú át- és to vább kép zé se elõ ké szí té sé nek szer ve zé se,
vég re haj tá sa, le ve ze té se. Az MH ré szé re szük sé ges egész ség ügyi anya gi-tech ni kai esz kö zök és szak anya gok, kész le tek
át- és nyil ván tar tás ba vé te le, ki adá sa a ka to nai szer ve ze tek és a nem zet kö zi mû ve le tek ben részt ve võk ré szé re, va la mint a
köz pon ti kész let ben lé võ, a ké szen lét hez meg ál la pí tott egész ség ügyi kész le tek tá ro lá sa, nyil ván tar tá sa, kar ban tar tá sa,
azok szük ség sze rin ti fris sí té se és cse ré je, illetve ki adá sa.

5.5 Alap te vé keny sé ge kö ré ben fel ada ta
a) az MH ka to nai szer ve ze tei és a nem zet kö zi mû ve let ben részt ve võk ré szé re az egész ség ügyi anya gi-tech ni kai esz kö -

zök át vé te le, azok szak sze rû tá ro lá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa és szük ség sze rin ti fris sí té se, va la mint az ezzel össze füg gõ
anyag moz gá sok adat fel dol go zá si, ok má nyo lá si és nyil ván tar tá si fel ada ta i nak vég zé se;

b) az egész ség ügyi nor mák ban té te le sen meg ha tá ro zott egész ség ügyi anya gi-tech ni kai esz kö zök és szak anya gok tel -
jes kö rû kész le te i nek tá ro lá sa és ki adá sa az MH ka to nai szer ve ze tek és a nem zet kö zi mû ve le tek ben részt ve võk ré szé re;

c) a se lej tí tett in kur rens egész ség ügyi anya gi-tech ni kai esz kö zök és szak anya gok szét bon tá sa, azok kör nye zet vé del mi
szem pon tok alap ján tör té nõ ke ze lé se, illetve – az ille té kes és ha tás kör rel ren del ke zõ szak mai szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve – ja vas lat té tel a meg sem mi sí tés re és a hasz no sít ha tó esz kö zök ér té ke sí té sé re;

d) a ké szen lét hez meg ál la pí tott köz pon ti egész ség ügyi kész le tek meg ala kí tá sa, tá ro lá sa, kar ban tar tá sa, fris sí té se és
nyil ván tar tá sa;

e) a ka to nai szer ve ze tek és az MH EÜKK sze mé lyi ál lo má nyá nak, és az éves ki kép zé si terv alap ján be vo nul ta tott ön -
kén tes tar ta lé kos egész ség ügyi ál lo mány, va la mint – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso ló dó
mun ka kö ri kö ve tel mé nye i rõl  szóló 20/2002. (IV. 10.) HM ren de let re – az MH ka to nai szer ve ze tei és a nem zet kö zi mû ve -
le tek ben részt ve võ hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo má nyú egész ség ügyi ka to nái és köz al kal ma zott egész ség ügyi ál lo mány,
va la mint a szer zõ dé ses és köz al kal ma zott se be sült szál lí tó gép ko csi ve ze tõ, illetve gép jár mû ve ze tõ ál lo mány szak mai ki -
kép zé sé nek, szak ki kép zé sé nek, va la mint át és to vább kép zé sé nek elõ ké szí té se és vég re haj tá sa;

f) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény ben fog lal tak alap ján új on nan be szer zett egész ség ügyi anya -
gi-tech ni kai esz kö zök és szak anya gok rend szer be ál lí tá sá nak elõ ké szí té se, va la mint a már rend sze re sí tett esz kö zök üzem -
ben tar tá sa.

6.6 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.

7.7 Az MH EÜKK az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs nok köz vet len szol gá la ti és szak mai alá ren delt sé gé -
ben hajt ja vég re fel ada ta it.

 1 Az el ne ve zést mó do sí tot ta: 42/2002. (HK 20.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2002. jú ni us 25.
 2 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
 3 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
 4 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
 5 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
 6 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
 7 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
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8.8 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, sze mé lyi ál lo má nya
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: pa rancs nok.
b) a pa rancs no kot be osz tá sá ba – a szol gá la ti vi szony ra vo nat ko zó jog sza bá lyok figye lembe véte lével – a HM Hon véd

Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki, illetve men ti fe l.
c) a pa rancs nok az MH EÜKK élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, aki a jog sza bá lyok és az elöl já rók ál tal meg ha tá -

ro zott ke re tek kö zött ve ze ti a ka to nai szer ve ze tet. Oszt ha tat lan fe le lõs ség gel gya ko rol ja a ka to nai szer ve zet tel és a sze -
mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

Fe le lõs a had ra fog ha tó sá gért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a ki kép zé sé ért, a ka to nai szer ve zet ered mé nyes te -
vé keny sé gé ért, az elöl já rók pa ran csa i nak vég re haj tá sá ért és a tör vényesség be tar tá sá ért a ka to nai ja vak kal va ló gaz -
dál ko dá sért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, mind azért, amit en nek ér -
de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott.

A pa rancs nok szol gá la ti ha tás kö re ki ter jed az ál ta la ve ze tett ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. A pa -
rancs nok a ka to nai szer ve zet szol gá la ti vi szony ban ál ló ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál ló
ál lo má nyá nak fe let te se.

En nek ke re té ben:
– gya ko rol ja az MH EÜKK tény le ges ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka -

to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben, (a továb biak ban: Hjt.) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) és egyéb jog sza bá lyok ban a pa rancs nok ré szé re meg ha tá ro zott
mun kál ta tói jo go kat, – fe le lõs a költ ség ve té si szerv – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak – meg fe le lõ
gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

9.9 A költ ség ve té si szerv nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a Kjt. és a végrehaj -
tási ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

10.10 Gaz dál ko dá si jog kör
Az Ámr. 14.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ irány za tok

fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság te kin te té ben rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Az elõ irány za tok fe let ti ren del -
ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i vel össz hang ban – az ala pí -
tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-be n meg ha tá ro zott 
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si, ér vé nye sí té si, il -
le tõ leg az egyéb pénz ügyi gaz dál ko dá si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik. A
gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fe let ti fel ügye le tet – ha tás kö rük nek meg fele lõen – a HM fõ osz tá lyai és hi va ta lai, illetve a
pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

12.11 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi. Az Igaz ga tó ság vég zi to váb bá a költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról, illetve az ada ta i ban be kö vet -
ke zett vál to zá sok ról a Ma gyar Ál lam kincs tár fe lé elõ írt adat szol gál ta tást.

13.12 A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet az MH EÜKK pa rancs no ka az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ké szí ti el, és azt a fel ügye le ti
szerv hez jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

14. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

8 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
9 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
10 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
11 Mó do sí tot ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
12 Be ik tat ta: 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 8.
* Az ere de ti ala pí tó ok irat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs, ezért a 103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 12. pont ja lett az egy sé ges szer ke zet 14. pont ja,
ami egy ben ha tály ba lép te tõ ren del ke zés is. Az ere de ti ala pí tó ok irat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.
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A honvédelmi miniszter
78/1997. HM
határozata

a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, va la mint a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl
 szóló 156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7–8.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség
ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend -
jére vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot
adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-jei
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: MH Egész ség vé del mi In té zet.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH EVI (a továb biak ban: in té zet)
Az in té zet az MH Köz egész ség ügyi és ka to na or vo si Ku ta tó In té zet és az MH Egész ség ügyi Al kal mas ság vizs gá ló In -

té zet jog utód ja.

2. Az in té zet szék he lye: Bu da pest, XI II. Ró bert K. krt. 42–44.
Pos ta cím: 1555 Bu da pest Pf. 68.

3.1 Az MH EVI jo gi sze mély. Ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és
szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.2 A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
Az MH va la mennyi in téz mé nye és tel jes sze mé lyi ál lo má nya ré szé re köz egész ség ügyi-jár vány ügyi és kör nye zet vé del -

mi te vé keny ség foly ta tá sa, szak mai fel ügye le te. Egész ség ne ve lé si fel ada tok vég zé se. A sze mé lyi ál lo mány pszi chi kai és
fi zi kai al kal mas sá gá nak el bí rá lá sa, fe lül vizs gá la ti és szû rõ vizs gá la ti te vé keny ség foly ta tá sa, igaz ság ügyi szak ér tõi te vé -
keny ség vég zé se. Alap és al kal ma zott ku ta tá sok foly ta tá sa, tu do mány szer ve zõi te vé keny ség vég zé se, va la mint ál lat -
egész ség ügyi biz to sí tás.

5.3 Alap te vé keny sé ge kö ré ben vég re hajt ja:
a) Az MH tel jes sze mé lyi ál lo má nyá nak köz egész ség ügyi-jár vány ügyi biz to sí tá sát, va la mint a kör nye zet-egész ség -

ügyi te vé keny ség vég zé sét, szak mai irá nyí tá sát. A vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen mû köd te ti a Ma gyar Hon véd -
ség Köz egész ség ügyi-Jár vány ügyi Szol gá la tát. Vég re hajt ja az MH élel mi szer mi nõ ség biz to sí tá sát.

b) Az egész ség meg õr zé si és egész ség ne ve lé si, egész ség fej lesz té si te vé keny ség vég re haj tá sa.
c) A ka to nai igaz ság ügyi szer vek ré szé re az igaz ság ügyi or vos szak ér tõi te vé keny sé get.
d) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a tar ta lé kos, az ön kén tes tar ta lé kos ka to nák, va la mint a ka to nai kö zép- és fel -

sõ ok ta tá si in téz mé nyek be pá lyá zók és ta nul má nyo kat foly ta tók, il le tõ leg a hon véd sé gi ösz tön dí ja sok ka to nai szol gá lat ra
va ló al kal mas sá ga el bí rá lá sá val kap cso la tos or vo si, pszi cho ló gi ai és er go nó mi ai fel ada to kat el lá tó va la mennyi ka to nai
szer ve zet szak mai irá nyí tá sát, va la mint a fe lül vizs gá la ti te vé keny sé get.

e) Alap és al kal ma zott ku ta tá so kat a hon véd egész ség ügy té ma kö ré ben, kü lö nös te kin tet tel az atom-, bi o ló gi ai- és ve -
gyi fegy ve rek or vo si ha tá sa i ra, va la mint a ka taszt ró fa or vo si hely ze tek re. MH szin tû egész ség ügyi tu do mány szer ve zõi te -
vé keny sé get és szak könyv tá ri szol gál ta tást vé gez.

f) Az MH-ban fo lyó ál lat egész ség ügyi te vé keny ség ter ve zé sét, szer ve zé sét, szak mai fel ügye le tét.

6.4 A költ ség ve té si szerv szol gá la ti és szak mai alá ren delt sé ge:

1 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
2 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
3 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
4 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.

15. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 35



Az MH EVI a Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi pa rancs nok köz vet len szol gá la ti, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
Egész ség ügyi Pa rancs nok ság és a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály szak mai alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7.5 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.

8.6 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, sze mé lyi ál lo má nya:
a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: fõ igaz ga tó
b) A fõ igaz ga tót be osz tá sá ba a Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve zi ki, illetve men ti fe l.
c) A fõ igaz ga tó az MH EVI élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, aki a jog sza bá lyok és az elöl já rók ál tal meg ha tá ro -

zott ke re tek kö zött ve ze ti a ka to nai szer ve ze tet. Gya ko rol ja a ka to nai szer ve zet tel és a sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos
jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

En nek ke re té ben:
– gya ko rol ja a tény le ges ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -

ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. 
tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és egyéb jog sza bá lyok ban a pa rancs nok ré szé re meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo go kat,

– fe le lõs a költ ség ve té si szerv – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak alap ján – meg fe le lõ gaz dál ko dá -
sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

9.7 A költ ség ve té si szerv nél a Hjt. alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

10.8 Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -
tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szer ve zet jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét – az
irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – az ala pí tó ha tá roz za meg.

A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht-ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség -
vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A pénz ügyi gaz dál ko dá si fel ada to kat a HM 1. szá mú Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság lát ja el.
A gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fe let ti fel ügye le tet – ha tás kö rük nek meg fele lõen – az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és

szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.
Az alap te vé keny sé ge fel té te le ként ren del ke zés re ál ló sza bad ka pa ci tá sai ki hasz ná lá sá val azon ban,- alap te vé keny sé -

gén be lül- nem nye re ség szer zés cél já ból szol gál ta tó te vé keny sé get vé gez het ki egé szí tõ te vé keny ség ként.

12.9 A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet az MH EVI fõ igaz ga tó ja ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül el ké szít és jó vá ha gyás ra fel ter -
jeszt a fel ügye le ti szerv hez.

13.10 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság vég zi.

14. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

5 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
6 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
7 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
8 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
9 Mó do sí tot ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
10 Be ik tat ta: 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 24.
* Az ere de ti ala pí tó ok irat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs, ezért a 98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 11. pont ja lett az egy sé ges szer ke zet 14. pont ja.
A 78/1997. HM ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.
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A honvédelmi miniszter
105/1997. (HK 1/1998.) HM

határozata
A Magyar Honvédség Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé re, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban Ámr.) 10.  §-ra, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el -
térõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A kö zép is ko lai ka to nai kol lé gi um lé te sí té sé rõl  szóló 18/1984. (HK 9.) HM pa rancs alap ján lé te sí tett MN 5. szá mú
Kö zép is ko lai Kol lé gi um jog utód ja ként mû kö dõ Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Gim ná zi um meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét 
– 1997. szep tem ber 1-jei ha tállyal – a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2.1 Az in té zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is ko la és Kol lé gi um, rö vi dí tett meg -
ne ve zé se: MH BBÁHKK.

3. Az in té zet szék he lye: 9025 Gyõr, Ber csé nyi li get 99–101.

4. Az in té zet ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1983. má jus 1.

5. Az in té zet jo gi sze mély.

6.2 Az in té zet alap ren del te té se: a nö ven dé ki jog vi szony ban lé võ ka to nai kö zép is ko lai ta nu lók fel ké szí té se az érett sé gi
vizs ga le té te lé re, a ka to nai fel sõ ok ta tá si és szak kép zé si in téz mé nyek be tör té nõ to vább ta nu lás meg kez dé sé re, a ka to nai
pá lya vá lasz tá sá ra, va la mint az in té zet ál lo má nyá ba tar to zók és a nö ven dé ki jog vi szony ban lé võk mun ka he lyi étkezte -
tése.

TE Á OR szám Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 mun ka he lyi ét kez te tés

7. Az in té zet négy év fo lya mos kö zép is ko la és kol lé gi um, év fo lya mon ként két osz tállyal. Az ok ta tás a ki len ce dik év -
fo lya mon kez dõ dik és a ti zen ket te dik év fo lya mon fe je zõ dik be.

8. Az in té zet ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a HM Ok ta tá si és Tu do mány szer ve zõ
Fõ osz tály.

9.3 Az MH BBÁHKK fe let ti szol gá la ti elöl já rói jog kört a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök át ru há zott jog kö ré ben a HM
HVK sze mély ügyi cso port fõ nök gya ko rol ja.

10. Az in té zet sze mé lyi ál lo má nyá nak lét szá mát a ré szé re ki adott ál lo mány táb la tar tal maz za.

11. Az in té zet rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. A gaz dál ko dás rend jét és
az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got a fenn tar tó ha tá roz za meg. A gaz dál ko dá si te vé keny ség fel ügye le tét a 
Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

12. Az in té zet költ ség ve té sét a fenn tar tó – jog cí men kén ti bon tás ban – éven ként ál la pít ja meg.

1 Mó do sí tot ta. 55/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
2 Mó do sí tot ta: 5/2003. (HK 4.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. ja nu ár 31.
3 Mó do sí tot ta: 55/2003. (HK 4.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
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13. Az in té zet fel ada ta i nak el lá tá sá hoz ren del ke zés re áll nak a szék he lyén lé võ be fek te tett esz kö zök. A ren del ke zés re
ál ló va gyon tár gya kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény fel ada tai el lá tá sá hoz sza ba don hasz nál hat ja, de azt nem jo go sult el -
ide ge ní te ni vagy biz to sí ték ként fel hasz nál ni.

14. Az in té zet élén igaz ga tó ál l. Az igaz ga tót nyil vá nos pá lyá zat út ján a hon vé del mi mi nisz ter bíz za meg, illetve
 menti fe l és gya ko rol ja a fe gyel mi el bo csá tás jo gát. Az igaz ga tó fe lett az egyéb mun kál ta tói jog kört a fenn tar tó kép vi se -
lõ je gya ko rol ja.

15.4 A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it rög zí tõ Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat mó do sí tá sát az igaz ga tó ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül jó vá ha gyás ra elõ -
ter jesz t a szol gá la ti elöl já ró hoz.

16.5

17. Az in té zet fo lya ma tos kap cso la tot tar t a pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tást nyúj tó in té ze tek kel és ka to nai tan in té -
ze tek kel. Ha zai kap cso la ta it a jog sza bá lyi ke re tek kö zött ön ál ló an ala kít ja.

18. Az in té zet a mû kö dé sé re vo nat ko zó alap do ku men tu mo kat, sta tisz ti kai ada to kat, te vé keny sé gé nek ér té ke lé sé rõl
 szóló be szá mo ló kat meg kül di a HM Ok ta tá si és Tu do mány szer ve zõ Fõ osz tály ré szé re is.

19.6 Alap ren del te té sen kí vü li fel ada tok
a) részt vesz a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái ide gen nyel vi és in for ma ti kai fel ké szí -

té sé ben,
b) a fel té te lek meg te rem té sét köve tõen alap fo kú szá mí tó gép ke ze lõ hasz ná ló szak kép zést foly tat.

20. Az in té zet alap ve tõ fel ada tai a kol lé gi u mi ne ve lõ mun ka te rén:
a) a Ma gyar Hon véd ség ré szé re a nem zet ügye iránt el kö te le zett, szi lárd hi va tás tu dat tal és er köl csi fel fo gás sal bí ró,

fi zi ka i lag jól fel ké szí tett nö ven dé kek ne ve lé se;
b) a ki emel ke dõ ké pes sé gû nö ven dé kek szá má ra a ta nul má nyi ver se nyek re va ló za var ta lan fel ké szí tés biz to sí tá sa;
c) le he tõ sé gek biz to sí tá sa a nö ven dé kek ál ta lá nos ka to nai, sport és kul tu rá lis fel ké szült sé gé nek bõ ví té sé re.

21. Az in té zet részt vesz a tan terv fej lesz té si mun ká la tok ban és vég zi a pe da gó gi ai prog ra mok, tan ter vek ki dol go zá -
sát.

22. Az in té zet biz to sít ja a pe da gó gu sok fo lya ma tos ön kép zé sé nek és rend sze res to vább kép zé sé nek fel té te le it.

23. Az in té zet alap te vé keny sé gét az éven te ki adott be is ko lá zá si lét szá mok alap ján ter ve zi meg és a fenn tar tó kép vi se -
lõ je ál tal jó vá ha gyott mun ka terv alap ján vég zi.

24. A nö ven dé kek jog ál lá sát, fel vé te lé nek rend jét és fel té te le it kü lön jog sza bály ha tá roz za meg. A fel vé te li el já rás
ko or di ná ci ós fel ada ta i ra a fenn tar tó kép vi se lõ je in téz ke dik.

25.7 Az in té zet dol go zói hi va tá sos ka to nák és köz al kal ma zot tak, akik fe lett a mun kál ta tói jog kört – a hi va tá sos ál lo -
mány ki ne ve zé se és fel men té se ki vé te lé vel – az igaz ga tó gya ko rol ja, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál -
lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény és a hoz zá juk kap cso ló dó jog sza bá lyok, ren del ke zé sek elõ írásai alap ján.

26. Az in té zet törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal vég zi.*

4 Mó do sí tot ta: 55/2003. (HK 4.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
5 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 5/2003. (HK 4.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tály ta lan: 2003. ja nu ár 31.
6 Mó do sí tot ta: 5/2003. (HK 4.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2003. ja nu ár 31.
7 Szö veg részt mó do sí tot ta: 5/2003. (HK 4.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. ja nu ár 31.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.
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A honvédelmi miniszter
50/1996. (HK 4.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye -
lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ában fog lal tak ra – a követ -
kezõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A költ ség ve té si szerv ne ve:
MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont (továb biak ban: Köz pont)
A Köz pont jo gi sze mély, a meg szün te tett MN IKIK, MN HA NYIK, MH ÉHVNYTH2, MNVK KMT költ ség ve té si szer -

vek jog utód ja. Ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya az MH rend sze re sí -
tett és költ ség ve té si lét szá mát ter he lõ lét szám ke ret be tar to zik. A Köz pont ban a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.3

A ka to nai szer ve zet rö vi dí té se: MH KI AK.
Ala pí tás éve: 1967

2.4 Az MH KI AK szék he lye: 1134 Bu da pest XI II. ke rü let, Le hel ut ca 18–20.
Postacíme: 1885 Bu da pest Pf. 25.

3.5 A Köz pont ál lam i fel adat ként vég zett alap te vé keny sé ge: a hon vé del mi tár ca köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tá sá -
nak és köz pon ti had kö te les nyil ván tar tá sá nak ke ze lé se a Hjt. és a Hvt. elõ írásainak meg fele lõen.

Az alap te vé keny ség ke re té ben
a) a Hjt. 225.  §-ában és a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl,

tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM
ren de let (a továb biak ban: HM rend.) 132.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban elõ ír tak sze rint ke ze li a hon vé del mi tár ca
sze mé lyi ál lo má nyá ról ve ze tett köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tást, vég zi a HM rend. 132.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ -
írt fel ada to kat;

b)6 a Hvt. 7–9.  §-ai ban, va la mint a sze mély azo no sí tó je l he lyé be lé põ azo no sí tá si mó dok ról és az azo no sí tó kó dok
hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi XX. tör vény 32. § f) pont já ban elõ ír tak sze rint – mint a „Ma gyar Hon véd ség köz pon ti adat -
fel dol go zó szer ve” – ke ze li a Ma gyar Köz tár sa ság po ten ci á lis had kö te les és had kö te les ál lam pol gá rai ada ta i nak köz -
pon ti nyil ván tar tá sát, biz to sít ja a meg ha tá ro zott or szá gos sze mé lyi nyil ván tar tá si rend sze rek és a ka to nai nyil ván tar tás
kö zöt ti adat szol gál ta tá si kap cso la tot;

c)7 az a) és b) al pont sze rin ti köz pon ti sze mé lyi nyil ván tar tás ból ada to kat szol gál tat a bé ke és mi nõ sí tett idõ sza ki fel -
ada tok ter ve zé se ér de ké ben a jo go sult fel hasz ná lók nak;

d) fel ké szül a há bo rús vesz te ség-nyil ván tar tás és tá jé koz ta tás fel ada ta i nak nem zet kö zi egyez mé nyek sze rin ti vég re -
haj tá sá ra;

e)8 köz pon ti lag ke ze li, ki ad ja a szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti és nyug dí jas iga zol vá nyo kat, had kö te le -
zett ség be ve ze té se ese tén a ka to nai iga zol vá nyo kat, el lát ja a hon véd ség sze mé lyi ál lo má nyát a sze mé lyi iga zo ló jeggyel
és az 1949. au gusz tus 12-én kö tött Gen fi Egyez mény ha tá lya alá tar to zó – ha tás kö ré be utalt – egyéb iga zol vá nyok kal;

f)9 köz re mû kö dik a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM) sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ irá nyí tá sá val a hon -
vé del mi tár ca Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend szer in teg rált em ber i erõ for rás-gaz dál ko dá si al rend sze ré -
nek üze mel te té sé ben;

1 A má so dik be kez dés 2., 3. és 4. mon da tát be ik tat ta: 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
2 Szö veg részt mó do sí tot ta: 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
3 A má so dik be kez dés 4. mon da tát mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos 2005. jú li us 22.
4 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos 2005. jú li us 22.
5 Mó do sí tot ta. 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
6 Mó do sí tot ta: 171/2005. (HK 1/2006.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. no vem ber 30.
7 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
8 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
9 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
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g)10 a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ szak mai irá nyí tá sá val vég zi a had kö te les (és po ten ci á lis had kö te les) nyil ván tar -
tás köz pon ti és me gyei rend sze re i nek mû köd te té sé hez szük sé ges prog ra mok fej lesz té sét és köz pon ti rend sze ré nek üze -
mel te té sét, el lát ja a me gyei szin tû had kö te les nyil ván tar tás szak mai irá nyí tá sát;

h)11 a köz pon ti nyil ván tar tá sok ve ze té se ke re té ben vég zi a kap cso ló dó rend szer szer ve zé si, prog ram- és al kal ma zás fej -
lesz té si fel ada to kat, e té ma kör ben igény sze rint szak ér tõi fel ada to kat lá t el, illetve a szük ség let nek meg fele lõen az ál ta la
üze mel te tett rend sze rek hez kap cso ló dó an szak mai jel le gû to vább kép zést és ok ta tást ve zet a szak ál lo mány ré szé re;

i)12 együtt mû kö dik – a tör vényekben meg ha tá ro zott fel ada tai vég re haj tá sa ér de ké ben – a sze mély ügyi és a had kö te les
nyil ván tar tás ve ze té sé ben érin tett hon vé del mi szer ve ze tek kel, a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván -
tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta lá val, a mi nisz té riu mok, az érin tett or szá gos ha tás kö rû szer vek, to váb bá a rend vé del mi szer vek 
or szá gos pa rancs nok sá gai köz pon ti adat szol gál ta tó szer ve i vel, a Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok érin tett szer ve i vel, va la -
mint a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um Had tör té nel mi Le vél tá rá val és Irat tá rá val.

4.13 A Köz pont ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.

5.14 A Köz pont a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet irá nyí tá sát –
a Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban fog lal tak nak meg fele lõen – a HM sze mély ze ti fõ osz -
tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

6. A Köz pont ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je
a)15 a Köz pont ve ze tõ je az MH KIAK pa rancs no ka. Be osz tá sá nak meg ne ve zé se: a Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Igaz -

ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont pa rancs nok;
b)16 a Köz pont pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,
c)17 a pa rancs nok a Köz pont élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, a Köz pont sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja.

Jog kö re ki ter jed a Köz pont mû kö dé sé nek min den te rü le té re.

7.18 A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség -
ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be -
so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét az ala pí tó
ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó
pénz ügyi el len jegy zést és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.
Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium, illetve az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

8.19 A Köz pont vál lal ko zá si te vé keny sé get és ki se gí tõ, ki egé szí tõ jel le gû te vé keny sé get nem foly tat.

9.20 A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za tot, a Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont pa rancs no ka ezen ha tá -
ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõnö -
kéhez.

10 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
11 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
12 Az i) al pon tot be ik tat ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22. Mó do sí tot ta: 171/2005. (HK 1/2006.) HM ha tá ro zat 2. pont.
Ha tá lyos: 2005. no vem ber 30.
13 Mó do sí tot ta: 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
14 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
15 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
16 Mó do sí tot ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
17 Mó do sí tot ta: 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
18 A 8. pon tot mó do sí tot ta: 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21. Szá mo zá sát 7. pont ra vál toz tat ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá -
ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
19 A 9. pon tot mó do sí tot ta: 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21. Szá mo zá sát 8. pont ra vál toz tat ta: 119/2005. (HK 17.) HM ha tá -
ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
20 Mó do sí tot ta. 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
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10.21 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

11. Ez az ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

21 Be ik tat ta. 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1996. de cem ber 31.

A honvédelmi miniszter
40/1999. (HK 17.) HM

határozata
A Magyar Honvédség Budapest Fõvárosi Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Bp-i Fõ vá ro si Ki egé -
szí tõ Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Bu da pest Fõ vá ro si Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Bp.
Fõv. HP).

3.1 A pa rancs nok ság szék he lye: Bu da pest XI II., Dó zsa György út 51. Pos ta cí me: 1545 Bu da pest.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.2 Az MH Bu da pest Fõ vá ro si HP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz -
ga tá si szer ve zet.3

Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek
ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.4 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,

1 Mó do sí tot ta: 29/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. már ci us 21.
2 Mó do sí tot ta: 67/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
3 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 35/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 Mó do sí tot ta: 35/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -
tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,

d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -
de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter5.

8. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a had ki egé szí tõ pa rancs no kot a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nö ke ne ve zi ki, illetve men ti fe l,
c)7 a pa rancs nok az MH Bp. Fõv. HP élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl -

járója. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Gya ko rol ja a sze mé lyi
ál lo mány fe let ti a Hjt.-be n és a Kjt.-be n ré szé re meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo go kat. Fe le lõs az igaz ga tá si szer ve zet
– jog sza bály ban és bel sõ ren del ke zés ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend
be tar tá sá ért.

d)8 Az MH Bu da pest Fõ vá ro si HP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a
szer ve zet irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se,
va la mint a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9.9 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog -
kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel -
ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

10.10 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

11. A pa rancs nok ság rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me -
lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két hó na pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl já ró hagy ja
jó vá.

12.11 Az MH Bu da pest Fõ vá ro si HP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don
hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és
köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó
és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13.12 Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

5 Szö veg részt mó do sí tot ta: 67/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
6 Mó do sí tot ta: 35/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 67/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
8 Be ik tat ta: 35/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
9 Mó do sí tot ta: 67/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
10 Mó do sí tot ta: 67/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
11 Mó do sí tot ta: 29/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. már ci us 21.
12 Be ik tat ta: 29/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. már ci us 21.

* Az ere de ti ala pí tó ok irat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.
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A honvédelmi miniszter
42/1999. (HK 19.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té si ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
 vonatkozó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ ség ve té si szerv meg ne ve zé -
sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Ba ra nya Me gyei Had -
ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. szep tem ber 15-i ha tállyal – a kö -
vet ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Ba ra nya Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Ba ra nya
MHP).

3.1 A pa rancs nok ság szék he lye: 7621 Pécs, Kis fa lu dy u. 5.

Postacíme: 7601 Pécs, Pf.: 255.
4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.2 Az MH Ba ra nya MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si
szer ve zet.3

Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek ha tá -
lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.4 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter5.

8.6 Az MH Ba ra nya MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet
irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint
a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

1 Mó do sí tot ta: 36/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 36/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 68/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
4 Mó do sí tot ta: 36/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
5 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 68/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
6 Mó do sí tot ta: 36/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ: pa rancs nok,
b)7 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l.
c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja.

Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re,
d)8 gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi

XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb -
biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket.

10.9 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -

si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. A be so ro lás 
a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo -
go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a hon vé del mi mi nisz ter ha tá roz za meg.
A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si
jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si
fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.10 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12. A pa rancs nok ság rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta tar tal maz za, me -
lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két hó na pon be lül mó do sít és azt a szol gá la ti elöl já ró hagy ja
jó vá.

13. Az igaz ga tá si szer ve zet törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz -
ga tó ság vég zi.

14. A ha tá ro zat az alá írá sá nak nap ján lép ha tály ba.*

7 Mó do sí tot ta: 36/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
8 Mó do sí tot ta: 36/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
9 Mó do sí tot ta: 68/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
10 Mó do sí tot ta: 68/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
* Mi vel az ere de tei ala pí tó ok irat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se ezért a 68/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont ja lett az egy sé ges szer ke zet 14. pont -
ja. Az ere de ti ala pí tó ok irat köz zé té te lé nek nap ja: 1999. au gusz tus 29.

A honvédelmi miniszter
22/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Bács-Kiskun Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:
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1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Bács-Kis kun Me gyei
Had ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet -
ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Bács-Kis kun Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH
Bács-Kis kun MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Kecs ke mét, Lun ká nyi Já nos u. 1. Pos ta cí me: 6001 Kecs ke mét, Pf.: 307.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Bács-Kis kun MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si 
szer ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí -
tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la -
tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a hon véd ség nél
fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl  szóló 25/1992. (XI. 24.) HM
ren de let ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH Bács-Kis kun MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve -
zet irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la -
mint a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l, 
c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja.

Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.

10.7 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lá sa költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog -
kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel -
ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

1 Mó do sí tot ta: 69/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 37/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 37/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 69/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
5 Mó do sí tot ta: 37/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 37/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 69/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
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Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12. A pa rancs nok ság rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet
a pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két hó na pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl já ró hagy ja jó vá.

13.9 Az MH Bács-Kis kun MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé -
té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj -
meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

14. A ha tá ro zat az alá írá sá nak nap ján lép ha tály ba.*

8 Mó do sí tot ta: 69/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
9 Mó do sí tot ta: 37/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
* Mi vel az ere de tei ala pí tó ok irat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se ezért a 69/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont ja lett az egy sé ges szer ke zet 14. pont -
ja. Az ere de ti ala pí tó ok irat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30. Köz zé té tel nap ja: 1999. au gusz tus 29.

A honvédelmi miniszter
23/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Békés Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(ha tá lyos szö veg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Bé kés Me gyei Had ki -
egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet ke zõk
sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Bé kés Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Bé kés
MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Bé kés csa ba, And rás sy u. 67–69. Pos ta cí me: 5601 Bé kés csa ba, Pf.: 128.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Bé kés MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si szer -
ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek
ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

1 Mó do sí tot ta: 57/2003. (HK 13.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 38/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH Bé kés MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet irá -
nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint a
101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,
c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja.

Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.

10.7 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költség -

vetési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be -
so ro lá sa költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke -
zé si jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a HM HVKF ha tá roz za meg.
A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si
jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si
fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12. A pa rancs nok ság rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me -
lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két hó na pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl já ró hagy ja
jó vá.

13.9 Az MH Bé kés MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá -
nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

14. A ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

3 Mó do sí tot ta: 38/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 57/2003. (HK 13.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
5 Mó do sí tot ta: 38/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 38/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 57/2003. (HK 13.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
8 Mó do sí tot ta: 57/2003. (HK 13.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
9 Mó do sí tot ta: 38/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
* Mi vel az ere de tei ala pí tó ok irat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se ezért a 57/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont ja lett az egy sé ges szer ke zet 14. pontja.
Az ere de ti ala pí tó ok irat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30. Köz zé té tel nap ja: 1999. au gusz tus 29.
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A honvédelmi miniszter
24/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Bor sod-Aba új-Zemp -
lén Me gyei Had ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i
 hatállyal – a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít -
ve: MH BA Z MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Mis kolc, Hat van ötö sök út ja 2. Pos ta cí me: 3501 Mis kolc, Pf: 328.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Bor sod-Aba új-Zemp lén MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to -
nai igaz ga tá si szer ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek
ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te -
nek szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a
vég re haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH Bor sod-Aba új-Zemp lén MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik,
aki a szer ve zet irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez -
dé se, va la mint a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l.

1 Mó do sí tot ta: 89/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 39/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 39/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 89/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
5 Mó do sí tot ta: 39/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 39/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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10. A pa rancs nok a szer ve zet egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs az MH BA Z MHP te vé keny sé gé ért, az alap te vé keny -
ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá -
nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért.

11.7 Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -
tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gyako -
rolja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap -
cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég -
zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám -
viteli fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

Az MH Bor sod-Aba új-Zemp lén MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don
hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és
köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.8

12.9 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.
13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az MH Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -

nok ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len ha tá ro zat figye lembe véte lével a ha tály ba lé pést kö ve tõ két hó na pon
be lül a pa rancs nok mó do sít ja és azt a szol gá la ti elöl já ró ja hagy ja jó vá.

7 Mó do sí tot ta: 89/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
8 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 39/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
9 Mó do sí tot ta: 89/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 5 pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
25/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Csongrád Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Csong rád Me gyei
Had ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet -
ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Csong rád Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Csong -
rád MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Sze ged, Hattyas sor 6–10. Pos ta cí me: 6701 Sze ged, Pf.: 377.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.
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5.1 Az MH Csong rád MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si
szer ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí -
tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, 
va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de -
le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH Csong rád MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet
irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint
a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l.

10. A pa rancs nok a szer ve zet egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs az MH Csong rád Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok -
ság te vé keny sé gé ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek biztosí -
tásáért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg -
felelõ tör vényes mû kö dé sé ért.

11.7 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és a bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a HM HVKF ha tá roz za meg.
A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si
jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si
fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

Az MH Csong rád MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá -
nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.8

1 Mó do sí tot ta: 56/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 40/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 40/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 56/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
5 Mó do sí tot ta: 40/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 40/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 56/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
8 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 40/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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12.9 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az MH Csong rád Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len ha tá ro zat figye lembe véte lével a ha tály ba lé pést kö ve tõ két hó na pon be lül a pa -
rancs nok mó do sít ja és azt a szol gá la ti elöl já ró ja hagy ja jó vá.

9 Mó do sí tot ta: 56/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 7.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
26/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Fejér Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Fej ér Me gyei Had -
kiegészítési és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet ke -
zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Fej ér Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Fej ér MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Szé kes fe hér vár, Mé szöly G. u. 7. Pos ta cí me: 8002 Szé kes fe hér vár, Pf.: 278.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Fej ér MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si szer -
ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek
ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té -

se, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

1 Mó do sí tot ta: 70/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 41/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 41/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH Fej ér MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet irá -
nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint a
101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l.

10. A pa rancs nok a szer ve zet egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs az MH Fej ér Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság
te vé keny sé gé ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, 
a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör -
vényes mû kö dé sé ért.

11.7 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és a bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a hon vé del mi mi nisz ter ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az
utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és
ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

Az MH Fej ér MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le -
zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó
Igaz ga tó ság vég zi.8

12.9 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*  Az MH Fej ér Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály za tát a je len ha tá ro zat figye lembe véte lével a ha tály ba lé pést kö ve tõ két hó na pon be lül a pa rancs nok
mó do sít ja és azt a szol gá la ti elöl já ró ja hagy ja jó vá.

4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 70/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
5 Mó do sí tot ta: 41/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 41/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 70/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
8 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 41/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
9 Mó do sí tot ta: 70/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
27/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Gyõr-Moson-Sopron Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
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mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Gyõr-Mo son-Sop ron
Me gyei Had ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i  hatállyal –
a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve:
MH GYMS. MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Gyõr, Ba ross G. u. 47. Pos ta cí me: 9002 Gyõr, Pf.: 301.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Gyõr-Mo son-Sop ron MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai
igaz ga tá si szer ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé -
re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek
szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re -
haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH Gyõr-Mo son-Sop ron MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a 
szer ve zet irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se,
va la mint a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,
c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Had ki egé szí tõ Pa -

rancs nok ság sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö -
dé sé nek min den te rü le té re.

1 Mó do sí tot ta: 90/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 42/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 42/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 90/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
5 Mó do sí tot ta: 42/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 42/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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10.7 Gaz dál ko dá si jog kör:
Az MH Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei MHP a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an

gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ -
ség ve té si szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ -
irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja.
Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol -
gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12. Az MH Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két hó na -
pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl já ró hagy ja jó vá.

13.9 Az MH Gyõr-Mo son-Sop ron MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj -
don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás
és köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

14. A ha tá ro zat az alá írá sá nak nap ján lép ha tály ba.*

7 Mó do sí tot ta: 90/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
8 Mó do sí tot ta: 90/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
9 Mó do sí tot ta: 42/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
* Mi vel az ere de tei ala pí tó ok irat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se ezért a 90/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 7. pont ja lett az egy sé ges szer ke zet 14. pont ja.
Az ere de ti ala pí tó ok irat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30. Köz zé té tel nap ja: 1999. ok tó ber 3.

A honvédelmi miniszter
29/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Heves Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi
 Minisztérium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás elõ írásaira is
te kin tet tel – költ ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot
adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a He ves Me gyei Had -
kiegészítési és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a követ -
kezõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH He ves Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH He ves
MHP).
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3. A pa rancs nok ság szék he lye: Eger, Hat va nas ez red u. 3. Pos ta cí me: 3301 Eger, Pf.: 104.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH He ves MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si szer -
ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek
ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té -

se, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH He ves MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet irá -
nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint a
101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,

c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH He ves Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság sze -
mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den
te rü le té re.

10.7 Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -
tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gyako -
rolja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez
 kapcsolódó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei
vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

1 Mó do sí tot ta: 65/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 44/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 44/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 76/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
5 Mó do sí tot ta: 44/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 44/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 76/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
8 Mó do sí tot ta: 76/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
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12. A pa rancs nok ság rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
 melyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két hó na pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl já ró
 hagyja jó vá.

13.9 Az MH He ves MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá -
nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság vég zi.

14. Ez az ala pí tó ok irat az alá írá sá nak nap ján lép ha tály ba.*

9 Mó do sí tot ta: 44/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
28/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Hajdú-Bihar Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Haj dú-Bi har Me gyei
Had ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet -
ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Haj dú-Bi har Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Haj -
dú-Bi har MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Deb re cen, Pé ter fia u. 58. Pos ta cí me: 4001 Deb re cen, Pf.: 185.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Haj dú-Bi har MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga -
tá si szer ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to -
sí tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná -
i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la -
tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si
ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,

1 Mó do sí tot ta: 75/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 43/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 43/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH Haj dú-Bi har MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve -
zet irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la -
mint a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l.
c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH Haj dú-Bi har Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság

sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min -
den te rü le té re.

10.7 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gyako -
rolja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap -
cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei
 végzik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám -
viteli fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12. A Haj dú-Bi har Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két hó na pon be lül ké szít 
el és azt a szol gá la ti elöl já ró hagy ja jó vá.

13.9 Az MH Haj dú-Bi har MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé -
té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj -
meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

14. Ez az ala pí tó ok irat az alá írá sá nak nap ján lép ha tály ba.*

4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 75/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
5 Mó do sí tot ta: 43/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 43/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 75/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
8 Mó do sí tot ta: 75/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
9 Mó do sí tot ta: 44/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

15. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 57



A honvédelmi miniszter
30/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar  Honvédség költ ség ve -
té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in -
téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás elõ írásaira is te kin tet tel – költ ség ve té si szerv meg ne -
ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Szol nok Me gyei Had -
ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a követ -
kezõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: 
MH JNSZ MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Szol nok, Tán csics u. 5–7. Pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf.: 10.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Jász-Nagy kun-Szol nok MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai 
igaz ga tá si szer ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé -
re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek
szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re -
haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5 Az MH Jász-Nagy kun-Szol nok MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki 
a szer ve zet irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) bekez -
dése, va la mint a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b)6 a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fel,

1 Mó do sí tot ta: 77/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 45/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 45/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 A „HVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 77/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
5 Mó do sí tot ta: 45/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 45/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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10. A pa rancs nok a szer ve zet egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs az MH Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Hadkiegé -
szítõ Pa rancs nok ság te vé keny sé gé ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, az igaz ga tá si szer ve zet mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ -
írtaknak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért.

11.7 Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -
tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendel -
kezési jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko -
rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap -
cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég -
zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

Az MH He ves MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le -
zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó
Igaz ga tó ság vég zi.8

12.9 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba. Az MH Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len ha tá ro zat figye lembe véte lével a ha tály ba lé pést kö ve tõ két hó na pon
be lül a pa rancs nok mó do sít ja és azt a szol gá la ti elöl já ró ja hagy ja jó vá.

14. Ez az ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

7 Mó do sí tot ta: 77/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
8 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 45/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
9 Mó do sí tot ta: 77/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
31/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Komárom-Esztergom Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar
 Honvédség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ
szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi
Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás elõ írásaira is
te kin tet tel – költ ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot
adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei Had ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal –
a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.
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2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve:
MH Ko má rom-Esz ter gom MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Ta ta bá nya V., Ko má ro mi u. 18. Pos ta cí me: 2801 Ta ta bá nya, Pf.: 151.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Ko má rom-Esz ter gom MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai
igaz ga tá si szer ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré -
szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek
szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj -
tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter4.

8.5  Az MH Ko má rom-Esz ter gom MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki
a szer ve zet irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) bekez -
dése, va la mint a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l.6

10. A pa rancs nok a szer ve zet egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs az MH Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság te vé keny sé gé ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak -
nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért.

11. 7Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -

té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé -
si jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog -
kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel -
ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

1 Mó do sí tot ta: 91/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
2 Az el sõ mó do sí tot ta: 46/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 46/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 Szö veg részt mó do sí tot ta: 91/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
5 Mó do sí tot ta: 46/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 46/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 91/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
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Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám -
viteli fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.
Az MH Ko má rom-Esz ter gom MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don

hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és
köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó
és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.8

12. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az MH Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok -
ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len ha tá ro zat figye lembe véte lével a ha tály ba lé pést kö ve tõ két hó na pon be -
lül a pa rancs nok mó do sít ja és azt a HVK hu mán fõ cso port fõ nök hagy ja jó vá.

8 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 46/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
32/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Nógrád Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Nóg rád Me gyei Had -
ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet ke -
zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Nóg rád Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Nóg rád
MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Sal gó tar ján, Ady End re u. 3/C. Pos ta cí me: 3101 Sal gó tar ján, Pf.: 126.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.1 Az MH Nóg rád Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red
jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si szer ve zet. Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás
szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka -
to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak -
ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

1 Mó do sí tot ta: 92/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
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6. A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás he lyi szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja a fegy ve res erõk ál lo má nyá nak ki egé szí té sé vel, moz gó sí tás sal, meg ha gyás sal, a ka to -
nai pá lyá ra irá nyí tás sal, to bor zás sal, a gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett sé gek kel, a had kö te le sek és a hon véd -
ség nyug ál lo má nyú tag jai, va la mint azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér de ke i nek vé del mé vel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga -
tá si és nyil ván tar tá si fel ada to kat, köz re mû kö dik a vé del mi igaz ga tá si szer vek hon vé del mi fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.2

8.3 A pa rancs nok ság a HM HVK Had mû ve le ti és Ki kép zé si Cso port fõ nök ség szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég -
re fel ada ta it.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a had ki egé szí tõ pa rancs no kot a HM HVK had mû ve le ti és ki kép zé si cso port fõ nök elõ ter jesz tése alap ján a HM

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki, illetve men ti fe l,4

c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH Nóg rád Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság sze -
mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den
te rü le té re. Gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Hjt.-be n, az Mt.-be n és a Kjt.-be n ré szé re meg ha tá ro zott munkál -
tatói jog kö rö ket. Fe le lõs az igaz ga tá si szer ve zet – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ –
gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.5

10.6  Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol -
ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap -
cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei
 végzik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.7 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12. Az MH Nóg rád Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ két hó na pon be lül ké szít 
el és azt a szol gá la ti elöl já ró hagy ja jó vá.

13. Az igaz ga tá si szer ve zet törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
 végzi.

14. Ez az ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

2 Szö veg részt mó do sí tot ta: 92/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
3 Mó do sí tot ta: 92/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
4 Mó do sí tot ta: 92/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
5 Az utol só mon da tot mó do sí tot ta: 92/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
6 Mó do sí tot ta: 92/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
7 Mó do sí tot ta: 92/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja. 1999. jú ni us 30.
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A honvédelmi miniszter
33/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Pest Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar  Honvédség
költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el -
já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet 
köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás elõ írásaira is te kin tet tel – költ ség ve -
té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Pest Me gyei Had ki -
egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet ke zõk
sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Pest Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Pest MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Bu da pest XI II., Dó zsa György út 51. Pos ta cí me: 1553 Bu da pest, Pf.: 9.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5. Az MH Pest MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si szer ve -
zet.1 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség vé té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek
ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.2

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.4

8.5 Az MH Pest MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet irá -
nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint a
101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,6

1 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 48/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
2 Mó do sí tot ta. 78/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
3 Mó do sí tot ta: 48/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 Szö veg részt mó do sí tot ta. 78/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
5 Mó do sí tot ta: 48/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 48/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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c) a pa rancs nok a szer ve zet egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs az MH Pest Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság te vé -
keny sé gé ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a
jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör -
vényes mû kö dé sé ért.

d) gya ko rol ja a Hszt.-be n és a Kjt.-be n meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket.

10.7 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lá sa költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog -
kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel -
ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.
Az MH Pest MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak

nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le -
zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó
Igaz ga tó ság vég zi.9

12. Ez az ala pí tó ok irat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az MH Pest Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság Szerve -
zeti és Mû kö dé si Sza bály zat a je len ha tá ro zat figye lembe véte lével a ha tály ba lé pést kö ve tõ két hó na pon be lül a pa rancs -
nok mó do sít ja és azt a HVK hu mán fõ cso port fõ nök hagy ja jó vá.

7 Mó do sí tot ta. 78/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
8 Mó do sí tot ta. 78/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
9 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 48/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
34/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Somogy Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról*

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a So mogy Me gyei Had -
ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet ke -
zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH So mogy Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH So mogy
MHP).

* A ha tá ro zat nak nincs ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se azért a hatályba lépés nap ja az ala pí tó ok irat ki adá sá nak nap ja. 1999. jú li us 15.
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3. A pa rancs nok ság szék he lye: Ka pos vár, Ba ross G. u. 18/A. Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf.: 236.1

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5.2 Az MH So mogy MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si
szer ve zet.3

Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek
ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

6.4 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.5

8.6 Az MH So mogy MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet
irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint
a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,7

c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH So mogy Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság sze -
mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den
te rü le té re.

10.8 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog -
kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel -
ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.9  A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

1 Szö veg részt mó do sí tot ta: 93/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
2 Mó do sí tot ta: 93/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
3 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 49/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 Mó do sí tot ta: 49/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
5 Szö veg részt mó do sí tot ta: 93/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
6 Mó do sí tot ta: 49/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.]]
7 Mó do sí tot ta: 49/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
8 Mó do sí tot ta: 93/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
9 Mó do sí tot ta: 93/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
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12.10 Az MH So mogy MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná -
la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te -
li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg -
ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13.11

10 Mó do sí tot ta: 49/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
11 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 49/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tály ta lan: 2005. már ci us 24.

A honvédelmi miniszter
35/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Sza bolcs-Szat már
Me gyei Had ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal –
a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rövi -
dítve: MH SzSzB MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Nyír egy há za, Bes se nyei tér 15. Pos ta cí me: 4401 Nyír egy há za, Pf.: 116.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5. Az MH Sza bolcs-Szat már-Be reg MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to -
nai igaz ga tá si szer ve zet.1 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré -
szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek 
szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re -
haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.2

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

1 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 20/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 25.
2 Mó do sí tot ta: 94/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
3 Mó do sí tot ta: 50/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 25.
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7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.4

8.5  Az MH Sza bolcs-Szat már-Be reg MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik,
aki a szer ve zet irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez -
dé se, va la mint a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l.6

10. A pa rancs nok a szer ve zet egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs az MH Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Had ki egé -
szí tõ Pa rancs nok ság te vé keny sé gé ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, az igaz ga tá si szer ve zet mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír -
tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért.

11.7 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol -
ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez
 kapcsolódó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei
vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám -
viteli fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

Az MH Sza bolcs-Szat már-Be reg MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj -
don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás
és köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.8

12.9 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az MH Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len ha tá ro zat figye lembe véte lével a ha tály ba lé pést kö ve tõ két hó na pon
be lül a pa rancs nok mó do sít ja és azt a szol gá la ti elöl já ró ja hagy ja jó vá.

4 Szö veg részt mó do sí tot ta: 94/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
5 Mó do sí tot ta: 50/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 25.
6 Mó do sí tot ta: 50/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 25.
7 Mó do sí tot ta: 94/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
8 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 50/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 25.
9 Mó do sí tot ta: 94/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 4.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
36/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Tolna Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
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mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Tol na Me gyei Had -
kiegészítési és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet ke -
zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Tol na Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Tol na
MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: 7100 Szek szárd, Be ze ré di u. 27–31. Pos ta cí me: 7101 Szek szárd, Pf. 98.1

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5. Az MH Tol na MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si szer -
ve zet.2 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek
ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.3

6.4 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.5

8.6 Az MH Tol na MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet irá -
nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint a
101.  § (21) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,7

c) a pa rancs nok a szer ve zet egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs az MH Tol na Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság te -
vé keny sé gé ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a 
jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör -
vényes mû kö dé sé ért,

d) gya ko rol ja a Hszt.-be n és a Kjt.-be n meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket.

1 Mó do sí tot ta: 79/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 51/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
3 Mó do sí tot ta: 79/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
4 Mó do sí tot ta: 51/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
5 Szö veg részt mó do sí tot ta: 79/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
6 Mó do sí tot ta: 51/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 51/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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10.8 Gaz dál ko dá si jog kör
Az MN Tol na MHP a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lá sa költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gyako -
rolja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap -
cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei
 végzik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.9 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

Az MH Tol na MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le -
zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó
Igaz ga tó ság vég zi.10

12. Ez az ala pí tó ok irat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Az MH Tol na Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len ha tá ro zat figye -
lembe véte lével a ha tály ba lé pést kö ve tõ két hó na pon be lül a pa rancs nok mó do sít ja és azt a HVK hu mán fõ cso port fõ nök
hagy ja jó vá.

8 Mó do sí tot ta: 79/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
9 Mó do sí tot ta: 79/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
10 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 51/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
37/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Vas Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Vas Me gyei Had -
kiegészítési és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a követ -
kezõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Vas Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Vas MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Szom bat hely, De ák F. u. 76. Pos ta cí me: 9701 Szom bat hely, Pf.: 180.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.
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5. Az MH Vas MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si szer ve -
zet.1 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a hon véd ség nél fog lal -
koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl  szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de -
let ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.2

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.4

8.5 Az MH Vas MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet irá nyí -
tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint a
101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,6

c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH Vas Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság sze mé lyi 
ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le -
té re.

10.7 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lá sa költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gyako -
rolja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez
 kapcsolódó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei
vég zik.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12.9 Az MH Vas MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak 
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le -
zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004 (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó
Igaz ga tó ság vég zi.

1 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 52/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
2 Mó do sí tot ta: 80/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
3 Mó do sí tot ta: 52/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 Szö veg részt mó do sí tot ta: 80/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
5 Mó do sí tot ta: 52/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 52/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 80/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
8 Mó do sí tot ta: 80/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
9 Mó do sí tot ta: 52/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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13.10

14. Ez az ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

10 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 52/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2005. már ci us 24.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
38/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Veszprém Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar
 Honvédség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ
szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel –
költ ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Veszp rém Me gyei
Had ki egé szí té si és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a kö vet -
ke zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Veszp rém Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Veszp -
rém MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Veszp rém, Kõ híd u. 10. Pos ta cí me: 8201 Veszp rém, Pf.: 81.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5. Az MH Veszp rém MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si
szer ve zet.1 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí -
tott lét szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú kato -
náinak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si
ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.2

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

1 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 53/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
2 Mó do sí tot ta: 81/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
3 Mó do sí tot ta: 53/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.4

8.5 Az MH Veszp rém MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet
irá nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint
a 101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,6

c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH Veszp rém Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság
sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min -
den te rü le té re.

10.7 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a HM HVKF ha tá roz za meg.
A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si
jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si
fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám -
viteli fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12.9 Az MH Veszp rém MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná -
la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és közzé -
tételi kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj -
meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13.10

14. Ez az ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

4 Szö veg részt mó do sí tot ta: 81/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
5 Mó do sí tot ta: 53/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 53/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
7 Mó do sí tot ta: 81/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
8 Mó do sí tot ta: 81/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
9 Mó do sí tot ta: 53/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
10 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 53/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2005. már ci us 24.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
39/1999. (HK 17.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Zala Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar
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 Honvédség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ
szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel –
költ ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként a Za la Me gyei Had -
kiegészítési és Te rü let vé del mi Pa rancs nok ság meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. jú li us 15-i ha tállyal – a követ -
kezõk sze rint ha tá ro zom meg.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Za la Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (rö vi dít ve: MH Za la
MHP).

3. A pa rancs nok ság szék he lye: Za la eger szeg, Gas pa rich u. 18. Pos ta cí me: 8901 Za la eger szeg, Pf.: 32.

4. A pa rancs nok ság ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1955. jú li us 1.

5. Az MH Za la MHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ zász ló alj jog ál lá sú ka to nai igaz ga tá si szer ve -
zet.1 Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) és a vég re haj tá si ren de le tek
ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.2

6.3 A pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge: a ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer ve. Il le té kes sé gi te rü le tén – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat:

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ ki egé szí té se,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,
c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesí -

tése, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek se gí té se,
d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis ér -

de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

7. A pa rancs nok ság ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.4

8.5  Az MH Za la MHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik, aki a szer ve zet irá -
nyí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 60.  § (3) és (4) be kez dé se, va la mint a
101.  § (2) be kez dé se alap ján a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján gya ko rol ja.

9. A pa rancs nok ság ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ve ze tõ je: had ki egé szí tõ pa rancs nok,
b) a szer ve zet pa rancs no kát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

ne ve zi ki, illetve men ti fe l,6

c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH Za la Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság sze mé -
lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed az igaz ga tá si szer ve zet mû kö dé sé nek min den te -
rü le té re.

1 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 54/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
2 Mó do sí tot ta. 71/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
3 Mó do sí tot ta: 54/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
4 Szö veg részt mó do sí tot ta. 71/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
5 Mó do sí tot ta: 54/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
6 Mó do sí tot ta: 54/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
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10.7 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -

si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a hon vé del mi mi nisz ter ha tá roz -
za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá -
nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé -
nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.8 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem vé gez.

12.9 Az MH Za la MHP törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá -
nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13.10

14. Ez az ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

7 Mó do sí tot ta. 71/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
8 Mó do sí tot ta. 71/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 9.
9 Mó do sí tot ta: 54/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 24.
10 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 54/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2005. már ci us 24.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1999. jú ni us 30.

A honvédelmi miniszter
44/2001. (HK 11.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Híradó és Informatikai Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Aht.) 88.  §
(1) be kez dés, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm.
ren de let) 10.  §, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá -
sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i -
ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze ként 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal a 71/1996. HM ha tá ro zat tal
ala pí tott Ma gyar Hon véd ség Fõ hír köz pont, a 73/1996. HM ha tá ro zat tal ala pí tott Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai In té -
zet, a 131/1997. HM ha tá ro zat tal ala pí tott 15. Esze Ta más Hír adó ez red és az MH RE LEK egy ide jû meg szün te té sé vel,
ezek jog utód ja ként új ka to nai szer ve ze tet ala pí tok. Az új szer ve zet a 112/1997. HM ha tá ro zat tal ala pí tott Ma gyar Hon -
véd ség Hír adó szer tár tól az ob jek tum hír adás biz to sí tá si fel ada to kat is át ve szi.

A ka to nai szer ve zet meg ala kí tá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján 1945. ja nu ár 16.
A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság, rö vi dí tett megneve -

zése: MH HIP.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: 2142 Nagy tar csa, Szé che nyi út 80.

1 Mó do sí tot ta a har ma dik be kez dést: 151/2005. (HK 21.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 12.
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3.2 Az MH HIP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság, költ ség ve té si
szerv. Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té be, az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.3 A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a ka to nai fel sõ ve ze tés és a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szerve -

zetei ré szé re a kom mu ni ká ció tech ni kai fel té te le i nek biz to sí tá sa, a lé gi ve ze té si és irá nyí tá si rend szer üze mel te té sé nek
 kivételével.

5.4 A Ma gyar Hon véd ség Hír adó Pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge kö ré ben:
a) ki dol goz za és ér vé nye sí ti a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) in for má ció tech no ló gi ai rend szer nek fej -

lesz té sé vel kap cso la tos rész le tes tech ni kai kö ve tel mé nye ket;
b) ter ve zi az in for ma ti kai há ló za to kat, in for má ci ós rend sze re ket (al kal ma zá so kat), meg szer ve zi üze mel te té sü ket;
c) részt vesz az in for má ció tech no ló gi ai (hír adó, in for ma ti kai, in for má ció vé del mi) fej lesz té si pro jek te ken, azok mû -

sza ki kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá ban, a köz be szer zé si el já rá sok ban és be ru há zá sok ban, illetve vég re hajt ja a be ru há -
zá si fel ada to kat;

d) szak ma i lag vé le mé nye zi az in for ma ti kai rend szer ja vas la to kat, ter ve ket, el gon do lá so kat és egyéb ok má nyo kat,
rész le tes szak mai ál lás pon to kat dol go z ki;

e) össze ál lít ja az MH tá bo ri és sta ci o ner in for ma ti kai rend sze re i hez szük sé ges esz köz rend szer fej lesz té sé vel kap cso -
la tos mû sza ki kö ve tel mé nye ket;

f) vég re hajt ja az Elekt ro ni kus In for má ció ke ze lõ Rend szer (a továb biak ban: EIR) rend szer szin tû koc ká zat elem zé sét,
meg ha tá roz za a rész le tes elekt ro ni kus in for má ció vé del mi kö ve tel mé nye ket és rend sza bá lyo kat, ki dol goz za a biz ton sá gi
do ku men tá ci ó kat;

g) ki dol goz za az elekt ro ni kus in for má ció vé del mi esz kö zök és szol gál ta tá sok ki szol gá lói és al kal ma zói szin tû ke ze lé si
uta sí tá sa it;

h) ki dol goz za a biz ton sá gi funk ci ó kat meg va ló sí tó esz kö zök és al kal ma zá sok ha tó sá gi en ge dé lyez te té sé hez szük sé ges
do ku men tá ci ó kat;

i) elõ ké szí ti a szak ha tó sá gi ál lás fog la lá so kat;
j) tech ni ka i lag fel ügye li a tár ca in for má ció tech no ló gi ai rend sze re it, köz vet le nül irá nyít ja a hi ba el há rí tást és szer vi -

ze lést;
k) szer ve zi a pol gá ri in for má ció tech no ló gi ai rend sze rek és szol gál ta tá sok igény be vé te lét;
l) vég zi az MH Tech ni kai Ri asz tá si Rend szer (a továb biak ban: MH TRR) üze mel te té sé nek biz to sí tá sá val kap cso la tos

fel ada to kat;
m) biz to sít ja a Ma gyar Köz tár sa ság NATO vo nat ko zá sú, HM és az MH nem ze ti és nem zet kö zi vo nat ko zá sú in for má -

ció tech no ló gi ai kap cso la ta it, ezek in for má ció vé del mét;
n) jó vá ha gyott ter vek sze rint szer ve zi és üze mel te ti a NATO ér de kelt sé gû vi szony la tok, kül föl di misszi ók össze köt te té -

se it, részt vesz a há ló zat fej lesz tés ben, a be ru há zá si ter vek ké szí té sé ben, vég zi a be ru há zá sok kal kap cso la tos fel ada to kat;
o) vég zi a had mû ve le ti, har cá sza ti tá bo ri hír adó össze köt te té sek, va la mint in for ma ti kai rend sze rek te le pí té sét és üze -

mel te té sét;
p) ter ve zi, szer ve zi és vég re hajt ja az MH és a NATO tel jes fu tár- és tá bo ri pos ta hír adá sát a kö ve tel mény tá masz tás ki -

vé te lé vel;
q) ter ve zi és szer ve zi az EIR rend szer szin tû ki ala kí tá sá val, akk re di tá lá sá val, üzem be he lye zé sé vel, fenn tar tá sá val, át -

ala kí tá sá val, kor sze rû sí té sé vel és rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá val kap cso la tos szak fel ada to kat;
r) irá nyít ja az EIR vé del mé vel kap cso la tos (rend szer szin tû) üze mel te té si és fenn tar tá si fel ada to kat;
s) ter ve zi és szer ve zi az MH szin tû rejt je les kap cso la to kat, meg ha tá roz za a kulcs igényt;
t) vég zi az MH szin tû frek ven cia gaz dál ko dást és hír adó biz ton sá gi fel ada to kat;
u) ellen õr zi az elekt ro ni kai vé de lem rend sza bá lyai be tar tá sát;
v) részt vesz a tár ca in for ma ti kai al kal ma zá sa i nak (szoft ver) fej lesz té sé ben;
w) meg ter ve zi, meg szer ve zi az in for ma ti kai ál lo mány szak kép zé si, va la mint to vább kép zé si fel ada ta it.

6.5 Az MH HIP a HM HVK Ve zér kar Fõ nök szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it. In for má ció vé del mi
szak fel ada ta it a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály ha tá roz za meg és ellen õr zi a vég re haj tá sát. A HM jo gi he lyet -
tes ál lam tit kár szak ma i lag irá nyít ja a HM Ob jek tu mok Ügy vi te li Osz tály te vé keny sé gét.6

2 Mó do sí tot ta: 124/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 29.
3 Mó do sí tot ta: 151/2005. (HK 21.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 12.
4 Mó do sí tot ta: 55/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
5 Mó do sí tot ta: 55/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
6 Mó do sí tot ta az utol só mon da tot: 124/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 29.
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7.7 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le tét a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke lát ja el.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya
a)8a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság

pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét – az elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és

men ti fe l,
c) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek jog kö re, fe le lõs sé ge és fel ada tai
a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ ként fe le lõs a szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel -

ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, az MH HIP mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás
egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért. Az MH HIP sze mé lyi
ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min -
den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo -
mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind -
azért amit en nek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott.

a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért amit en nek ér de -
ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben
– 9 gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -

ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket;

– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért,

d)10 A Hjt., a Kjt ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot -
tak áll nak jog vi szony ban.

9.11 Gaz dál ko dá si jog kör
Az MH HIP a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ -

irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro lá sa
a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok
fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – a fenn tar tó
ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá sai és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét az ál ta la meg bí zott sze mély re át ru ház hat ja. A gaz dál ko dá si
te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat
ille té kes szer ve ze tei vég zik. Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét az MH gaz dál ko dá si és pénz ügyi fel ada to kat el -
lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

10.12 A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel té -
te le ként ren del ke zés re ál ló, és e cél ra csak rész ben le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re ség -
szer zés cél já ból a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez dé sé nek i) pont -
já ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren -
del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM
ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

 TE Á OR’03 gaz da sá gi te vé keny ség

71.34 más ho va nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

11.13 A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság pa rancs no ka ezen ha tá ro zat 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

7 Mó do sí tot ta: 151/2005. (HK 21.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 12.
8 Mó do sí tot ta: 151/2005. (HK 21.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 12.
9 Mó do sí tot ta: 55/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
10 Mó do sí tot ta: 55/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
11 Mó do sí tot ta: 124/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 29.
12 Mó do sí tot ta: 151/2005. (HK 21.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 12.
13 Mó do sí tot ta: 151/2005. (HK 21.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 12.
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12.14 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba va ló vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé -
té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj -
meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13. Ezen ala pí tó ok irat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

14 Mó do sí tot ta: 124/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 29.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. jú ni us 11.

A honvédelmi miniszter
26/2001. (HK 6.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dés, az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 10.  §, a
köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 102.  § (2) be kez dés, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény,
 valamint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány -
zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997.
(V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze ként 2001. au gusz tus 1-jei ha tállyal a 31/1996. (HK 20.) HM
ha tá ro zat tal ala pí tott MH Szent end rei Ka to nai Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, a 32/1996. (HK 20.) HM ha tá ro zat tal ala -
pí tott MH Bu da pes ti Ka to nai Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, a 09/1984. (HK 6.) HM uta sí tás sal ala pí tott MH Szol no ki
Ka to nai Kö zép is ko la és Kol lé gi um egy ide jû meg szün te té sé vel, ezek jog utód ja ként új ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la, rö vi dí tett meg ne ve -
zé se: MH KPTSZI.

Tí pu sa: több cé lú, össze tett köz ok ta tá si in téz mény: szak kö zép is ko la és szak is ko la.

2.2Az MH KPTSZI szék he lye: 2000 Szent end re, Dó zsa György út 12–14.
Postacíme: 2001 Szent end re, Pf. 230
te lep he lye3: Itt ebei Kis s Jó zsef He li kop ter Bá zis, 5008 Szol nok, Ki li án út 1.
Postacíme: 5008 Szol nok, Pf. 5/C
gya kor ló he lyei: a Ma gyar Hon véd ség ki je lölt ka to nai szer ve ze te i vel kö tött együtt mû kö dé si meg álla po dás alap ján.

3.4 Az MH KPTSZI jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red szin tû ka to nai ok ta tá si in téz mény, ál lo -
má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) lét szám ke re té be tar to zik.

4.5 A ka to nai ok ta tá si in téz mény ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge:
a) a szak kép zõ is ko la – a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény és a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör -

vény alap ján – is ko la rend sze rû ka to nai szak kép zés for má já ban vég zi a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány és a pol gá ri
élet bõl fel vet tek; va la mint a tiszt he lyet te sek (a továb biak ban: hall ga tók) jog sza bá lyok ban és egyéb sza bá lyo zók ban
meg ha tá ro zott alap- és ki egé szí tõ alap kép zé sét,

1 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
2 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
3 Mó do sí tot ta: 172/2005. (HK 1/2006.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. no vem ber 30.
4 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
5 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
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b) 80.22. szak mai kö zép fo kú ok ta tás, nap pa li és le ve le zõ mun ka rend sze rint (szék he lyén és te lep he lyén egy aránt):
– csak szak kép zé si év fo lyam mal mû kö dõ szak kö zép is ko la, a kö zép is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ, 18. élet évü ket be -

töl tött hall ga tók szá má ra a ka to nai szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 15/2004.
(VI. 18.) HM ren de let ben fel so rolt, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben meg je lent 52 8917 12 Hon véd Tiszt he lyet tes I.
(az ága zat meg je lö lé sé vel), 54 8917 04 Hon véd Zász lós (az ága zat meg je lö lé sé vel) szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re az
1/13. év fo lya mon.6

– csak szak kép zé si év fo lyam mal mû kö dõ szak is ko la, nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég -
zett ség gel és bár mi lyen szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ, ki zá ró lag a Ma gyar Hon véd ség gel szol gá la ti vi szony ban ál ló hall -
ga tók szá má ra a ka to nai szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 15/2004. (VI. 18.) HM
ren de let ben fel so rolt, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben meg je lent 32 8917 01 Hon véd Tiszt he lyet tes II. (az ága zat meg je -
lö lé sé vel) szak ké pe sí tés meg szer zé sé re az 1/9. év fo lya mon.7

c) részt vesz a tan terv fej lesz tés ben és köz pon ti prog ra mok, tan ter vek ki dol go zá sá ban,
d) részt vesz a tiszt he lyet te sek tan fo lyam rend sze rû szak irá nyú át- és to vább kép zé sé nek vég re haj tá sá ban,
e) a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány szak irá nyú szak mai fel ké szí té sé ben va ló rész vé tel,
f) szer ve zi és vég zi a tiszt he lyet tes ál lo mány nyel vi fel ké szí té sét.

5.8

6.9 Az MH KPTSZI ala pí tó ja és fenn tar tó ja a Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te re, át adott jog kör ben a fel -
ügye le ti szer vei: a tan ügy igaz ga tás te rü le tén a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, a ka to nai szolgá -
lati elöl já rói te rü le ten a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség.

Az ala pí tó, fenn tar tó és az át adott jog kört gya kor ló szer ve ze tek cí me: 1055 Bu da pest, Ba la ton u. 7–11.
A tör vényességi el len õr zést a szék he lyen Pest Me gye Ön kor mány za tá nak fõ jegy zõ je, a te lep he lyen Jász-Nagy -

kun-Szol nok Me gye Ön kor mány za tá nak fõ jegy zõ je vég zi.

7.10 Az MH KPTSZI ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya:
a) Az is ko la ve ze tõ je az igaz ga tó.
b) Az igaz ga tót nyil vá nos pá lyá zat út ján a hon vé del mi mi nisz ter bíz za meg 5 év idõ tar tam ra, illetve men ti fe l és gya -

ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az igaz ga tó fe lett az egyéb mun kál ta tói jog kört a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök kép vi se -
lõ je gya ko rol ja.

c) Az igaz ga tó jog kö re, fe le lõs sé ge és fel ada tai:
– gya ko rol ja a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény ben és a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény -

ben az in téz mény ve ze tõ ré szé re meg ha tá ro zott jog kö rö ket;
– az igaz ga tó a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ. A vo nat ko zó jog sza bá lyok ban rög zí tet tek sze rint gya -

ko rol ja a sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo go kat és kö te le zett sé ge ket.
d) Az is ko la sze mé lyi ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról

 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak.

e) A hall ga tók jog ál lá sát, fel vé te lé nek rend jét és fel té te le it kü lön jog sza bá lyok ha tá roz zák meg.

8.11 Az MH KPTSZI hall ga tói lét szá ma össze sen 500 fõ. A nap pa li kép zé si for má ban 100 fõ, a le ve le zõ kép zé si for -
má ban 400 fõ kép zé se biz to sí tott.

A szék he lyen 90 fõ nap pa li, 370 fõ le ve le zõ kép zé si for má ban tör té nõ kép zé sé nek fel té te lei áll nak ren del ke zés re.
A te lep he lyen 10 fõ nap pa li, 30 fõ le ve le zõ kép zé si for má ban ta nu ló hall ga tó kép zé sé re van le he tõ ség.

9.12 Az is ko la mû kö dé sé re vo nat ko zó alap do ku men tu mo kat, sta tisz ti kai ada to kat, te vé keny sé gé nek ér té ke lé sé rõl
 szóló be szá mo ló kat a szak mai fel ügye le tet gya kor ló ré szé re meg kül di.

6 Mó do sí tot ta: 172/2005. (HK 1/2006.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. no vem ber 30.
7 Mó do sí tot ta: 172/2005. (HK 1/2006.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. no vem ber 30.
8 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 172/2005. (HK 1/2006.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2005. no vem ber 30.
9 Mó do sí tot ta: 172/2005. (HK 1/2006.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. no vem ber 30.
10 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
11 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
12 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
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10.13 Az MH KPTSZI fel ada ta i nak el lá tá sát szol gá ló va gyont (in gó és in gat lan) a szék he lyen és te lep he lyen az MH
utalt sá gi rend ben biz to sít ja.

Az utalt sá gi rend re vo nat ko zó in téz ke dés tar tal maz za az MH KPTSZI szá má ra az ok ta tást szol gá ló he lyi sé ge ket, a
test ne ve lé si és a gya kor la ti fog lal ko zá sok meg tar tá sát biz to sí tó ob jek tu mo kat, va la mint a kép zés hez ren del ke zés re ál ló
ha di tech ni kai, ok ta tá si esz kö zö ket, se géd esz kö zö ket. Az utalt ság sze rint biz to sí tott va gyon tár gya kat az is ko la a fel ada tai
el lá tá sá hoz hasz nál hat ja.

A 2. pont ban fel tün te tett in gat la nok ada tai:

In gat lan
tí pu sa

Cím Tu laj do nos Hely raj zi szám
Alap te rü let

(m2)

Szék hely 2000 Szent end re, Dó zsa Gy. út 12–14. Ma gyar Hon véd ség Szent end re bel te rü let 24 5670

Te lep hely 5008 Szol nok, Ki li án út 1. Ma gyar Hon véd ség 0785/1 9337

A gya kor ló he lyek kép zés hez szük sé ges hasz ná la tá nak rend jét kü lön meg ál la po dá sok tar tal maz zák.

11.14 Gaz dál ko dá si jog kör
Az is ko la a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ irány -

za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kö rök kel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Az is ko la gaz dál ko -
dá sát az Áht., az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, a hon vé del mi szer vek mû -
kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let és a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás, to -
váb bá a vo nat ko zó bel sõ ren del ke zé sek sze rint vég zi.

A pénz ügyi gaz dál ko dá si fel ada to kat a HM 1. szá mú Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság lát ja el.
A gaz dál ko dá si te vé keny ség fe let ti fel ügye le tet a Hon vé del mi Mi nisz té rium el len õr zé si fel ada ta it el lá tó köz pon ti szer -

vei lát ják el.

12.15 A ka to nai ok ta tá si in téz mény a sza bad ka pa ci tás ter hé re, nem nye re ség szer zés cél já ból a vo nat ko zó sza bá lyo -
zók sze rint ki egé szí tõ te vé keny sé get foly tat hat. A MH KPTSZI vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat hat.

13.16 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság vég zi.

14.17 A ka to nai ok ta tá si in téz mény rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar -
tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az igaz ga tó ezen ha tá ro zat alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

15. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM KPSZH vég zi.

16. Ez a ha tá ro zat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

13 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
14 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
15 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
16 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
17 Mó do sí tot ta: 93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. má jus 18.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. már ci us 30.

15. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 79



A honvédelmi miniszter
94/2005. (HK 12.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Szentendrei Kiképzõ Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI.
tör vény, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §, a hon vé del mi szer vek
mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let elõ -
írásaira- a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) szer ve ze ti ele me ként 2005. jú li us 1-jei ha tállyal új ka to nai szer ve ze -
tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH SZKK.

Tí pu sa: ki kép zõ köz pont.
A ka to nai szer ve zet – a 2005. szep tem ber 15-én kelt, 142/2005. (HK 20.) HM ha tá ro zat 2. pont ja alap ján – 2005. ok tó -

ber 1-jei ha tállyal a Ma gyar Hon véd ség Ta pol cai Ki kép zõ Köz pont (a továb biak ban: MH TKK) jog utód ja. Az MH SZKK
a 142/2005. (HK 20.) HM ha tá ro zat 3. pont ja alap ján, el lát ja az MH TKK 54/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat tal, va la mint
a 46/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott 2/2000. (HK 2.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tá nak 4. pont
a), b) és c) al pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada to kat.1

2. Az MH SZKK szék he lye: 2000 Szent end re, Dó zsa György út 12–14.
Postacíme: 2001 Szent end re, Pf. 230
te lep he lye: Cso bán ka gya kor ló tér, Iz bég lõ tér.

3. Az MH SZKK jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red szin tû ka to nai szer ve zet, ál lo má nya a
 Magyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) lét szám ke re té be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge:
a) A Ma gyar Hon véd ség Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko lá ba (a továb biak ban: MH KPTSZI) a pol gá ri

élet bõl tiszt he lyet tes nap pa li alap kép zés re fel vé telt nyert és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem re fõ is ko lai alap -
kép zés re fel vett ösz tön dí jas hall ga tók ré szé re egy sé ges prog ram és kö ve tel mény alap ján alap ki kép zés vég re haj tá sa;

b) A szer zõ dé ses le gény sé gi és tiszt he lyet te si ál lo mány elõ me ne te lé hez kö te le zõ át- és to vább kép zé sé nek vég re haj -
tá sá ban va ló rész vé tel;

c) Mód szer ta ni fel ké szí tõ fog lal ko zá sok és ki kép zé si cé lú ka to nai ren dez vé nyek vég re haj tá sa;
d) Az utalt sá gi rend sze rint biz to sít ja az MH KPTSZI el lá tá sát.
e) az MH ka to nai szer ve ze tei ré szé re egy sé ges prog ram és kö ve tel mé nyek alap ján a ka to nák alap ki kép zé se. Meg ha -

tá ro zott be osz tá sok ra a ka to nák szak ki kép zé se, át- és to vább kép zé se.2

5. A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge: a ka to nai szer ve zet a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség 
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hat ja vég re fel ada ta it.

6. Az MH SZKK ala pí tó ja és fenn tar tó ja: a Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te re.

7. Az MH SZKK ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont pa rancs -

nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tá sá ba – elöl já rói ja vas lat figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö -

ke ne ve zi ki és men ti fe l,

1 Be ik tat ta: 164/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 30.
2 Be ik tat ta: 164/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 30.
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c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá -
la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. A sze mé lyi ál lo mány te kin te té ben állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja a
 Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben
(a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban:
Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

d) a pa rancs nok fe le lõs a ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a
szer ve zet meg fe le lõ mû kö dé sért.

e) mint lak ta nya és hely õr ség pa rancs nok fe le l a jog sza bá lyok sze rin ti ka to nai te vé keny sé gek meg va ló sí tá sá ért.

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó
köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9. Az MH KPTSZI fel ada ta i nak el lá tá sá hoz az MH SZKK utalt sá gi rend ben biz to sít ja a szék he lyen és te lep he lyen lé -
võ be fek te tett esz kö zö ket. A MH KPTSZI szá má ra biz to sít ja az ok ta tást szol gá ló he lyi sé ge ket, test ne ve lé si és a gya kor -
la ti fog lal ko zá sok meg tar tá sát biz to sí tó ob jek tu mo kat, va la mint a kép zés hez ren del ke zés re ál ló ha di tech ni kai-, ok ta tá si
esz kö zö ket, se géd esz kö zö ket. Az utalt ság sze rint biz to sí tott va gyon tár gya kat az MH KPTSZI a fel ada tai el lá tá sá hoz
hasz nál hat ja.

10. Gaz dál ko dá si jog kör

Az MH SZKK a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Gaz dál ko dá -
sát az Áht., az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, a hon vé del mi szer vek mû -
kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let és a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás, to -
váb bá a vo nat ko zó bel sõ ren del ke zé sek sze rint vég zi.

A pénz ügyi gaz dál ko dá si fel ada to kat a HM 1. szá mú Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság lát ja el.

A gaz dál ko dá si te vé keny ség fe let ti fel ügye le tet a Hon vé del mi Mi nisz té rium el len õr zé si fel ada ta it el lá tó köz pon ti
szer vei lát ják el.

11. A ka to nai költ ség ve té si szerv esz kö ze i nek, sza bad ka pa ci tá sa i nak hasz no sí tá sá ra vál lal ko zá si te vé keny sé get
foly tat hat az alap te vé keny sé gé bõl fa ka dó kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek sé rel me nél kül. Vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl
szár ma zó be vé te le a költ ség ve tés re ter ve zett össz ki adá sa i hoz vi szo nyít va 25%-ig ter jed het.

A vál lal ko zás ból szár ma zó be vé te lek kel és a vál lal ko zá si te vé keny ség ki adá sá val va ló gaz dál ko dás ra, a ter ve zés re és
a be szá mo lás rend jé re az Áht. 96.  §, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 9.  §, 
va la mint e jog sza bá lyok alap ján ki adott ren del ke zé sek az irány adó ak. A vál lal ko zá si te vé keny ség ter ve zé sé ért és meg -
szer ve zé sé ért, a szám vi te li rend meg tar tá sá ért a pa rancs nok fe le lõs.

Az MH SZKK az aláb bi vál lal ko zá si te vé keny sé get vé gez he ti:

TE Á OR szám Gaz da sá gi te vé keny ség

5551 mun ka he lyi ét kez te tés
5552 köz ét kez te tés
5523 egyéb szál lás hely szol gál ta tás
6023 egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás
7020 in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se
8022 szak mai kö zép fo kú ok ta tás
8041 jár mû ve ze tõ ok ta tás
8042 fel nõtt és egyéb ok ta tás
9251 könyv tár
9262 egyéb sport te vé keny ség

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.
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13. Az MH SZKK rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az igaz ga tó ezen ha tá ro zat alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a
fel ügye le ti szerv hez.

14. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2005. má jus 18.

A honvédelmi miniszter
49/1997. HM
határozata

a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2204/2001. (VI II. 8.) Korm. ha tá -
ro zat tal össz hang ban 2001. szep tem ber 1-jei ha tállyal -a Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Ve zér kar egy ide jû meg szün te -
té sé vel annak jog utód ja ként- költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH SZFP.

2. A költ ség ve té si szer ve zet szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út
Postacíme: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 151.

3. Az MH SZFP 2 jo gi sze mély. Ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar fõ nök 3 lát ja el. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH
ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.4 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge: Az Or szág gyû lés, a Kormány, a hon vé del mi
mi nisz ter és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal, va la mint a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ írt kö ve tel mé nyek alap ján a Ma gyar Hon véd ség kö zép szin tû irá nyí tó-ve ze tõ
szer ve ként, mint ma ga sabb egy ség jog ál lá sú ha de rõ ne mi pa rancs nok ság, a szá raz föl di erõk ré szé re meg ha tá ro zott fel -
ada tok vég re haj tá sá val, a szö vet sé ges fegy ve res erõk kel együtt mû kö dés ben, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le ti in teg ri tá sá -
nak biz to sí tá sa. A szö vet sé gi kö te le zett sé gek nek tör té nõ meg fe le lés ér de ké ben a szá raz föl di had mû ve le ti, mû ve le ti fel -
ada tok meg ol dá sa. A had erõ nem bé ke és bé ké tõl el té rõ idõ szak ra vo nat ko zó fel ada tai had mû ve le ti-har cá sza ti, illetve
mû ve le ti szin tû ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa és el len õr zé se, ha de rõ ne mi szin tû ve ze té se. A kül föl di fel adat-vég re haj -
tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tek rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként tör té nõ mû köd te té se a ha de rõ ne men
be lül, hon vé del mi mi nisz te ri ha tá ro zat alap ján.

1 Mó do sí tot ta: 61/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat1. pont. Ha tá lyos: 2001. szep tem ber 28.
2 Az „MH SZFVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 61/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 6. pont ja. Ha tá lyos. 2001. szep tem ber 28.
3 A „Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök” szö veg részt mó do sí tot ta: 61/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 6. pont ja. Ha tá lyos. 2001. szep tem ber 28.
4 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. feb ru ár 10.
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Fõ fel ada tai:
A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren delt sé gé ben, az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság gal, az MH Össz -

haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság gal, az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság gal, az MH
Egész ség ügyi Pa rancs nok ság gal, va la mint a rend vé del mi szer vek és a ka taszt ró fa vé de lem erõ i vel, to váb bá a szö vet sé -
ges erõk kel együtt mû köd ve:

– a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé ge, te rü le ti in teg ri tá sa, la kos sá ga és anya gi ja vai kül sõ tá ma dás sal szem be ni
 védelmének ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ egyéb ka to nai kö te le zett sé gek – kü lö nö sen a kol lek tív vé del mi,
 békefenntartó és hu ma ni tá ri us fel ada tok – ha de rõ ne mi fel ada tai vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa;

– az ar ra ki je lölt és fel ké szí tett erõk kel a nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada tai el lá tá sá ban va ló köz re -
mû kö dés ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a hon vé de lem szem pont já ból fo ko zott vé del met igény lõ lé te sít mé nyek õr zé se és vé del me fel ada ta i nak ha de rõ ne mi
irá nyí tá sa;

– a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ka to nai fel ada tai el lá tá sá nak ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;
– az Al kot mány 40/B.  § (2) be kez dés sze rin ti fegy ve re sen vagy fel fegy ver kez ve el kö ve tett erõ sza kos cse lek mé nyek el -

há rí tá sá ban va ló köz re mû kö dés ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;
– a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol dá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;
– ál lam i szer vek ré szé re té rí tés el le né ben ka to nai szak ér tel met és spe ci á lis esz kö zö ket igény lõ fel ada tok el lá tá sá nak

ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;
– a pro to kol lá ris fel ada tok tel je sí té sé ben va ló rész vé tel.

5.5 Az MH SZFP ve ze tõ je az MH SZFP pa rancs no ka (a továb biak ban: MH SZFPK), akit a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ja vas la ta alap ján a hon vé del mi mi nisz ter ne vez ki, illetve ment fe l.

6.6 Az MH SZFP pa rancs no ka az MH SZFP egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs a ka to nai szer ve zet te vé keny sé gé ért, az
alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban,
az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sért.

Gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben
(a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo go kat.

7.7 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

8.8 Az MH SZFP a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel, ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

Az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek gaz dál ko dá sa, irá nyí tá sa szem pont já ból kö zép irá nyí tó, gaz dál ko dá si fel ügye le ti
 jogosultsággal ren del ke zõ hon vé del mi szerv.

A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben az MH SZFP pa rancs no ka gya ko rol ja az Áht-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. Az MH SZFP pa rancs no ka e jog kö rét he lyet te se i re, a pa rancs nok ság fõ -
nök ség szin tû szer vei ve ze tõ i re, il le tõ leg jo gi sze mé lyi sé gû el lá tó szer ve ze tek ve ze tõ i re át ru ház hat ja. Az eh hez a funk -
ciókhoz kap cso ló dó pénz ügyi ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei lát ják el.

Az MH SZFP vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

9.9 A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ka ezen ha tá ro zat hatálybalé -
pését kö ve tõ 60 na pon be lül elõ ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra szol gá la ti úton fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter hez.

5 Mó do sí tot ta. 61/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001. szep tem ber 28.
6 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. feb ru ár 10.
7 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. feb ru ár 10.
8 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. feb ru ár 10.
9 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2006. feb ru ár 10.
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10.10 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

11.11 Ez az ala pí tó ok irat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

10 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2006. feb ru ár 10.
11 Szá mo zá sát mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2006. feb ru ár 10.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. szep tem ber 1.

A honvédelmi miniszter
117/1997. HM

határozata
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Könnyû Lövészdandár alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-jei
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 25. kk. dd.1

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1997. már ci us 1.
A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 101. „Szi get vá ri” Zrí nyi Mik lós Ve gyes Tü zér dan dár jog utód ja.2

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Ta ta, Ba csó B. u. 66.
Pos ta cím: 2891 Ta ta Pf. 20.

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mély. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám -
ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.3 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) az ál lam ha tár biz to sí tá sá ban, az or szág fegy ve res vé del mé ben va ló rész vé tel nem ze ti, vagy ko a lí ci ós pa rancs nok -

ság alá ren delt sé gé ben;
b) ka to nai fel ada tok vég re haj tá sa a ha za vé del me, a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ, va la mint bé ke mû -

ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán;
c) vál ság ke ze lés fel ada ta i ban rész vé tel;
d) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa
e) a sze mé lyi ál lo mány ál ta lá nos ka to nai és szak ki kép zé se, har cá sza ti fel ké szí té se;
f) har ci-tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
g) élet- és mun ka fel té te lek biz to sí tá sa a lak ta nyá ban el he lye zett Ma gyar Hon véd ség 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi

Zász ló alj ré szé re;

1 A má so dik és har ma dik mon da tot mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
2 Az ötö dik mon da tot be ik tat ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
3 Mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
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h) a sa ját és az el lá tás ra utalt Ma gyar Hon véd ség 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi Zász ló alj ál lo má nyá ba tar to zók
mun ka he lyi ét kez te té se.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

5.4

6.5 A ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

7.6 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge7

a) ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok
be osz tá sá nak meg ne ve zé se: dan dár pa rancs nok
b) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét -az elöl já rói ja vas la to kat figye lembe vé ve- a hon vé del mi mi nisz ter8 ne ve zi ki és

 menti fe l.
c)9 a dan dár pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a dan dár sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
A dan dár sze mé lyi ál lo má nya te kin te té ben állományille té kes pa rancs nok ként, a dan dár nak alá ren delt Ma gyar Hon véd -
ség 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj sze mé lyi ál lo má nya te kin te té ben elöl já ró pa rancs nok ként gya ko rol ja a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak -
ban Hjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket. A dan dár ál lo má nyá ba tar to zó köz al kal ma zot tak vo nat ko -
zá sá ban gya ko rol ja a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban Kjt.) meg ha tá -
ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket,

d)10 fe le l a ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, jog sza bály ban, az
ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt -
hatatlan fe le lõs ség gel tar to zik a dan dár had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, gaz dál ko dá si jog kö -
ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány fe gyel mé ért.

9.11 Az MH 25. kl.dd.-nál a Hvt., a Hjt., és a Kjt., va la mint ezen tör vények vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó
ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot és köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

10.12 Gaz dál ko dá si jog kör
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -

té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zik. E be so ro lás a költ ség ve té si
szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a fel -
ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a dan dár pa rancs nok gya ko rol ja az
Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A pénz -
ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a szer ve zet ve ze tõ je az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 2 hó na pon be lül ké szí ti és azt a szol gá la ti elöl já ró -
hoz jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.*

4 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tály ta lan: 2004. jú ni us 2.
5 Mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
6 Mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
7 Szö veg részt mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
8 Szö veg részt mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
9 Mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
10 Be ik tat ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
11 Mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
12 Mó do sí tot ta: 51/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.
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A honvédelmi miniszter
40/2004. (HK 14.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  §
(2) be kez dé sé nek l) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve ze té sé nek, gaz dál ko -
dá sá nak, elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i -
ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ré sze ként
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH 25/88 k.ve.z.

A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 1. Könnyû Ve gyes Ez red jog utód ja, meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly -
to nos ság alap ján 1992. szep tem ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 5000 Szol nok, Ki li án György u. 1.1

Postacíme: 5002 Szol nok, Pf. 72

3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) ka to nai rend ben, ka to nai fel ada tok vég re haj tá sa a ha za vé del me, a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ,

va la mint bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán ön ál ló an, dan dár vagy szö vet sé gi kö te lék ben alegy sé gen -
kén ti al kal ma zás;

b) a szá raz föl di és a lé gi erõ al egy sé ge i vel együtt mû köd ve vagy ön ál ló an a har ci és fel de rí tõ ké pes sé ge it fel hasz nál va
har cá sza ti fel ada tok vég re haj tá sa vá rat lan, ka to nai erõ al kal ma zá sát igény lõ ese mény be kö vet ke zé se, illetve nem ze ti,
nem zet kö zi vál ság hely zet ke ze lé sé ben va ló rész vé tel ese tén;

c) ha gyo má nyos ka to nai szer ve ze tek kel nem, vagy csak ne he zen meg old ha tó spe ci á lis fel ada tok vég re haj tá sa;
d) har ci ku ta tó, -men tõ fel ada tok ban va ló rész vé tel;
e) a sze mé lyi ál lo mány és az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai- és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti és ka to nai rend vé del mi

fel ada tok ra tör té nõ fel ké szí té sé nek, össze ko vá cso lá sá nak biz to sí tá sa;
f) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
g) a ka to nai szer ve zet ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sa;
h) ka to nai rend fenn tar tói fel ada tok ra va ló fel ké szí tés.

5. A ka to nai szer ve zet az MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár, dan dár pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé -
gé be tar to zik.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nö ke ne ve zi ki és men ti fe l,

1 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 25/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 1.
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c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak
szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jo go sult sá ga ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den terüle -
tére. En nek ke re té ben állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, 
a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb -
biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

d) fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a zász ló alj jog sza bá lyok -
ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé sé ért. Tel jes
és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sá ért, a 
had ra fog ha tó sá gá ért, az al kal ma zá si ké pes sé ge fenn tar tá sá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, gaz dál ko dá si ha tás -
kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért. Fe le lõs a zász ló alj gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.2

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint a vég re haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer -
zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -

si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód -
ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A kö te le zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó el len jegy zé si és ér vé -
nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

10.3 A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel té -
te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re ség -
szer zés cél já ból a Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, va la mint a 72.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott4 ki egé szí tõ, 
ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl
szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.52 Mun ka he lyi ét kez te tés
A ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai biz to sí tá sá nak – ki vé ve a ha di tech ni kai szak te rü let – fel ada ta it a Ma gyar Hon véd ség

86. Szol nok He li kop ter Ez red lát ja el.5

11.6 A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét tar tal ma zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a
Ma gyar Hon véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj pa rancs no ka ezen ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon be lül mó -
do sít ja, és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

12.7 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

2 Az utol só elõt ti mon da tot ha tá lyon kí vül he lyez te: 25/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2006. ja nu ár 1.
3 Mó do sí tot ta: 89/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat 5. a) pont. Ha tá lyos: 2004. au gusz tus 11.
4 A „Hvt. 22.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban, va la mint a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott” szö veg részt „Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, va la -
mint a 72.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott” szö veg rész re mó do sí tot ta: 25/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 1.
5 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 25/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 1.
6 Mó do sí tot ta: 25/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 1.
7 Mó do sí tot ta: 25/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 1.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. má jus 27.
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A honvédelmi miniszter
26/2004. (HK 11.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  § (2) be kez dé sé nek 1) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Ámr.) 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter -
ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:
1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) át ala kí tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap cso la -

tos fel ada tok ré sze ként költ ség ve té si szer vet ala pí tok.
A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi zász ló alj, rö vi dí tett meg ne ve -

zé se: MH 11. hk.z.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 2890 Ta ta, Ba csó Bé la u. 66.
Postacíme: 2891 Ta ta, Pf.

3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya az MH költ ség ve té si
lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) az or szág fegy ve res vé del mé ben va ló rész vé tel, együtt mû köd ve más ka to nai szer ve ze tek kel, fegy ver ne mek kel és

szak csa pa tok kal, nem ze ti, illetve nem zet kö zi pa rancs nok ság alá ren delt sé gé ben, ha zai te rü le ten;
b) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek meg óvá sa, ren del te tés sze rû üze mel te té se, kar ban tar tá -

sa, had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
c) a ka to nai szer ve zet ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa, rend szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sa;
d) a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rá nak fegy ve res biz to sí tá sá ban va ló rész vé tel más fegy ver ne mek kel, szak csa pa -

tok kal, a Ha tár õr ség erõ i vel, va la mint más fegy ve res tes tü le tek és az ál lam igaz ga tás te rü le ti leg ille té kes szer ve i vel
együt te sen, nem ze ti alá ren delt ség ben;

e) sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai- és szak ki kép zé sé nek, va la mint har cá sza ti fel ada tok ra tör té nõ
fel ké szí té sé nek, össze ko vá cso lá sá nak biz to sí tá sa.

5. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. A ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok,
b) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nö ke ne ve zi ki és men ti fe l,
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
En nek ke re té ben gya ko rol ja mint állományille té kes pa rancs nok a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kötelezettsé -
geket,

d) a zász ló alj pa rancs nok fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a
zász ló alj jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ
tör vényes mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend -
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szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sá ért, had ra fog ha tó sá gá ért, az al kal ma zá si ké pes sé ge fenn tar tá sá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel -
ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért, amit
en nek ér de ké ben tet t vagy ten ni el mu lasz tott. Fe le lõs a zász ló alj gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend
be tar tá sá ért.

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint a vég re haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer -
zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -

té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si
 jogosultságát a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a zász ló alj pa rancs nok 
gya ko rol ja a Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re átruház -
hatja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám -
viteli Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

10. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get és ki egé szí tõ te vé keny sé get nem foly tat.

11. A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét és ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és
 Mûködési Sza bály zat, va la mint az ál lo mány táb la tar tal maz za. Az Ámr. 10.  § (4) be kez dé se sze rin ti Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a pa rancs nok ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül elõ ter jesz ti az MH Szá raz föl di
 Parancsnokság pa rancs no ká hoz jó vá ha gyás ra.

12. Az MH 11. hk.z. törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te le az Áht. 88.  § (5) be kez dés – fi gye lem mel a köz pén zek fel -
hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel
össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39.  §-á ra – alap ján tör té nik.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. áp ri lis 30.

A honvédelmi miniszter
51/1996. HM
határozata

a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye -
lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ában fog lal tak ra – a követ -
kezõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1996. de cem ber 01-i
 hatállyal2 lö vész dan dárt lé te sí tek.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 5.B.I. kl.dd.
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1951. 11. 01.

1 Má so dik és har ma dik mon da tot mó do sí tot ta. 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tály ta lan: 2004. jú ni us 25.
2 A „gé pe sí tett” szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
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A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, dan dár jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik.3

2.4 A költ ség ve té si szerv szék he lye: Deb re cen, Fü re di u. 59–63. sz.
Postacíme: 4002 Deb re cen Pf. 227

3.5 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) az ál lam ha tár biz to sí tá sá ban, az or szág fegy ve res vé del mé ben va ló rész vé tel nem ze ti, vagy ko a lí ci ós pa rancs nok -

ság alá ren delt sé gé ben;
b) ka to nai fel ada tok vég re haj tá sa a ha za vé del me, a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ, va la mint a bé ke -

mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán;
c) több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a Ma gyar-Olasz-Szlo vén Több nem ze ti sé gû Dan dár, a Ti sza Több nem ze -

ti sé gû Mû sza ki Zász ló alj és a Ma gyar-Ro mán Bé ke fenn tar tó Kö zös Zász ló alj fel ada tai vég re haj tá sá ban va ló rész vé tel;
d) vál ság ke ze lés fel ada ta i ban va ló rész vé tel;
e) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa;
f) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai és szak ki kép zé se, har cá sza ti fel ké szí té se;
g) har ci-tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
h) lo gisz ti kai biz to sí tás el lá tá sa a
– MH Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság,
– MH Haj dú-Bi har Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság,
– MH Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság,
– MH Ra ké ta tech ni kai Anyag rak tár,
– MH 5. Te rü le ti Köz le ke dé si Pa rancs nok ság,
– MH 1. In ku ren cia Tá ro ló Rak tár,
– MH 7. In ku ren cia Tá ro ló Rak tár,
– MH 21. Ra dar szá zad ré szé re;
i) ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok ban rész vé tel;
j) a ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zók mun ka he lyi ét kez te té se

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

4.6 Gaz dál ko dá si jog kör
Az MH 5. kl.dd. a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si

elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro lás a
költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go -
sult sá gát a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a dan dár pa rancs nok gya -
ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja.
A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM
Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

5.7 Az MH 5. kl.dd. az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

6.8 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

7.9 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se dan dár pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tá sá ba – elöl já rói ja vas lat figye lembe véte lével – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi

ki, illetve men ti fe l,

3 Az utol só két mon da tot be ik tat ta: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
4 Mó do sí tot ta: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
5 Mó do sí tot ta: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
6 Mó do sí tot ta: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
7 Mó do sí tot ta: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
8 Mó do sí tot ta: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
9 Mó do sí tot ta: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
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c) a dan dár pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a dan dár sze mé lyi ál lo má nyá nak
szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
A dan dár sze mé lyi ál lo má nya te kin te té ben mint állományille té kes pa rancs nok, a dan dár szol gá la ti alá ren delt sé gé be
tar to zó MH 5/3. Ber csé nyi Mik lós Könnyû Lö vész zász ló alj és az MH 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj sze mé lyi ál lo má nya
te kin te té ben mint elöl já ró pa rancs nok gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.
A dan dár ál lo má nyá ba tar to zó köz al kal ma zot tak te kin te té ben gya ko rol ja a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket.

d) fe le lõs a ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, jog sza bály ban, az
ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha -
tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a dan dár had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, gaz dál ko dá si jog kö ré -
ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány fe gyel mé ért. 

7/A.10 A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint ezen tör vényeknek a vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá
tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot és köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

8. A dan dár vál lal ko zá si te vé keny sé get nem vé gez.*

10 Be ik tat ta: 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.

* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1996. de cem ber 31.

A honvédelmi miniszter
36/2004. (HK 14.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 5/62. Könnyû Lövészzászlóalj alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  § (2) be kez dé sé nek l) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de -
let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá -
nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról
 szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ré sze ként
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH 5/62. kl.z.

Szék he lye: 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ady End re u. 46., pos ta cí me: 6801 Hód me zõ vá sár hely, Pf. 12.
A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 62. Ber csé nyi Mik lós Gé pe sí tett Lö vész dan dár jog utód ja, meg ala ku lá sá -

nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1951. no vem ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.
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3. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge

a) ka to nai rend ben, ka to nai fel ada tok vég re haj tá sa a ha za vé del me, a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ,
va la mint a bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán ön ál ló an, dan dár vagy szö vet sé gi kö te lék ben;

b) a NATO be vet he tõ ma gas ké szen lé tû erõlk kö te lé ké ben fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló rész vé tel;

c) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai- és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ada tok ra tör té nõ fel ké -
szí té sé nek, össze ko vá cso lá sá nak biz to sí tá sa;

d) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;

e) a ka to nai szer ve zet ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sa,

f) a lak ta nya üze mel te té se, a lak ta nyá ban lé võ ka to nai szer ve ze tek el lá tá sa, lo gisz ti kai és kö zös pénz ügyi re fe ra tú ra
biz to sí tá sa a Ma gyar Hon véd ség 5/3. Ber csé nyi Mik lós Könnyû Lö vész zász ló alj és a Ma gyar Hon véd ség 37/4. Mû sza -
ki-épí tõ Zász ló alj ré szé re.

4. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

5. A ka to nai szer ve zet az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, dan dár pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé -
be tar to zik.

6. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok,

b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke ne ve zi ki és men ti fe l,

c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak
szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
En nek ke re té ben állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a Ma -
gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb -
biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.)
meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

d) fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a zász ló alj jog sza bá lyok -
ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé sé ért. Tel jes
és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sá ért,
had ra fog ha tó sá gá ért, az al kal ma zá si ké pes sé ge fenn tar tá sá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a gaz dál ko dá si ha tás -
kör ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért, amit en nek ér de ké ben tet t,
vagy ten ni el mu lasz tott. Fe le lõs a zász ló alj gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

7. A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., to váb bá e tör vények a vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó
 hivatásos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

8. Gaz dál ko dá si jog kör

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -
si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód -
ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a zász ló alj pa rancs nok gya ko rol -
ja a Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A kö -
te le zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és
Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

9. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get, illetve ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem foly tat.

10. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a zász ló alj pa rancs nok az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül ké szít el és a fenn tar tó hoz jó vá ha -
gyás ra elõ ter jesz t.
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11. Az MH 5/62. kl.z. törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te le az Áht. 88.  § (5) be kez dés – fi gye lem mel a köz pén zek fel -
hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel
össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39.  §-á ra – alap ján tör té nik.

12. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. má jus 27.

A honvédelmi miniszter
37/2004. (HK 14.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû Lövészzászlóalj alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  § (2) be kez dé sé nek l) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de -
let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá -
nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról
 szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ré sze ként
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 5/3. Ber csé nyi Mik lós Könnyû Lö vész zász ló alj, rö vi dí tett
meg ne ve zé se: MH 5/3. B.M. kl.z.

2. Szék he lye: 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ady End re u. 46., pos ta cí me: 6801 Hód me zõ vá sár hely, Pf.

3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) ka to nai rend ben, fel ada tok vég re haj tá sa a ha za vé del me, a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ, va la mint 

a bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán ön ál ló an, dan dár vagy szö vet sé gi kö te lék ben;
b) a he lyi erõk kö te lé ké ben ha tár biz to sí tás és egyéb fel ada tok ban va ló rész vé tel;
c) két ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a ma gyar-ro mán bé ke fenn tar tó zász ló alj elõ írt fel ada tai vég re haj tá sá ban

va ló rész vé tel;
d) sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai- és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ada tok ra tör té nõ fel ké szí -

té sé nek, össze ko vá cso lá sá nak biz to sí tá sa;
e) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
f) a ka to nai szer ve zet ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sa.
5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. A ka to nai szer ve zet az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, dan dár pa rancs nok szol gá la ti alárendeltsé -
gébe tar to zik.
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7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar

 fõnöke ne ve zi ki és men ti fe l,
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
En nek ke re té ben gya ko rol ja állományille té kes pa rancs nok ként az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a
 Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban:
Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

d) fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a zász ló alj jog sza bá lyok -
ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé sé ért. Tel jes
és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sá ért,
had ra fog ha tó sá gá ért, az al kal ma zá si ké pes sé ge fenn tar tá sá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a gaz dál ko dá si ha tás -
kör ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért. A lo gisz ti kai biz to sí tás és a pénz ügyi re fe ra tú ra fel ada ta it a Ma gyar Hon véd ség
5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj lát ja el.

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint ezen tör vények vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó
hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -

si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód -
ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a zász ló alj pa rancs nok gya ko rol -
ja a Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A kö -
te le zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és
Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

10. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get, illetve ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem foly tat.

11. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a zász ló alj pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül ké szít el és a fenn tar tó hoz jó vá ha -
gyás ra elõ ter jesz t.

12. Törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te le az Áht. 88.  § (5) be kez dés – fi gye lem mel a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a
köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39. §-á ra – alap ján tör té nik.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. má jus 24.

A honvédelmi miniszter 
120/1997. HM 

határozata
a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
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156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-i
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet ne ve: Ma gyar Hon véd ség 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH 24.f.z.

A ka to nai szer ve zet az MH 5. Kis kun Elekt ro ni kai-harc szá zad jog utód ja.
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1949. már ci us
2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Eger, Hat va nas ez red u. 3.
Pos ta cím: 3301 Eger, Pf. 161.
3.2 A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség

(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.3 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) az ál lam ha tár biz to sí tá sá ban, az or szág fegy ve res vé del mé ben va ló rész vé tel so rán meg fe le lõ fel de rí tõ erõk, had -

mû ve le ti-har cá sza ti in for má ci ók, fel de rí té si ada tok biz to sí tá sa a ka to nai ve ze tés ré szé re nem ze ti vagy ko a lí ci ós pa -
rancs nok ság alá ren delt sé gé ben;

b) ka to nai, fel de rí tõ fel ada tok vég re haj tá sa a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ, va la mint a bé ke mû ve le -
tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán;

c) vál ság ke ze lés fel ada ta i ban va ló rész vé tel;
d) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lye zés fel té te le i nek biz to sí tá sa;
e) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai- és szak ki kép zé se, har cá sza ti fel ké szí té se;
f) har ci-tech ni kai esz kö zök, anya gok had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
g) a ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zók mun ka he lyi ét kez te té sé nek biz to sí tá sa

TE Á OR’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

5.4

6. A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge:
A 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, pa rancs nok5 szol gá la ti alá ren delt -

sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7.6  A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.
8.7  A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok;
b) a zász ló alj pa rancs no kot be osz tá sá ba – elöl já rói ja vas lat figyelembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne -

ve zi ki és men ti fe l;
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, sze mé lyi ál lo má nya szol gá la ti elöl -

já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. En nek ke re té ben
állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továbbiak ban: Hjt.) és a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo -
go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

1 A má so dik és har ma dik mon da tot mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
3 Mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
4 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tály ta lan: 2004. má jus 26.
5 Szö veg részt mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
6 Mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
7 Mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
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d) a zász ló alj pa rancs nok fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl fa ka dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a
zász ló alj jog sza bály ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ
mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí -
té sé ért, gaz dál ko dá si ha tás kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért.

9.8  A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint ezen tör vények vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó
ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

10.9 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költség -

vetési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a zász ló alj pa -
rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kört, amely jog kö rö ket he -
lyet te sé re át ru ház hat.

11.10 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ te vé keny sé get nem foly tat.

12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a szer ve zet pa rancs no ka az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 2 hó na pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl -
já ró hoz jó vá ha gyás ra elõ ter jesz ti.*

 8 Mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
 9 Mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
10 Mó do sí tot ta: 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.

A honvédelmi miniszter 
128/1997. HM 

határozata
a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj alapításáról*

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 01-i
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 34. BL KMZ.1

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1939. ok tó ber 1.2

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Szol nok, Ki li án György út 1.3

Pos ta cím: 5002 Szol nok Pf. 35.

* Az ala pí tó ok irat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.
1 A má so dik és a har ma dik mon da tot mó do sí tot ta: 158/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 21.
2 A ne gye dik mon da tot mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
3 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
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3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.4 Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.5 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge:
a) A sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ké szí té sé nek, össze ko vá -

cso lá sá nak vég re haj tá sa,
b) A har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek meg óvá sa, kar ban tar tá sa, had ra fog ha tó sá gá nak biz -

to sí tá sa,
c) A ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa,
d)6 Az or szág fegy ve res vé del mé ben va ló rész vé tel so rán, kü lön le ges mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sa ön ál ló an, vagy

együtt mû köd ve más ka to nai szer ve ze tek kel, rend vé del mi szer vek kel, nem ze ti, illetve nem zet kö zi pa rancs nok ság alá ren -
delt sé gé ben,

e)7 Ka to nai erõ al kal ma zá sát igény lõ, vá rat lan (spe ci á lis) ese mé nyek meg ol dá sa,
f)8 Al egy sé ge i vel a NA TO dokt rí nák ban meg ha tá ro zott kü lön le ges mû ve le ti fel ada tok (kü lön le ges fel de rí tés, köz vet len 

ka to nai mû ve le tek, ka to nai se gít ség nyúj tás) és az ezek hez kap cso ló dó te vé keny sé gek vég re haj tá sa nem ze ti alá ren delt -
ség ben, illetve kü lön le ges mû ve le tek ben va ló rész vé tel a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ fel ada tok tel je sí -
té se so rán,

g)9 Ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada ta i nak vég re haj tá sa,
h) A bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té sé ben va ló rész vé tel,
i) Bé ke és há bo rús ku ta tó-men tõ fel ada tok ban va ló rész vé tel,
j) Kü lön ter vek ben meg ha tá ro zot tak sze rint vál ság ke ze lés ben va ló rész vé tel.

5.10 A ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

6.11 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

7.12 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge:

a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok.
b) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar Fõ -

nö ke ne ve zi ki és men ti fe l.
c) A zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
En nek ke re té ben gya ko rol ja, mint állományille té kes pa rancs nok az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a
 Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha -
tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

d) A zász ló alj pa rancs nok fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a
zász ló alj jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ 
tör vényes mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo -
mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs a zász ló alj
gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

8.13 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a Kjt ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

4 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 158/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 21.
5 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
6 Mó do sí tot ta: 158/2005. 8HK 24.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 21.
7 Mó do sí tot ta: 158/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 21.
8 Mó do sí tot ta: 158/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 21.
9 Mó do sí tot ta: 158/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 21.
10 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
11 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
12 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
13 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
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9.14 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si
jo go sult sá gát a vo nat ko zó sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a zász ló alj pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-be n meg ha tá ro zott kö te le zett ség -
vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len -
jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze te vég zi. Gaz dál ko dá si
 tevékenységének fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el -
lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

A ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak fel ada ta it – a ha di tech ni kai biz to sí tás ki vé te lé vel – a Ma gyar Hon véd -
ség 86. Szol nok He li kop ter Ez red lát ja el.15

10.16 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem foly tat.

11.17 A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét tar tal ma zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot, a
Ma gyar Hon véd ség 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj pa rancs no ka ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja és azt – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra út ján – jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

12.18 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

14 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
15 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 158/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 21.
16 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
17 Mó do sí tot ta: 158/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. ok tó ber 21.
18 Mó do sí tot ta: 22/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 12. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.

A honvédelmi miniszter 
72/1996. HM 

határozata
a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár alapításáról*

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye -
lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ban fog lal tak ra, az 1995. évi CV. tör vény 116.  §
(1) be kez dé sé nek meg fele lõen – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1996. de cem ber 1-i
 mûszaki dan dárt lé te sí tek.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár. Rö vi dí tett megneve -
zése: MH 37. mü. dd.1

A ka to nai szer ve zet az MH 60. Sze ge di Mû sza ki Dan dár, az MH 87. Szen tes Mû sza ki Ez red és az MH 37. II. Rá kó czi
Fe renc Mû sza ki Ez red jog utód ja.

Az MH 37. mû. dd. jo gi sze mély, dan dár jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke ret bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to -
sí tott lét szám ke ret be tar to zik.2

* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1996. de cem ber 31.
1 A má so dik és har ma dik mon da tot mó do sí tot ta: 22./2001. (HK 5.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001. már ci us 8.
2 A 4., 5. és 6. mon da tot be ik tat ta: 22/2001. (HK 5.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001. már ci us 8.
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2.3 A ka to nai szer ve zet szék he lye: Szen tes, Csong rá di út 66.
Pos ta cí me: 6601 Szen tes, Pf. 62.

3.4 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) az ál lam ha tár biz to sí tá sá ban részt ve võ fegy ve res erõk te vé keny sé gé nek mû sza ki tá mo ga tá sa;
b) az or szág fegy ve res vé del mé ben részt ve võ erõk te vé keny sé gé nek mû sza ki tá mo ga tá sa nem ze ti, vagy ko a lí ci ós pa -

rancs nok ság alá ren delt sé gé ben, a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ke re tén be lül mû sza ki tá mo ga tás;
c) vál ság ke ze lés fel ada ta i ban va ló rész vé tel;
d) ki je lölt al egy sé ge i vel a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ, va la mint a bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada -

tok vég re haj tá sa;
e) ha zai gya kor la tok elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban rész vé tel;
f) ter mé sze ti ka taszt ró fák meg elõ zé sé ben és kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ban rész vé tel;
g) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai- és mû sza ki szak ki kép zé se, har cá sza ti fel ké szí té se; MH szin -

ten a mû sza ki szak mai elõ kép zést igény lõ, to váb bá bé ke misszi ós szak be osz tá sok ba tör té nõ fel ké szí tés;
h) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa;
i) har ci-tech ni kai esz kö zök, anya gok, kü lön le ges és spe ci á lis mû sza ki gé pek és tech ni kai esz kö zök, gép jár mû vek had -

ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
j) az ál lo má nyá ba tar to zók mun ka he lyi ét kez te té sé nek biz to sí tá sa

 TE Á OR’03  Gaz da sá gi te vé keny ség
55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

4.5

5.6 A ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, pa rancs no ka7 szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

6. Ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.8

7.9 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, jog kö re, fe le lõs sé ge10

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: dan dár pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tá sá ba – az elöl já rói ja vas la to kat figye lembe vé ve – a hon vé del mi mi nisz ter ne -

ve zi ki, illetve men ti fe l,
c)11 a dan dár pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a dan dár és a dan dár nak alá ren delt

37/4. Mû sza ki-épí tõ Zász ló alj sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a 
ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. A dan dár sze mé lyi ál lo má nya te kin te té ben mint ál lo mány ille té kes
pa rancs nok, a dan dár nak 37/4. Mû sza ki-épí tõ Zász ló alj alá ren delt mû sza ki zász ló alj sze mé lyi ál lo má nya te kin te té ben
mint elöl já ró pa rancs nok gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket. A dan dár ál -
lo má nyá ba tar to zó köz al kal ma zot tak vo nat ko zá sá ban gya ko rol ja a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott
1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket.

d)12 a dan dár pa rancs nok fe le lõs a ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá -
ért, jog sza bály ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé -
sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a dan dár had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért,
gaz dál ko dá si ha tás kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs a dan dár gaz dál -
ko dá sá nak tör vé nyes sé gé ért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

e)13 a ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint ezen tör vényeknek a vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá
tar to zó ka to nák tel je sít se nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

3 A má so dik be kez dést „Ki je lölt alap egy sé ge i nek …Pf. 15.” ha tá lyon kí vül hely ze te: 22/2001. (HK 5.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2001. már ci us 8.
4 Mó do sí tot ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
5 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 22/2001. (HK 5.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tály ta lan: 2001. már ci us 8.
6 Mó do sí tot ta: 22./2001. (HK 5.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001. már ci us 8.
7 Szö veg részt mó do sí tot ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
8 Mó do sí tot ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
9 Mó do sí tot ta: 22./2001. (HK 5.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2001. már ci us 8.
10 A „fel ada ti” szö veg részt fe le lõs sé ge”-r e mó do sí tott: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
11 Mó do sí tot ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
12 Mó do sí tot ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
13 Be ik tat ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
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8.14 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel té -
te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem
nye re ség szer zés cél já ból a Hvt. 22.  § (1) be kez dé sé nek j)–l) pont ja i ban és a 22.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki egé -
szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé -
keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré szé re

 TE Á OR’03  Gaz da sá gi te vé keny ség

 45.21 Épü let, híd, alag út, köz mû, ve ze ték épí té se
 45.23 Au tó pá lya, út, re pü lõ tér, sport já ték tér épí té se
 45.24 Víz i lé te sít mény épí té se
 45.25 Egyéb spe ci á lis szak épí tés
 60.23 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás
 60.24 Köz úti te her szál lí tás
 63.11 Ra ko mány ke ze lés
 63.21 Egyéb szá raz föl di szál lí tást se gí tõ te vé keny ség
 63.22 Egyéb víz i szál lí tást se gí tõ te vé keny ség
 45.50 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se sze mély zet tel
 71.10 Gép ko csi köl csön zés
 71.21 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se
 71.22 Víz i jár mû köl csön zé se
 71.32 Épí tõ ipa ri gép köl csön zé se
71.34 Más ho va nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

9.15 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -

si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ -
irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel -
ügye le ti szerv16 ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban
meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség -
hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer -
ve ze tei vég zik.

10.17 A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a dan dár pa rancs nok ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül jó vá ha gyás ra
elõ ter jesz t a fel ügye le ti szerv hez.

14 Mó do sí tot ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
15 Be ik tat ta: 22./2001. (HK 5.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2001. már ci us 8.
16 A „fenn tar tó” szö veg részt „fel ügye le ti szerv”-r e mó do sí tot ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.
17 Be ik tat ta: 39/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 26.

A honvédelmi miniszter
38/2004. (HK 14.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 37/4. Török Ignác Mûszaki-építõ Zászlóalj alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  §
(2) be kez dé sé nek l) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
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de let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá -
sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról
 szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 37/4. Tö rök Ig nác Mû sza ki-épí tõ Zász ló alj. Rö vi dí tett meg ne -
ve zé se: MH 37/4. mû. z.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ady E. u. 46.
Postacíme: 6801 Hód me zõ vá sár hely, Pf. 12/mû.

3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) az or szág fegy ve res vé del mé ben részt ve võ össz fegy ver ne mi, va la mint szö vet sé ges vé del mi erõk harc te vé keny sé -

gé nek mû sza ki tá mo ga tá sa;
b) konf lik tus nem ka to nai meg ol dá si fel té te le i nek meg te rem té sé ben va ló rész vé tel;
c) a be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ke re tén be lül a szö vet sé ges erõk te vé keny sé gé nek, ki kép zé sé nek mû sza ki tá mo ga -

tá sa;
d) kü lön ter vek ben meg ha tá ro zot tak sze rint vál ság ke ze lés fel ada ta i ban va ló rész vé tel;
e) a ha tár biz to sí tás ra ki je lölt össz fegy ver ne mi al egy sé gek te vé keny sé ge mû sza ki tá mo ga tá sa ke re té ben te rep sza ka -

szok le zá rá sa aka dá lyok kal, ellen õr zõ át eresz tõ pon tok lé te sí té se;
f) ob jek tu mok vé del mi fel té te le i nek ja ví tá sa, me ne kül tek ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló

rész vé tel;
g) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai- és mû sza ki szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ké szí té sé nek,

össze ko vá cso lá sá nak biz to sí tá sa;
h) har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, kü lön le ges és spe ci á lis mû sza ki gé pes és tech ni kai esz kö zök, gép jár mû vek

had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
i) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa;
j) ha zai gya kor la tok elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban rész vé tel;
k) a ter mé sze ti ka taszt ró fák meg elõ zé sé ben és kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ban rész vé tel.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. A ka to nai szer ve zet az MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár, pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar -
tozik.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: a pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nö ke ne ve zi ki és men ti fe l,
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jo go sult sá ga ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den terüle -
tére. En nek ke re té ben állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, 
a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben
(a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény ben (a továb -
biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

1 A má so dik be kez dést mó do sí tot ta: 74/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 20.
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d) a zász ló alj pa rancs nok fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért,
a zász ló alj jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe -
le lõ mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel -
ké szí té sé ért, gaz dál ko dá si ha tás kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért. A lo gisz ti kai biz to sí tás és a pénz ügyi re fe ra tú ra fel -
ada ta it a Ma gyar Hon véd ség 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj lát ja el. Fe le l az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint
mind azért, amit en nek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott. Fe le lõs a zász ló alj gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a
szám vi te li rend be tar tá sá ért.

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint a vég re haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer -
zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -

si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód -
ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a zász ló alj pa rancs nok gya ko rol -
ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te se i re át ru ház hat ja. A
kö te le zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó pénz ügyi ellen jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM
Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

10. Az MH 37/4. mû.z. vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel -
té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re -
ség szer zés cél já ból a Hvt. 22.  § (1) be kez dé sé nek j)–l) pont ban, va la mint a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ,
ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl
szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

45.21 Épü let, híd, alag út, köz mû, ve ze ték épí té se
45.23 Au tó pá lya, út, re pü lõ tér, sport já ték tér épí té se
45.24 Víz i lé te sít mény épí té se
45.25 Egyéb spe ci á lis szak épí tés
60.23 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás
60.24 Köz úti te her szál lí tás
63.11 Ra ko mány ke ze lés
63.21 Egyéb szá raz föl di szál lí tást se gí tõ te vé keny ség
63.22 Egyéb víz i szál lí tást se gí tõ te vé keny ség
45.50 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se sze mély zet tel
71.10 Gép ko csi köl csön zés
71.21 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se
71.22 Víz i jár mû köl csön zé se
71.32 Épí tõ ipa ri gép köl csön zé se
71.34 Más ho va nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

11.2 A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.
A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a pa rancs nok ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül jóvá -
hagyásra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

12.3 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság vég zi.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

2 Mó do sí tot ta: 74/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 20.
3 Mó do sí tot ta: 74/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 20.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. má jus 27.

102 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15. szám



A honvédelmi miniszter
130/1997. HM

határozata
a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-jei
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 93. Pe tõ fi Sán dor Ve gyi vé del mi Zász ló alj.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 93. Pe tõ fi vv. z.
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1967. szep tem ber 1.

2.2 A ka to nai szer ve zet szék he lye: Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út 2.
Postacíme: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 153/V.

3.3 A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to -
sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.4 A ka to nai szer ve zet ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) ki je lölt ál lo má nyá val és tech ni kai esz kö ze i vel a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer fel ada ta i ban, va la mint

az or szág te rü le tén be kö vet ke zett nuk le á ris bal eset kö vet kez mé nyei fel szá mo lá sá ban rész vé tel;
b) a szá raz föl di erõk had mû ve le te i nek ÁBV vé del mi tá mo ga tá sa;
c) a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ fel ada tok ban rész vé tel;
d) ve gyi vé del mi fel ké szí tés és ki kép zés, ve gyi vé del mi bá zis kép zés;
e) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai és szak ki kép zé se, har cá sza ti fel ké szí té se;
f) har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
g) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa.

5.5

6.6 A ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság7 szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

7.8 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tá sá ba – elöl já rói ja vas lat figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke 

ne ve zi ki és men ti fe l,

1 A má so dik és har ma dik mon da tot mó do sí tot ta: 19/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001. feb ru ár 27.
2 Mó do sí tot ta: 19/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2001. feb ru ár 27.
3 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 62/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
4 Mó do sí tot ta: 62/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
5 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 19/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tály ta lan: 2001. feb ru ár 27.
6 Mó do sí tot ta: 19/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2001. feb ru ár 27.
7 Az „MH Szá raz föl di Ve zér kar, ve zér ka ri fõ nök” szö veg részt „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság”-ra mó do sí tot ta: 62/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont.
Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
8 Mó do sí tot ta: 62/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
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c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak
szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Állományille té kes
pa rancs nok ként gya ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.) meg ha tá ro zott jo go -
kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

d) a zász ló alj pa rancs nok fe le lõs a ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá -
sá ért, jog sza bály ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö -
dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé -
ért, gaz dál ko dá si jog kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért. A zász ló alj lo gisz ti kai biz to sí tá sát az MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó
Zász ló alj lát ja el.

8.9 A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt., a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint
ezen tör vények vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Hszt. Ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses, a had kö te les ka to nák szol gá la ti vi szo -
nyá ról  szóló 1996. évi XLIV. tör vény ha tály alá tar to zó sor ál lo má nyú ka to nák, a Kjt. és vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya
alá tar to zó köz al kal ma zot tak, va la mint a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény ben meg ha tá ro zott tar ta lé kos ka to -
nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve áll nak jog vi szony ban10.

10.11 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti rendelke -
zési jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv12 ha tá roz za
meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett -
ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi
el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

12.13 Az MH 93. Pe tõ fi vv. z. rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Korm. ren de let 10.  § (3) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet a pa rancs nok a ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na -
pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl já ró hoz jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.*

9 Mó do sí tot ta: 62/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
10 Szö veg részt be ik tat ta: 19/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2001. feb ru ár 27.
11 Mó do sí tot ta: 19/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tály ta lan: 2001. feb ru ár 27.
12 Az „MH Szá raz föl di Ve zér kar, ve zér ka ri fõ nök” szö veg részt mó do sí tot ta: 62/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
13 Mó do sí tot ta: 62/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 25.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.

A honvédelmi miniszter
szám nélküli HM

határozata*
a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai és Támogató Ezred alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben és a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi
CX. tör vény 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Or szág gyû lés 88/1995.
(VII. 6.) OGY ha tá ro za tá ra a 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red lét re ho zá sá ra az aláb bi ha tá ro za tot ho zom:

* A ha tá ro zat 1995. de cem ber 30-án kelt, 92/1996. HVK Szer ve zé si és Had ki egé szí té si Cso port fõ nök ség nyt. szá mon.
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1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1995. de cem ber 16-i ha -
tállyal lo gisz ti kai ez re det lé te sí tek.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red, rö vi dí tett meg ne -
ve zé se: MH 64. log. e.1

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401 Ka pos vár, Fü re di u. 156.
Postacíme: 7401 Ka pos vár, Pf. 210.

3.2 A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik.

4.3 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge:
a) A sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek, ál ta lá nos ka to nai és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ké szí té sé nek össze ko vá -

cso lá sá nak vég re haj tá sa.
b) A har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, gép jár mû vek hely re ál lí tá sa, kar ban tar tá sa, had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.
c) A ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa.
d) A szá raz föl di had erõ had mû ve le ti te vé keny sé gé nek ha de rõ ne mi szin tû lo gisz ti kai tá mo ga tá sa.
e) A szá raz föl di fel aján lott erõk 23 na pos anya gi ké szen lé té nek meg ala kí tá sa, tá ro lá sa, annak mo bi li tá sa és kül föl -

dön tör té nõ al kal ma zás ese tén a nem ze ti tá mo ga tás vég re haj tá sa.
f)4 Az MH SZFP rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge i ként kül föl di fel adat-vég re haj tás ra lét re ho zott ide ig le nes ka to nai

szer ve ze tek gaz dál ko dá si fel ada ta i nak az elöl já ró szer vek ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött tör té nõ vég re haj tá sa, ezen
szer ve ze tek fel sze re lé se, esz köz- és anyag után pót lá sá nak biz to sí tá sa.

g) Szá raz föl di had erõ ér de kû szál lí tá si fel ada tok vég re haj tá sa, köz pon ti szál lí tá sok ban va ló rész vé tel, ka to nai szál lí -
tá sok és moz ga tá sok ko or di ná lá sa és biz to sí tá sa.

h) Ki je lölt moz gás-ko or di ná ló csa pa tok kal a szö vet sé ges mû ve le ti te vé keny sé gek had szín té ri moz gás biz to sí tá sá ban
va ló rész vé tel.

i)5 A szá raz föl di ka to nai szer ve ze tek harc ki kép zé si fel ada ta i nak lo gisz ti kai tá mo ga tá sá ban va ló rész vé tel.
j)6 Kü lön ter ve ken meg ha tá ro zot tak sze rint vál ság ke ze lé si, va la mint a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tá si fel ada tok ban

 való rész vé tel.
k)
l)7 Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság szak mai irá nyí tá sa és fel ügye le te mel lett szer ve ze té be in teg rál va mû köd te ti az

1. sz. Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tot.

5.8 A ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

6. Ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve: a Hon vé del mi Mi nisz té rium.9

7.10 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge:
a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: ez red pa rancs nok.
b) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tá sá ba elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö -

ke ne ve zi ki és men ti fel.
c) Az ez red pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
Állományille té kes pa rancs nok ként az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso lat ban gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.),
va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott
 jogokat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

1 A má so dik mon da tot mó do sí tot ta: 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 21.
2 Mó do sí tot ta: 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 21.
3 Mó do sí tot ta: 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 21.
4 Mó do sí tot ta: 51/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 20.
5 A 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat tal be ik ta tott i) al pon tot ha tá lyon kí vül he lyez te a 24/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 1. pont ja és a j) al pont szá mo zá -
sát  i)  alpontra vál toz tat ta. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
6 A 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat tal be ik ta tott i) al pon tot ha tá lyon kí vül he lyez te a 24/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 1. pont ja és a k) al pont szá mo zá -
sát  j)  alpontra vál toz tat ta. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
7 Be ik tat ta: 106/2005. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 14.
8 Mó do sí tot ta: 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 21.
9 Szö veg részt mó do sí tot ta: 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 21.
10 Mó do sí tot ta: 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 21.
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d) Az ez red pa rancs nok fe le lõs az ez red alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, az ez red
jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör -
vényes mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az ez red had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel -
ké szí té sé ért, gaz dál ko dá si ha tás kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs az ez -
red gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

8.11 A ka to nai szer ve zet nél a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.), a Hjt. és a Kjt., va la -
mint ezen jog sza bá lyok vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák 
tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9.12 Gaz dál ko dá si jog kör:
Az MH 64. lo g. E. a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si

elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si
jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga -
sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és
utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A kül föl di fel adat-vég re haj tás ra az MH SZFP rész jog kö rû
költ ség ve té si egy sé ge i ként lét re ho zott ide ig le nes ka to nai szer ve ze tek kel kap cso la tos kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo -
zá si jog kört az elöl já ró ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja, e jog kö ré nek egy ré szét a rész jog kö rû költ ség ve té -
si egy sé gek pa rancs no ka i ra át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi, el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel -
ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -
te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

10.13 A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel -
té te le ként ren del ke zés re ál ló, és e cél ra csak rész ben le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val,
nem nye re ség szer zés cél já ból, ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek
alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003.
(IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.23 MH 1. KORK, üdül te tés
55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
60.23 Té rí té ses gép jár mû szolg.
60.24 Té rí té ses gép jár mû szolg.
85.13 Fo gá sza ti el lá tás
85.14 Jo go sít vány ér vé nye sí tés”

11.14 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság vég zi.

12.15 A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot, a Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red pa rancs no ka a ha tá -
ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

13.16 Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.**

11 Mó do sí tot ta: 82/2004. (HK 20.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 21.
12 Mó do sí tot ta: 51/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 20.
13 Mó do sí tot ta: 51/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 20.
14 Mó do sí tot ta: 106/2005. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 14.
15 Be ik tat ta: 106/2005. (HK 14.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. jú ni us 14.
16 Be ik tat ta: 51/2006. (HK 11.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. áp ri lis 20.
** Az ere de ti ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs, a ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1995. de cem ber 30.
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A honvédelmi miniszter
49/2004. (HK 14.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató Zászlóalj alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  § (2) be kez dé sé nek l) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de -
let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá -
nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról
 szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ré sze ként
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló alj, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH 43. vt.z.

A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef Hí ra dó zá szó alj és a Ma gyar Hon véd ség 5. Al ba
Re gia Ve ze tés biz to sí tó Zász ló alj jog utód ja. Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1949. már ci us 15.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út 1. pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 153.

3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a to váb bi ak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) a nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ ka to nai kö te le zett sé gek tel je sí té se;
b) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai- és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ké szí té sé nek, össze ko -

vá cso lá sá nak biz to sí tá sa;
c) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, gép jár mû vek meg óvá sa, kar ban tar tá sa, had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
d) az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság és a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa;
e) az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi tá mo ga tá sa, va la mint mun ka kö rül -

mé nye i nek és azok fel té te le i nek meg te rem té se bé ke és mi nõ sí tett idõ szak ban.
f)1 te rü le ti in for ma ti kai szer viz fel ada tok vég re haj tá sa;
g)2 a csa pat ta go zat nál eggyel ma ga sabb szin tû spe ci á lis tech ni kai esz köz ja ví tá si és ki szol gá lá si mû ve le tek, hely szí ni

tech ni kai ki szol gá lá sok, hi ba el há rí tá sok, kis ja ví tá sok vég re haj tá sá ban va ló rész vé tel.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. A ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar

 fõnöke ne ve zi ki és men ti fe l,
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
En nek ke re té ben állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.)
meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

1 Be ik tat ta: 24/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
2 Be ik tat ta: 24/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 8.
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d) a zász ló alj pa rancs nok fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a
zász ló alj jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ írt mû kö dé sé ért.
Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû -
kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért, amit en nek ér de ké ben
tet t, vagy ten ni el mu lasz tott. Fe le lõs a zász ló alj gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint ezen tör vények vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó
hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog -
viszonyban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -

té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód -
ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb
ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a zász ló alj pa rancs nok gya ko rol ja a Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si
és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

10. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel -
té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re -
ség szer zés cél já ból a Hvt. 22.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban, va la mint a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki egé -
szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny -
sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
71.34 Más ho vá nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

11. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it, a ki egé szí tõ, ki se -
gí tõ jel le gû te vé keny ség rend jét meg ha tá ro zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a pa rancs nok ezen ha tá ro zat
hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül jó vá ha gyás ra elõ ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

12. Az MH 43. vt.z. törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te le az Áht. 88.  § (5) be kez dés – fi gye lem mel a köz pén zek fel -
hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel
össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39.  §-á ra – alap ján tör té nik.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja. 2004. má jus 28.

A honvédelmi miniszter
56/1996. HM
határozata

a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye -
lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ában fog lal tak ra – a kö vet ke -
zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:
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1.1 A Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1996. de cem ber 1-jei
ha tállyal gya kor ló és lõ tér pa rancs nok sá got lé te sí tek.

A költ ség ve té si szerv ne ve: Ma gyar Hon véd ség Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH BHK.
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1913. ok tó ber 1.
A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -

ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám 
ke ret be tar to zik.2

A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint ezen tör vények vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó ka -
to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.3

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Vár pa lo ta, Ár pád u. 1.
Postacíme: 8101 Vár pa lo ta Pf.: 28.

3.4 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) az MH és kül föl di fegy ve res erõk csa pa ta i nak kü lön bö zõ mé re tû és szin tû ha de rõ ne mi, össz fegy ver ne mi, szak har -

cá sza ti, bé ke fenn tar tó gya kor la ta i nak éles lö vé szet tel vagy anél kül tör té nõ vég re haj tá sa fel té te le i nek biz to sí tá sa;
b) egyé ni, cso por tos és kö te lék gya log sá gi, harc ko csi, tü zér sé gi, re pü lõ és he li kop ter gya kor ló és éles lö vé sze tek vég -

re haj tá sa, ha di tech ni kai esz kö zök ki pró bá lá sa, tesz te lé se;
c) zász ló alj, ez red, dan dár és had test szin tû pa rancs no ki és törzs ve ze té si gya kor la tok elõ ké szí té se, le ve ze té se, ér té ke -

lé se konst ruk tív szi mu lá ci ó val tá mo gat va (CAX) vagy anél kül;
d) sza kasz, szá zad és zász ló alj szin tû, két ol da lú, éles szi mu lá ci ós gya kor la tok elõ ké szí té se, le ve ze té se, el len õr zé se és

ér té ke lé se;
e) az MH rö vid és hosszú táv ú ki kép zé si kon cep ci ó já ban meg ha tá ro zott gya kor la tok ter ve zé se, le ve ze té se, ér té ke lé se

és ja vas lat té tel a to váb bi fel ada tok vég re haj tá sá ra;
f) gya kor la tok ki szol gá lá sa, el len õr zé se, va la mint a lõ tér biz ton sá gi és kör nye zet vé del mi rend sza bá lyok be tar tá sa;
g) a ka to nai szer ve zet mû kö dé si te rü le tén a ke ze lé sé ben lé võ (Vár pa lo ta, Új dö rögd, Tá bor fal va) ki kép zé si ob jek tu -

mok, gya kor ló- és lõt erek fenn tar tá sa, meg óvá sa, ren del te tés sze rû mû kö dé sé nek biz to sí tá sa;
h) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa;
i) a ki kép zést sza bá lyo zó ok má nyok ban, prog ra mok ban meg ha tá ro zott szak ki kép zés, har cá sza ti fel ké szí tés ter ve zé se, 

le ve ze té se és ér té ke lé se;
j) har ci-tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
k) az ál lo má nyá ba tar to zók mun ka he lyi ét kez te té se biz to sí tá sa

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

4.5 Gaz dál ko dá si jog kör

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -
té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zik. E be so ro lás a költ ség ve té si
szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a fel -
ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban
meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és az utal vá nyo zá si jog kö rö ket, amely jog kö rö ket he lyet te sé re át ru ház tat ja. A kö te -
le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer -
ve vég zi.

5.6 A ka to nai szer ve zet a MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

6.7 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

1 A 2–4 mon da tot mó do sí tot ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
2 Be ik tat ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
3 Be ik tat ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
4 Mó do sí tot ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
5 Mó do sí tot ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 6 pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
6 Mó do sí tot ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 3 pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
7 Mó do sí tot ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 4 pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
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7.8 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok;
b) a pa rancs no kot be osz tá sá ba – elöl já rói ja vas lat figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki és

men ti fe l,
c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szolgá -

lati elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
Állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.) és a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti 
a kö te le zett sé ge ket,

d) a pa rancs nok fe le lõs a ka to nai szer ve zet alap ren del te té sé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, jog -
sza bály ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé sé ért.

Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té -
sé ért, gaz dál ko dá si ha tás kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány fe gyel mé ért.

8.9 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get nem vé gez.*

8 Mó do sí tot ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 5 pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
9 Szö veg részt mó do sí tot ta: 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 9 pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1996. de cem ber 31.

A honvédelmi miniszter
17/1999. (HK 11.) HM 

határozata
a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel – költ -
ség ve té si szerv meg ne ve zé sé rõl és te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként az MH Ve gyi vé del mi
Adat gyûj tõ Ér té ke lõ és Tá jé koz ta tó Fõ köz pont meg ne ve zé sét és te vé keny sé gét – 1999. áp ri lis 15-i ha tállyal – a kö vet ke -
zõk sze rint ha tá ro zom meg.

2.1 A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: MH Gör gei Ar túr Ve gyi vé del mi In for má ci ós Köz pont. Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH GA VIK.

3.2 A költ ség ve té si szerv szék he lye: 2142 Nagy tar csa, Szé che nyi u. 80.

Postacíme: 2142 Nagy tar csa, Pf. 3.
4.3 A ka to nai szer ve zet ala pí tá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1969. szep tem ber 1.

5. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mély. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám -
ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

1 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
2 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
3 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
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6.4 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge: a ve gyi-, bi o ló gi ai- és su gár hely zet re, a ka to -
nai kör nye zet biz ton ság ra vo nat ko zó in for má ci ók gyûj té se, nyil ván tar tá sa, fo lya ma tos elem zé se, a ká ros kö vet kez mé -
nyek elõ re jel zé se és ér té ke lé se, a Ma gyar Hon véd ség fel sõ ve ze té sé nek tá jé koz ta tá sa a dön té sek meg ala po zá sa cél já ból.

7.5 Az alap te vé keny ség kö ré ben
a)6 irá nyít ja az MH Atom-, Bi o ló gi ai-, Ve gyi Ri asz tá si és Ér te sí té si Rend szert (a továb biak ban: MH ABV RI ÉR);
b) a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer ben Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Cso por tot (a továb biak ban: KO CS)

mû köd tet;
c)7 mû köd te ti a Nem ze ti ABV RI ÉR Köz pon tot, en nek ügye le ti szol gá la ta ként az MH Ve gyi-, Su gár fi gye lõ- és Hely zet -

ér té ke lõ Ügye le ti Szol gá la tot;
d)8 fo lya ma to san biz to sít ja a ve gyi-, bi o ló gi ai- és su gár hely zet re vo nat ko zó ada tok gyûj té sét, nyil ván tar tá sát és elem zé sét;
e) gyûj ti, fel dol goz za és ér té ke li az MH szer ve ze te i nek ve szé lyez te tett sé gé re vo nat ko zó in for má ci ó kat;
f) biz to sít ja a szak ér té ke lé sek és szám ve té sek el ké szí té sét, nap ra ké szen tar tá sát;
g) ve szély ese tén biz to sít ja az ér te sí tést és ri asz tást;
h)9 az ál ta la fel dol go zott in for má ci ók alap ján tá jé koz tat ja az MH fel sõ ve ze té sét;
i) tá mo gat ja a nem ze ti ha tó sá go kat pol gá ri ve szély hely zet ben. Köz re mû kö dik a pol gá ri la kos ság se bez he tõ sé gé nek a

csök ken té sé vel kap cso la tos te vé keny ség ben, a tö meg pusz tí tó fegy ve rek ha tá sa i val kap cso la tos in for má ci ók nak az ille té -
kes ha tó sá gok ren del ke zé sé re bo csá tá sá ban.

8.10 Alap ren del te té sé bõl adó dó an kez de mé nye zi és elõ ké szí ti az MH ABV RI ÉR, va la mint a HKR fej lesz té sé vel, mû kö -
dé sé vel és fel ké szí té sé vel kap cso la tos ren del ke zé se ket.

9.11 Az MH GA VIK a szá má ra meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik az Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Rend szer ben mû kö dõ ága za tok kal és or szá gos ha tás kö rû szer vek kel, a HM Fõ osz tá lya i val, Fõ cso port fõ -
nök sé ge i vel, va la mint a HM Vé del mi Hi va tal lal és te rü le ti szer ve i vel, az MH ABV RI ÉR-rel kap cso lat ban a NA TO ille té -
kes-, illetve a su gár biz ton ság ról és köl csön ös ér te sí tés rõl  szóló két ol da lú egyez mé nyek ben érin tett ál la mok sza ko sí tott
szer ve ze te i vel, va la mint az MH ABV RI ÉR szer ve ze te i vel.

10.12 Az MH GA VIK egy ség (ez red) jog ál lá sú, az MH fel sõ ve ze té sét köz vet le nül tá mo ga tó szer ve zet. Fel ada ta it a Ma -
gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH SZFP), pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé ben – a
Ma gyar Hon véd ség ér de ké ben – hajt ja vég re.

11.13 A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a hon vé del mi mi nisz té rium, fenn tar tó ja
az MH SZFP.

12. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je, szak mai fel ada tai:
a)14 a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: az MH GA VIK pa rancs no ka,
b)15 be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH GA VIK pa rancs nok,
c)16 a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét – a szol gá la ti elöl já ró ja vas la tá ra – a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke ne ve zi ki és  menti fe l,
d)17 a pa rancs nok az MH GA VIK élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl -

járója. Jog kö ré nek gya kor lá sa ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. En nek ke re té ben:
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi

XCV. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket,
– fe le lõs a ka to nai szer ve zet gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, az MH GA VIK-ra há ru ló szám vi te li rend betar tásáért,

4 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
5 Mó do sí tot ta: 58/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001. au gusz tus 31.
6 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
7 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
8 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
9 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
10 Mó do sí tot ta: 58/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2001. au gusz tus 31.
11 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
12 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
13 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
14 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 12. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
15 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 13. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
16 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 14. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
17 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 14. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
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e)18 szak mai fel ada tai:
– a Hon vé del mi Mi nisz té rium kép vi se le te az Or szá gos Su gár fi gye lõ, Jel zõ és Ellen õr zõ Rend szer ben (a továb biak -

ban: OS JER), és az Or szá gos Kör nye ze ti Su gár vé del mi Ellen õr zõ Rend szer ben (a továb biak ban: OK SER);
– az OS JER hon vé del mi ága za ti köz pont já nak mû köd te té se és szer ve ze té nek szak irá nyí tá sa;
– a KO CS mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sa, to váb bá szer ve ze ti ele me, az MH Ve gyi-, Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si

Ope ra tív osz tály ré vén, a Ma gyar Hon véd ség ben fo lyó ve gyi- és nuk le á ris bal eset-el há rí tá si fel ké szí tés szak mai kö ve tel -
mé nye i nek ki dol go zá sa és rész vé tel az MH ve gyi- és nuk le á ris bal eset-el há rí tás ra ki je lölt erõ i nek a fel ké szí té sé ben;

– az MH ABV RI ÉR szak irá nyí tá sa, a ve gyi-, bi o ló gi ai-, su gár hely zet fel mé rés rend szer e fej lesz té si irá nya i nak ki dol -
go zá sa, az MH Ve gyi-, Su gár fi gye lõ-, és Hely zet ér té ke lõ Ügye le ti Szol gá lat mû köd te té se, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
fel sõ ve ze té sé nek tá jé koz ta tá sa a vár ha tó és va ló sá gos ve gyi-, bi o ló gi ai- és su gár hely zet rõl.

13.19 A ka to nai szer ve zet sze mé lyi ál lo má nya: a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses, va la mint a Hvt.-be n
meg ha tá ro zott szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos és – a had kö te le zett ség be ve ze té se után be hí vott – ki kép zett had -
kö te les ka to nák.

14.20 A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a 
be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti.

A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal össz hang -
ban – az ala pí tó ha tá roz za meg.

A gaz dál ko dá si te vé keny ség fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz ügyi
és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer ve ze tei lát ják el.

15. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

16.21 Az MH GA VIK rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet
az MH GA VIK pa rancs no ka az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szít és jó vá ha gyás ra fel ter jeszt
a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ké hez.

17.22 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.*

18 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 15. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
19 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 16. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
20 Mó do sí tot ta: 58/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2001. au gusz tus 31.
21 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 17. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
22 Mó do sí tot ta: 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 18. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja nincs fel tün tet ve.

A honvédelmi miniszter 
34/2004. (HK 14.) HM 

határozata
Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  § (2) be kez dé sé nek l) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 88.  § (1) be kez dés, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Ámr.) 10.  § va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, elõ irány zat
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fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997.
(V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze ként a jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ 1. Könnyû Ve gyes
Ez red Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont fel adat rend szer ének át vé te lé re költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH BTKK.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye:
Szol nok, Szé che nyi kör út 24.
Postacíme: 5000, Szol nok, Pf. 82

3.1 A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to -
sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) nem zet kö zi szer ve ze tek és nem ál lan dó ka to nai szö vet sé gek ál tal szer ve zett és ve ze tett bé ke tá mo ga tó mû ve le tek -

ben részt ve võ ma gyar fegy ve res ka to nai kon tin gen sek, mû ve le ti pa rancs nok sá gok ba be osz tott törzs tisz tek és tiszt -
helyettesek, va la mint ka to nai meg fi gye lõk ki kép zé se és fel ké szí té se;

b) nem zet kö zi ka to nai meg fi gye lõ tan fo lya mok szer ve zé se és vég re haj tá sa;
c) bé ke tá mo ga tó szak mai kon fe ren ci ák meg szer ve zé se, le ve ze té se;
d) a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt vett ál lo mány ta pasz ta la ta i nak fel dol go zá sa.

5.2 A ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (továb biak ban: MH SZFP) szol gá la ti alá ren delt sé gé ben
hajt ja vég re fel ada ta it. 

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

7.3 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge:
a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok,. Be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont

 parancsnok.
b) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas lat figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke

ne ve zi ki és men ti fe l.
c) A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szolgá -

lati elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. En nek
ke re té ben gya ko rol ja állományille té kes pa rancs nok ként az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban:
Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg -
ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

d) Fe le lõs az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a szer ve zet jog sza bá lyok ban, az
 állami irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt -
ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, fe gyel mé -
ért, a gaz dál ko dá si ha tás kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért, a gaz dál ko dás tör vényességéért, a ka to nai szer ve zet re há ru -
ló szám vi te li rend be tar tá sá ért.

e) A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint ezen tör vények vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó
hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog -
viszonyban.

1 Mó do sí tot ta: 31/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
2 Mó do sí tot ta: 31/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
3 Mó do sí tot ta: 31/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
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8. Gaz dál ko dá si jog kör
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -

té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zés jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zik. Ez a be so ro lás a költ ség ve té -
si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá -
sá nak mód ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. Az elöl já rói ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko -
rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja.
A kö te le zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat HM Pénz ügyi és
Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

A gaz dál ko dá si te vé keny ség fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz ügyi
és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer ve ze tei lát ják el.4

9. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si és ki egé szí tõ te vé keny sé get nem foly tat.
10.5 A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me -

lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül ké szít el és jó vá ha gyás ra fel ter jeszt a HM
Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke ré szé re.

11. Az MH BTKK törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te le az Áht. 88.  § (5) be kez dés – fi gye lem mel a köz pén zek fel hasz -
ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg -
gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39.  §-á ra – alap ján tör té nik.

12. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

4 Az 5., 6. és 7. mon da tot be ik tat ta: 31/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
5 Mó do sí tot ta: 31/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. áp ri lis 1.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. má jus 27.

A honvédelmi miniszter 
48/1997. HM 

határozata
a Magyar Honvédség Légierõ Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2204/2001. (VI II. 8.) Korm. ha tá ro -
zat tal össz hang ban 2001. szep tem ber 1-jei ha tállyal – a Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Ve zér kar egy ide jû meg szün te té sé -
vel annak jog utód ja ként – költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok ság, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH LEP.

2. A költ ség ve té si szer ve zet szék he lye: 8202 Veszp rém, Jó kai út 33.
Postacíme: 8202 Veszp rém. Pf. 86.

1 Mó do sí tot ta: 60/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001. szep tem ber 28.
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3.2 Az MH LEP jo gi sze mély. Ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le tét a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke lát ja el.
 Állománya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás
szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.3 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge:
Az Or szág gyû lés, a Kormány, a hon vé del mi mi nisz ter és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal, va la mint a ha tá lyos jog -

sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ írt kö ve tel mé nyek alap ján, a
 légierõ ré szé re meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa, a szö vet sé ges fegy ve res erõk kel együtt mû kö dés ben a Ma gyar
Köz tár sa ság lég te re szu ve re ni tá sá nak és in teg ri tá sá nak biz to sí tá sa. Az ENSZ-, NATO- és EU-kö te le zett sé gek tel je sí té se
ér de ké ben vég zi a lé gi erõ csa pa tai mû ve le ti fel ada tok ra va ló fel ké szí té sét, to váb bá a nem ze ti hon vé del mi fel ada tok ha -
de rõ ne mi szin tû ve ze té sét.

Fõ fel ada tai:
a) A Ma gyar Köz tár sa ság lég vé del me nem ze ti fel ada ta i nak irá nyí tá sa.
b) Szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé gek – kü lö nö sen a kol lek tív vé del mi, a nem zet kö zi vál -

ság ke ze lé si és hu ma ni tá ri us fel ada tok – ha de rõ ne mi fel ada tai vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa.
c) A ki je lölt erõk fel ké szí té se és irá nyí tá sa a nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni harc ban.
d) Hon vé del mi szem pont ból fo ko zott vé del met igény lõ lé te sít mé nyek ol tal ma zá sá nak irá nyí tá sa.
e) Lé gi ku ta tás-men tés fel ada ta i nak irá nyí tá sa.
f) Szá raz föl di csa pa tok nem ze ti mû ve le ti lé gi-lég vé del mi tá mo ga tá sá nak irá nyí tá sa.
g) Mû ve le ti ké pes ség el éré sé nek és fenn tar tá sá nak, a lé gi erõ csa pa tai ren del ke zés re ál lá sá nak biz to sí tá sa a Hon véd

Ve zér kar, illetve a ki je lölt szö vet sé ges pa rancs nok szá má ra.
h) A lé gi erõ be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tó ké pes sé gé nek fenn tar tá sa.

5.4 Az MH LEP ve ze tõ je az MH LEP pa rancs no ka (a továb biak ban: MH LEPK), akit a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ke ja vas la ta alap ján a hon vé del mi mi nisz ter ne vez ki, illetve ment fe l.

6.5 Az MH LEPK, az MH LEP egy sze mé lyi ve ze tõ je ként fe le lõs a ka to nai szer ve zet te vé keny sé gé ért, az alap te vé keny -
ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá -
nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért.

Gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben (a továb -
biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket.

7.6 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

8.7 Az MH LEPK a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság te kin te té ben rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

Az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek gaz dál ko dá sa, irá nyí tá sa szem pont já ból kö zép irá nyí tó, gaz dál ko dá si fel ügye le ti
 jogosultsággal ren del ke zõ hon vé del mi szerv.

A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben az MH LEPK gya ko rol ja az Áht.-be n meg ha tá ro zott kö te le zett ség -
vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. Az MH LEPK e jog kö rét he lyet te se i re, a szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó (cso -
port-, szol gá la ti-) fõ nö ke i re, ille tõ leg jo gi sze mé lyi sé gû el lá tó szer ve ze tek ve ze tõ i re át ru ház hat ja. Az ezen funk ci ók hoz
kap cso ló dó pénz ügyi ér vé nye sí té si fel ada to kat az MH Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei lát ják el.

Az MH LEP vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

2 Mó do sí tot ta: 143/2005. (HK 20.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 15.
3 Mó do sí tot ta: 143/2005. (HK 20.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 15.
4 Mó do sí tot ta: 60/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001. szep tem ber 28.
5 Mó do sí tot ta: 143/2005. (HK 20.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 15.
6 Mó do sí tot ta: 143/2005. (HK 20.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 15.
7 Mó do sí tot ta: 143/2005. (HK 20.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 15.
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9.8 A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tot, a Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok ság pa rancs no ka ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja, és azt – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra út ján – jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké hez.

10. Ez az ala pí tó ok irat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

8 Mó do sí tot ta: 143/2005. (HK 20.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. szep tem ber 15.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. szep tem ber 1.

A honvédelmi miniszter 
51/2001. (HK 12.) HM 

határozata
a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér alapításáról*

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, több -
ször mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-a, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
védség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak, a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ
szerve zeti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira is te kin tet tel –
a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A NA TO inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek ben vál lalt nem ze ti kö te le zett ség tel je sí tés ré sze ként 2001. jú li us 1-jei ha -
tállyal az 1996. de cem ber 1-jén kelt 81/1996. HM ha tá ro zat tal ala pí tott 47. Pá pa Har cá sza ti Re pü lõ ez red – mely nek rö vi -
dí tett el ne ve zé se: 47. hc. re.e., szék he lye: Pá pa, pos ta cí me: 8501 Pá pa Pf. 35; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter – meg -
szün te té sé vel új ka to nai költ ség ve té si szer ve ze tet ala pí tok. A ka to nai szer ve zet meg ala pí tá sá nak idõ pont ja jog foly to -
nos ság alap ján, 1950. no vem ber 1.

2.1 A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Pá pa Bá zis re pü lõ tér, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH PBRT.

3.2  Szék he lye: 8500 Pá pa, Va sza ri út 101.
Pos ta cí me: 8501 Pá pa, Pf: 35”

4. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mély, fel adat rend sze ré bõl adó dó an ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si
szerv, amely a fel ada ta i hoz szük sé ges kol lek tív és egyé ni fegy ver zet tel ren del ke zik.

5.3 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge:
A ké szen lét fo ko zá sa és a moz gó sí tá si kész ség fenn tar tá sa, a ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó, va la mint a Ma gyar Hon véd -

ség nél rend sze re sí tett re pü lõ esz kö zök fo ga dá sa, a Lé gi ku ta tó-men tõ szol gá lat te vé keny sé gé nek biz to sí tá sa, illetve a fel -
so rol tak kal össze füg gõ szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sa, a Ka to nai Re pü lõ té ri Irá nyí tó Kör zet ben (Mi li ta ry Ter mi nal
Cont rol Area: MTMA) a szol gál ta tá sok biz to sí tá sa, a sze mé lyi ál lo mány ki kép zé se, va la mint az ob jek tum ál lag meg óvá sa.

6.4 Az alap te vé keny ség kö ré ben vég zett fõ fel ada tai:
a) a ké szen lét fo ko zá sa és a moz gó sí tá si kész ség meg szer ve zé se, be gya kor lá sa és fo lya ma tos biz to sí tá sa, fenn tart va

az ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok vá rat lan hely zet re va ló re a gá ló ké pes sé gét;

* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. jú li us 9.
1 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
2 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
3 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
4 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
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b) az ál lo mány ki kép zé sé nek fo lya ma tos biz to sí tá sa a mû kö dõ ké pes ség, a bé ke és bé ke ál la pot tól el té rõ idõ szak ban
tör té nõ al kal ma zás ér de ké ben;

c) a ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó re pü lõ esz kö zök fo ga dá sa és min den ol da lú ki szol gá lá sa;
d) a tar ta lék biz to sí tá sa, a bá zis re pü lõ tér rõl tör té nõ üze mel te tés ese tén a re pü lé sek min den ol da lú biz to sí tá sa;
e) a baj ba ju tott re pü lõ esz kö zök ré szé re se gít ség nyúj tá sa;
f) a Ma gyar Köz tár sa ság nyu ga ti ha tás kör ze té ben vég re haj tan dó Lé gi ku ta tó-men tõ szol gá lat ej tõ er nyõs és egész -

ség ügyi szak ál lo má nyá nak el lá tá sa;
g) a NA TO biz ton sá gi be ru há zás fel té te le i nek he lyi biz to sí tá sa, a re pü lõ tér mun ka te rü le té nek kar ban tar tá sa;
h) a nem zet kö zi szer zõ dé sek és kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí té sé bõl meg ha tá ro zott fel ada tok ter ve zé se, szer ve zé se

és vég re haj tá sa.

7.5 A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

8.6 A ka to nai szer ve zet az MH lé gi erõ pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. 

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, jog kö re, fel ada tai
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok; be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér pa rancs nok, akit a

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne vez ki és ment fe l,
b)7 a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá -

la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a
sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, ki kép zé sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért, az ál lo mány ma gas fo kú fe -
gyel mé ért, va la mint mind azo kért amit ezek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben
– az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso lat ban gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -

má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.), va la mint a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továbbiak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket;

– vég zi a mû kö dés hez biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány zat ból a gaz dál ko dást és az el szá mo lást Áht., a Korm. ren de let, 
va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let elõ írásai sze rint,

c)8 fel ada tai:
– vég re hajt ja a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá ban a pa rancs nok szá má ra meg sza bott fel ada to kat;
– biz to sít ja Pá pa re pü lõ tér fo ga dó kész sé gét;
– fo lya ma to san biz to sít ja és ellen õr zi a re pü lés biz ton sá gi elõ írások be tar tá sát;
– szer ve zi és ve ze ti a ka to nai szer ve zet nap i te vé keny sé gét;
– el lát ja Pá pa Hely õr ség hely õr ség-pa rancs no ki te en dõ it. 

10.9 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -

si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za -
tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – az ala pí tó
ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör ben nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. E te vé keny ség hez kap cso ló dó
pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

A gaz dál ko dá si te vé keny ség fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

12. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem vé gez.

5 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
6 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
7 Az el sõ és má so dik fran cia be kez dést mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
8 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.]]
9 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
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13.10 A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Pá pa Bá zis re pü lõ tér pa rancs no ka ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja, és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

14.11 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

10 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.
11 Mó do sí tot ta: 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tá lyos: 2005. de cem ber 21.

A honvédelmi miniszter 
39/2001. (HK 9.) HM 

határozata
a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la -
mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak a sa já tos sá gok -
nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal -
tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ré sze ként 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.
A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, rö vi dí tett meg ne ve zé se:

MH 59.SZD.re.bá zis
A re pü lõ bá zis jog utód ja a 77/1997. HM ha tá ro zat tal meg ala kí tott 59. Szent györ gyi De zsõ Har cá sza ti Re pü lõ ez red -

nek, meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1951. feb ru ár 15.1

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: 6000. Kecs ke mét, Rep té ri út 4.; pos ta cím: 6004 Kecs ke mét, Pf. 320.

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mély, dan dár jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

A ka to nai szer ve zet a fel ada ta i hoz kol lek tív és egyé ni fegy ver zet tel ren del ke zik.

4.2 A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge
a) rész vé tel a Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak biz to sí tá sá ban, együtt mû köd ve a szö vet sé ges fegy ve res erõk kel,
b) tá mo ga tó fel ada tok meg va ló sí tá sa,
c) szö vet sé gi és nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés,
d) nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl adó dó kö te le zett sé gek vég re haj tá sa.

5.3 Alap te vé keny sé gi kö ré ben a költ ség ve té si szerv fel adat kö ré be tar to zik
a) lég tér fel ügye le ti (air po li cing), lég vé del mi, lé gi szál lí tá si, ha jó zó után pót lá si fel ada tok el lá tá sa;
b) az al egy sé gek fel ké szí té sé nek ter ve zé se és szer ve zé se;

1 Szö veg részt be ik tat ta: 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 28.
2 Mó do sí tot ta: 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 28.
3 Mó do sí tot ta: 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 28.
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c) a re pü lõ bá zis ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend szer e fel ada ta i nak, moz gó sí tá si kész sé gé nek, had ra fog ha tó sá -
gá nak, a fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá nak fo lya ma tos, kö ve tel mé nyek sze rin ti biz to sí tá sa, az idó be ni ri asz tás és
a harc ba lé pés fel té te le i nek biz to sí tá sa;

d) a harc biz to sí tás meg ter ve zé se, meg szer ve zé se, vég re haj tá sa, a vég re haj tó al egy sé gek, szol gá la ti ágak te vé keny sé -
gé nek fo lya ma tos ve ze té se;

e) a ki kép zés kor sze rû el vek és mód sze rek sze rint tör té nõ meg ter ve zé se, meg szer ve zé se, vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa,
rend sze res el len õr zé se, mód szer ta ni és biz ton sá gi té nye zõk ál lan dó ter ve zé se;

f) a har ci- és ki szol gá ló tech ni ka elõ írt tech ni kai had ra fog ha tó sá gá nak, igény be vé te lé nek, ja ví tá sá nak, illetve fo lya -
ma tos anyag el lá tá sá nak meg ter ve zé se, meg szer ve zé se és el len õr zé se; a lo gisz ti kai biz to sí tás rend sze res elem zé se, fej -
lesz té se; harc esz kö zök tech ni kai le he tõ sé ge i nek fo ko zá sa, op ti má lis fel hasz ná lá sá nak biz to sí tá sa;

g) az anyag és pénz gaz dál ko dás szer ve zé se, gaz dál ko dá si, pénz ügyi fe gye lem be tar tá sa, kár el já rá sok ille té kesség
sze rin ti vég re haj tá sa, nap ra kész anyag- és pénz gaz dál ko dá si nyil ván tar tás ve ze té se;

h) a harc ve ze té si és ké szen lé ti fel ada tok rend sze res gya ko rol ta tá sa, az ál lo mány terv sze rû és sok ol da lú ki kép zé se;
i) rész vé tel rend kí vü li fel ada tok vég re haj tá sá ban;
j) mind azon fel ada tok el lá tá sa, ame lyet jog sza bály, elöl já rói in téz ke dés, a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat a ha -

tás kö ré be utal.

6. A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge:
A ka to nai szer ve zet az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság pa rancs nok4 szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re a fel ada ta it.

7.5 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je ki ne ve zé se, jog kö re, fel ada tai:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: bá zis pa rancs nok; be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH 59. Szent györ gyi De zsõ re pü lõ bá -

zis pa rancs nok;
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l;
c)6 a bá zis pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, állományille té kes pa rancs nok, a szer -

ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö -
dé sé nek min den te rü le té re. En nek ke re té ben állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo -
mánnyal kap cso la tos, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény -
ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

A bá zis pa rancs nok fe le lõs a ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a
jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö dé -
sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a re pü lõ bá zis had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé -
ért, gaz dál ko dá si ha tás kö ré ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs a ka to nai szer -
ve zet gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

9.7 A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint ezen tör vények vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó
hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be -
so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti.

A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ
ren del ke zé sek kel össz hang ban – a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg.8 A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a
pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-be n meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét helyette -
sére át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi
és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

4 Szö veg részt mó do sí tot ta: 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 28.
5 Mó do sí tot ta: 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 28.
6 Mó do sí tot ta: 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 28.
7 Mó do sí tot ta: 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 28.
8 Szö veg részt mó do sí tot ta: 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2004. má jus 28.
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A gaz dál ko dá si te vé keny ség fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti
elöl já ró hoz jó vá ha gyás ra fel ter jeszt.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. má jus 15.

A honvédelmi miniszter
44/2004. (HK 14.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  § (2) be kez dé sé nek l) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de -
let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá -
nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról
 szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ré sze ként
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 86. Szol nok He li kop ter Ez red, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH 86. hel.e.

Szék he lye: Szol nok, Szan da szõ lõs
Pos ta cí me: 5008 Szol nok Pf. 5

2. A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 87. Ba kony Har ci he li kop ter Ez red és a Ma gyar Hon véd ség 89. Szol -
nok Ve gyes Szál lí tó re pü lõ Ez red jog utód ja, meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 2000. ok tó ber 1.

3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott
lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
a) ka to nai erõ al kal ma zá sát igény lõ ese mény, nem ze ti, illetve nem zet kö zi vál ság hely zet ke ze lé sé re be ve tett csa pa tok 

lé gi szál lí tá sa, illetve harc te vé keny sé gé nek lé gi tûz tá mo ga tá sa, ol tal ma zá sa;
b) bel- és kül föl di ka to nai és gaz da sá gi cé lú lé gi szál lí tá sok;
c) had mû ve le ti és ki kép zé si re pü lé sek vég re haj tá sa;
d) re pü lõ mû sza ki ok ta tás biz to sí tá sa;
e) ka to nai re pü lõ ha gyo má nyok ápo lá sa.

A te vé keny sé gi kö ré ben vég re hajt ja
a) ol tal maz za a szá raz föl di csa pa to kat, lé gi tá mo ga tást nyújt azok har cá hoz;
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b) el lát ja a ké szült sé gi és ké szen lé ti szol gá la tot;
c) ki ala kít ja a re pü lõ harc ki kép zés, a har ci al kal ma zás ra tör té nõ fel ké szí tés sze mé lyi és tár gyi fel té te le it;
d) vég zi a sze mé lyek és ter hek lé gi de szan to lá sát;
e) el lát ja a lé gi ku ta tást-men tést a Ma gyar Köz tár sa ság tel jes te rü le tén;
f) részt vesz a re pü lõ mû sza ki ok ta tás fel té te lei meg te rem té sé ben, kar ban tart ja az ok ta tás ke re té ben hasz nált tech ni kai

esz kö zö ket, meg óv ja azok ál la gát;
g) üze mel te ti Szol nok ka to nai re pü lõt eret, Szan da szõ lõs, Gyön gyös-Pi pis hegy ka to nai fü ves re pü lõt eret, to váb bá a

lak ta nyai ob jek tu mo kat, el lát ja a lo gisz ti kai biz to sí tás – ki vé ve a ha di tech ni kai szak te rü let – és a pénz ügyi re fe ra tú ra fel -
ada ta it az MH 34. Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj ré szé re;

h) részt vesz a ter mé sze ti csa pá sok, az ipar i és kör nye ze ti ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ban;
i) ter ve zi, szer ve zi és vég zi a nem zet kö zi szer zõ dé sek, kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí té se ér de ké ben szá má ra meg ha -

tá ro zott fel ada to kat;
j) vég zi a po li ti kai és a ka to nai fel sõ ve ze tõk lé gi szál lí tá sát;
k) fenn tart ja Szol nok Re pü lés tör té ne ti Ki ál lí tó he lyet, kar ban tart ja a ki ál lí tott tech ni kai esz kö zö ket.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. A ka to nai szer ve zet az MH lé gi erõ pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re, fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: ez red pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nö ke ne ve zi ki és men ti fe l,
c) az ez red pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
En nek ke re té ben állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a Ma -
gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb -
biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.)
meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

d) az ez red pa rancs nok fe le lõs az ez red alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, az ez red
jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ mû kö -
dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az ez red ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend szer e fel ada ta i nak
biz to sí tá sá ért, had ra fog ha tó sá gá ért, az al kal ma zá si ké pes sé ge fenn tar tá sá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a gaz -
dál ko dá si ha tás kör ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért, amit en nek
ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott. Fe le lõs az ez red gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá -
ért. Fe le l a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben lé võ ka to nai szer ve zet el he lye -
zé si utalt sá gá ba tar to zó in gat la nok, épü le tek, épít mé nyek üze mel te té si, fenn tar tá si, la kó ház ke ze lé si fel ada ta i nak végre -
hajtásáért.

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., to váb bá ezen tör vényeknek a vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar -
to zó hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog -
vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód -
ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben az ez red pa rancs nok gya ko rol ja a
Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A kö te le -
zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi -
te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

10. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség
fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re -
ség szer zés cél já ból a Hvt. 22.  § (1) be kez dé sé nek j)–l) pont ja i ban és a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ, ki se -
gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl
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szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
62.20 Nem me net rend sze rû lé gi szál lí tás

11. Az ez red ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it, a ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te -
vé keny ség rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet az ez red pa rancs nok az ala pí tó ok irat
hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül ké szít el és elõ ter jesz t a fel ügye le ti szerv hez jó vá ha gyás ra.

12. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. má jus 27.

A honvédelmi miniszter
34/2001. (HK 9.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (Áht.) 88.  §-ában, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Minisz -
térium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá -
gok nak meg fe le lõ szer ve zet és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ré sze ként 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.
A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta dan dár, rö vi dí tett meg ne ve -

zé se: MH 12. Ar ra bo na lé. rak. dd.1

A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 7. Lég vé del mi Ra ké ta ez red, Ma gyar Hon véd ség 14. Rá ba Lég vé del mi
 Rakétaezred, a Ma gyar Hon véd ség 15. Ka lo csa Lég vé del mi Ra ké ta ez red, a Ma gyar Hon véd ség 12. Ve gyes lég vé del mi
Ra ké ta ez red és a Ma gyar Hon véd ség 5. Lég vé del mi Ra ké ta ez red jog utód ja.2

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Gyõr–Li kócs; pos ta cí me: 9002 Gyõr, Pf. 316.

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mély, dan dár jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

A ka to nai szer ve zet a fel ada ta i hoz szük sé ges kol lek tív és egyé ni fegy ver zet tel ren del ke zik.

4. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A meg ha tá ro zott ki kép zé si fel ada tok vég re haj tá sa. A dan dár har ci és tech ni kai esz kö ze i nek, anya ga i nak tá ro lá sa,

meg óvá sa, had ra fog ha tó sá guk biz to sí tá sa. A ha di szer ve zet re va ló át té rés fo lya ma tos biz to sí tá sa. A Ma gyar Köz tár sa ság
nem zet kö zi kö te le zett sé ge i bõl a ka to nai szer ve zet ré szé re konk ré tan meg ha tá ro zott fel ada tok ered mé nyes vég re haj tá sa.

Az or szág te rü le té nek vé del me ér de ké ben, a NATO és az EU kö te le zett sé gek tel je sí té se so rán – az elöl já ró pa rancs nok
ál tal meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek kel össz hang ban, kü lön pa rancs ra, az elõ írt ké szen lé ti idõn be lül, a ki je lölt tûz al egy sé -
gei har ci le he tõ sé ge i nek ki hasz ná lá sá val – lég vé del mi ol tal ma zást hajt vég re.3

1 A má so dik mon da tot mó do sí tot ta: 76/2006. (HK 15.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. jú ni us 27.
2 Mó do sí tot ta: 50/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
3 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 50/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
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5. Az alap ren del te tés kö ré ben vég re hajt ja:
– a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sét, ki kép zé sét;
– a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sát.

6. A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge:
A ka to nai szer ve zet az MH lé gi erõ pa rancs nok4 szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re a fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter; fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a to váb bi ak -
ban: fel ügye le ti szerv).5

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, jog kö re, fel ada tai:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok; be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH 12. lég vé del mi ra ké ta dan dár pa rancs nok;
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.
c) 6 a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol -

gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 2.  § (3) be kez dés sze rint állományille té kes pa rancs nok. Szol gá la ti
fe le lõs sé ge ki ter jed az ál ta la ve ze tett ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs -
ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, ki kép zé sé ért, a mû kö dés
min den ol da lú biz to sí tá sá ért, az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azo kért, amit ezek ér de ké ben tet t, vagy 
ten ni el mu lasz tott.

En nek meg fele lõen:
–7 gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Hjt.-be n, illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.

tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói, ve ze tõi jog kö rö ket.
– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és egyéb bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko -

dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért;

9.8 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. és a Kjt. ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak 
áll nak jog vi szony ban.

10.9 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.
A gaz dál ko dá si rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ

ren del ke zé sek kel össz hang ban – a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a
pa rancs nok gya ko rol ja az Áht-ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét – a jog sza -
bá lyok és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott mó don az ala ku lat Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban – át ru ház hat ja.

A pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.
Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi -

te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.10 A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.
Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, és e cél ra csak rész ben le kö tött sze -

mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, ki egé szí tõ te vé keny sé get foly tat hat
szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá -
sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR’ 03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
60.23 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás
60.24 Köz úti te her szál lí tás

4 Szö veg részt mó do sí tot ta: 50/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
5 Szö veg részt mó do sí tot ta: 50/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
6 A má so dik mon da tot mó do sí tot ta: 50/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. jú ni us 2.
7 Szö veg részt mó do sí tot ta: 76/2006. (HK 15.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. jú ni us 27.
8 Mó do sí tot ta: 76/2006. (HK 15.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. jú ni us 27.
9 Mó do sí tot ta: 76/2006. (HK 15.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. jú ni us 27.
10 Be ik tat ta: 76/2006. (HK 15.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2006. jú ni us 27.
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12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
ame lyet a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül ké szít el és azt szol gá la ti
elöl já ró hoz jó vá ha gyás ra fel ter jeszt.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. má jus 15.

A honvédelmi miniszter
37/2001. (HK 9.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 54.Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (Áht.) 88.  §-ában, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá -
gok nak meg fe le lõ szer ve zet és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ré sze ként 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.
A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red, rö vi dí tett meg ne ve zés:

MH 54. Veszp rém lte. e.1

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Veszp rém, Ju ta si út 22.; pos ta cí me: 8202 Veszp rém, Pf. 710.

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mély, ez red jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

A ka to nai szer ve zet a fel ada ta i hoz szük sé ges kol lek tív és egyé ni fegy ver zet tel ren del ke zik.

4.2 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge:
A Ma gyar Köz tár sa ság lég te re fel ség jo gá nak (lég tér szu ve re ni tás nak) jo gos és ru gal mas fel hasz ná lá sá nak biztosí -

tása, lég te ré nek vé del me és el len õr zé se, vá rat lan lé gi tá ma dás fel fe dé se, rend sza bá lyok fo ga na to sí tá sa, to váb bá mind -
ezek biz to sí tá sa ér de ké ben a nem ze ti és a NA TO ál tal ki je lölt fe le lõs sé gi lég tér ben a Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ és a
NA TO ki je lölt erõ i nek irá nyí tá sa, a meg ha tá ro zott ké szen lét fenn tar tá sa, az elöl já ró in téz ke dé sek ben meg ha tá ro zott
 támogató, biz to sí tó fel ada tok vég re haj tá sa.

5.3 Az alap ren del te tés kö ré ben vég re hajt ja:
a) az ál lan dó és mo bil föld i te le pí té sû ra da rok kal a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le te fe let ti és a NA TO mû ve le ti alá ren -

delt sé gé ben a ré szé re ki je lölt lég tér el len õr zé sét, a va lós ide jû lé gi hely zet kép elõ ál lí tá sát és to váb bí tá sát a ki je lölt irá -
nyok ban és fel hasz ná lók fe lé,

b) a ki je lölt lég vé del mi fegy ver rend sze rek al kal ma zá sá val rend sza bá lyok fo ga na to sí tá sát a lég te ret meg sér tõ (jo go -
su lat la nul igény be ve võ), ott azo no sí tat lan, is me ret len szán dék kal re pü lést vég zõ vagy el len sé ges te vé keny sé get foly ta tó
lé gi jár mû vek kel szem ben, va la mint se gít ség nyúj tást a baj ba ju tott lé gi jár mû vek sze mély ze té nek,

1 Szö veg részt mó do sí tot ta: 102/2004. (HK 25.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. szep tem ber 27.
2 Mó do sí tot ta: 102/2004. (HK 25.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. szep tem ber 27.
3 Mó do sí tot ta: 102/2004. (HK 25.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. szep tem ber 27.
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c) a NA TO ve ze té si rend ál tal de le gált jog kö rök alap ján a har cá sza ti lé gi mû ve le tek irá nyí tá sát a ki je lölt ha zai és
szö vet sé ges erõk fe lett,

d) az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság gal, a ve le együtt mû kö dõk kel és alá ren delt je i vel, va la mint a ki je lölt NA TO erõk kel,
nyílt és tit kos tar tal mú köz le mé nyek és ada tok hír adó csa tor ná kon tör té nõ to váb bí tá sát, va la mint hír adó és in for ma ti kai
esz kö zök se gít sé gé vel a fo lya ma tos össze köt te tés biz to sí tá sát,

e) a rend sze re sí tett tech ni kai esz kö zök üze mel te té sét és tech ni kai ki szol gá lá sát, a sze mé lyi ál lo mány egész ség ügyi és
min den ol da lú el lá tá sát, a túl élõ ké pes ség fenn tar tá sát és a harc ké pes ség hely re ál lí tá sát, a spe ci á li san erõ dí tett lé te sít -
mény biz ton sá gá nak és mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sát.

6. A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge:
A ka to nai szer ve zet az MH lé gi erõ pa rancs no ka4 szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter; fel ügye le ti szer ve: a Hon vé del mi Mi nisz té rium5.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, jog kö re, fel ada tai:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: a pa rancs nok;
be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red pa rancs nok 6.
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar fõ nö ke 7 ne ve zi ki és men ti fe l;
c)8 A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá -

la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi CXV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 2.  § (3) be kez dé se sze rint állományille té kes pa rancs nok. Szol gá la ti fe le -
lõs sé ge ki ter jed az ál ta la ve ze tett ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel
tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, ki kép zé sé ért, a mû kö dés min den -
ol da lú biz to sí tá sá ért, az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azo kért, amit ezek ér de ké ben tet t, vagy ten ni
el mu lasz tott.

En nek meg fele lõen:
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Hszt.-be n, illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. 

tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.), illetve a had kö te les ka to nák szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIV. tör vény ben
(a továb biak ban: Hkt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói, ve ze tõi jog kö rö ket;

– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és egyéb bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko -
dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért;

9. A ka to nai szer ve zet nél a Hszt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a Hkt. ha tá lya alá tar to zó sor ál -
lo má nyú ka to nák, to váb bá a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak tel je sí te nek szol gá la tot, il le tõ leg vé gez nek mun -
kát.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be -
so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti.

A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren -
del ke zé sek kel össz hang ban – a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok 
gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re, va la mint
az alá ren delt ön ál ló el he lye zé sû, ki kü lö ní tett al egy sé gek pa rancs no ka i ra át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó
pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.9

A gaz dál ko dá si te vé keny ség fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

4 Szö veg részt mó do sí tot ta: 89/2002. (HK 2/2003.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2002. de cem ber 27.
5 Szö veg részt mó do sí tot ta: 102/204. (HK 25.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2004. szep tem ber 27.
6 Szö veg részt mó do sí tot ta: 102/204. (HK 25.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. szep tem ber 27.
7 Szö veg részt mó do sí tot ta: 89/2002. (HK 2/2003.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2002. de cem ber 27.
8 A má so dik mon da tot mó do sí tot ta: 89/2002. (HK 2/2003.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2002. de cem ber 27.
9 A má so dik be kez dést mó do sí tot ta: 89/2002. (HK 2/2003.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2002. de cem ber 27.
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12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül ké szít el, és azt szol gá la ti
elöl já ró hoz jó vá ha gyás ra fel ter jeszt.

13. Ez a ha tá ro zat alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. má jus 15.

A honvédelmi miniszter
58/2004. (HK 14.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 41.  § (2) be kez dé sé -
nek l) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, 
va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány -
zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. 
(V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ré sze ként
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj, rö vi dí tett megneve -
zése: MH 1. lo g. és tám.z.

A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Ez red jog utód ja.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 8200 Veszp rém, Ju ta si út 93. pos ta cí me: 8202 Veszp rém, Pf. 12.

3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge: az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH LEP) min den ol da lú biz to sí tá sa a hír adó és in for ma ti kai te rü let ki vé te lé vel.

Az alap te vé keny ség kö ré ben
a) el lát ja a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben és kö te le zett ség vál la lá sok ban a be fo ga dó nem ze ti és a nem ze ti tá mo ga tó, va -

la mint a ter mé sze ti csa pá sok, illetve ipa ri- és kör nye ze ti ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ban va ló rész vé -
tel spe ci á lis lo gisz ti kai szak fel ada ta it;

b) meg ala kít ja, lép csõ zi, tá rol ja, ke ze li és meg õr zi a sa ját, az MH LEP, va la mint az utalt ka to nai szer ve ze tek anya gi
kész le te it, fel ké szí ti és ma ga sabb ké szen lé ti fo ko zat ba he lye zi al egy sé ge it;

c) el lát ja Veszp rém ben a hely õr sé gi õr zés vé del mi, ren dé sze ti ko men dáns, va la mint la kás gaz dál ko dá si és ke gye le ti-,
illetve pro to kol lá ris fel ada to kat;

d) vég re hajt ja az utalt sá gi rend bõl adó dó lo gisz ti kai biz to sí tá si fel ada to kat;
e) vég zi az MH LEP alá ren delt ka to nai szer ve ze tek Veszp rém hely õr ség ben disz lo ká ló al egy sé gei lo gisz ti kai biz to sí -

tá sát;
f) biz to sít ja a hely õr sé gi já ró be teg-alap el lá tást;
g) részt vesz a lé gi erõ ki je lölt erõi ál tal vég re haj tott mû ve le ti fel ada tok lo gisz ti kai tá mo ga tá sá ban,
h)1 mû köd te ti az MH 1. lo g. és tám. z. szer ve ze té be tar to zó Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tot (Cso pak),

1 Be ik tat ta: 59/2006. (HK 12.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. má jus 10.
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i)2 mû köd te ti az MH 1. lo g. és tám. z. szer ve ze té be tar to zó Ki kép zé si-Sport és Kul túr komp le xu mot (Veszp rém).

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. A ka to nai szer ve zet az MH LEP, pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: a pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok.
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét be osz tás ba – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nö ke ne ve zi ki és men ti fe l,
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak

szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jo go sult sá ga ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té -
re. En nek ke re té ben állományille té kes pa rancs nok ként gya ko rol ja a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos, a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben
(a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb -
biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket,

d) a zász ló alj pa rancs nok fe le lõs a zász ló alj alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a
zász ló alj jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg -
felelõ mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a zász ló alj had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány
fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért,
amit en nek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott. Fe le lõs a zász ló alj gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li
rend be tar tá sá ért.

8. A ka to nai szer ve zet nél a Hvt., a Hjt. és a Kjt., va la mint a vég re haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer -
zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9.3 Gaz dál ko dá si jog kör

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -
si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód -
ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a zász ló alj pa rancs nok gya ko rol -
ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét a pa rancs nok a költ ség ve té si
szerv Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott sze mé lyek re át ru ház hat ja. A kö te le zett ség vál la lás hoz és
utal vá nyo zás hoz kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat 
ille té kes szer ve vég zi.

10.4 Az MH 1. lo g. és tám.z. vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség
fel té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re -
ség szer zés cél já ból a Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki egé -
szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny -
sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
71.34 Más ho vá nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

11. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it, a ki egé szí tõ, ki se -
gí tõ jel le gû te vé keny ség rend jét meg ha tá ro zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a pa rancs nok ezen ha tá ro zat
hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül jó vá ha gyás ra elõ ter jesz ti a szol gá la ti elöl já ró hoz.

2 Be ik tat ta: 59/2006. (HK 12.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. má jus 10.
3 Az utol só elõt ti mon da tot mó do sí tot ta: 59/2006. (HK 12.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. má jus 10.
4 Szö veg részt mó do sí tot ta: 59/2006. (HK 12.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. má jus 10.
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12.5 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

5 Mó do sí tot ta: 59/2006. (HK 12.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. má jus 10.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2004. má jus 28.

A honvédelmi miniszter
21/2003. (HK 9.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál -
ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá -
lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let, a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2204/2001. (VIII. 8.) Korm. ha tá ro zat figye lembe véte lével – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2204/2001. (VIII. 8.) Korm. ha tá ro -
zat tal össz hang ban 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal a Ma gyar Hon véd ség Lo gisz ti kai Fõ igaz ga tó ság egy ide jû meg szün te té -
sé vel, annak jog utód ja ként költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság,
rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH ÖLTP.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1101 Bu da pest X., Zách u. 4.; pos ta cí me: 1581 Bp. Pf. 31.1

2/a)2 A költ ség ve té si szerv rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge a Ma gyar Ka to nai Szál lí tó Sza kasz (rö vi dít ve:
MKSZSZ), mely nek te lep he lye: 1011 Bu da pest, Zách u. 4.; pos ta cí me: 1581 Bu da pest, Pf. 28; al kal ma zá si kör ze te:
 Magyarország, Bosz nia-Her ceg ovi na, Hor vát or szág.

3.3 Az MH ÖLTP ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len szol gá la ti alá ren -
delt sé gé ben mû kö dõ, kö zép szin tû ka to nai szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si
lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

3/a)4 Az MKSZSZ Ide ig le nes Ál lo mány jegy zék kel és Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ka to nai szer ve -
zet. Ál lo má nyát az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má nyá -
ból kell fel töl te ni.

1 Szö veg részt mó do sí tot ta: 82/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
2 Be ik tat ta: 87/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 2.
3 Mó do sí tot ta: 80/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 31.
4 Be ik tat ta: 87/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 2.
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4.5 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge
a) ja vas la tot tesz az új had fel sze re lé sek (ha di anya gok, ha di tech ni kai esz kö zök) be szer zé sé nek, rend szer be ál lí tá sá -

nak, ja ví tá sá nak és fel újí tá sá nak, va la mint a ré gi had fel sze re lé sek rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá nak, meg sem mi sí té sé -
nek elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát. Ter ve zi, szer ve zi és vég re hajt ja az MH had fel sze re lé sek kel tör té nõ el lá tá sát, részt
vesz a ha di tech ni kai esz kö zök és had fel sze re lé si anya gok ku ta tá si, fej lesz té si te vé keny sé gé ben, a szak mai kö ve tel mé nyek
össze ál lí tá sá ban, együtt mû köd ve az ille té kes HM és MH szer vek kel, szer ve i vel és alá ren delt szer ve ze te i vel biz to sít ja az
MH köz le ke dé si, me te o ro ló gi ai és tér ké pé sze ti tá mo ga tá sát, elõ ké szí ti és ki ad ja a lo gisz ti kai in téz ke dé se ket.

b) az MH kö zép szin tû ve ze tõ szer ve ként vég zi az MH bé ke és a bé ké tõl el té rõ idõ szak mû kö dé si fel té te le i nek biztosí -
tását;

c) az MH ÖLTP, az MH ka to nai szer ve ze tei és a HM szer vek, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá si és felügye -
leti jog kö ré be tar to zó szer ve ze tek fo gyasz tói lo gisz ti ka kö ré be tar to zó fel ada ta i nak ter ve zé se, szer ve zé se és irá nyí tá sa,
dön tés elõ ké szí té se, szak mai fel ké szí tés ko or di ná lá sa, ide nem ért ve jog sza bály, va la mint az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö zei ál tal a Hon vé del mi Mi nisz té rium, HM szer vek, a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá si és fel ügye le ti jog kö ré be tar -
tozó szer ve ze tek és az MH ka to nai szer ve ze tei ré szé re meg ál la pí tott fel adat- és ha tás kör ál tal meg ha tá ro zott felada -
tokat;

d) a szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó köz pon ti lo gisz ti kai és tá mo ga tó szer ve ze tek irá nyí tá sa, a nem szol gá la ti alá -
ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek lo gisz ti kai szol gá la ta i nak szak mai irá nyí tá sa.

5. 6

5/a)7 A Bosz nia-Her ceg ovi na Köz tár sa ság ban bé ke fenn tar tó fel ada tot vég zõ SFOR erõk ka na dai ka to nai kon tin gen -
sé nek Ve li ka-Kla du sa-i ál lo más he lyû Nem ze ti Tá mo ga tó Ele mé nek köz vet len alá ren delt sé gé ben és ál lo má nyá ba in teg -
rál va, annak mû ve le ti te rü le tén ka to nai szál lí tá si fel ada tok vég re haj tá sa, to váb bá rész vé te lé vel Ve li ka-Kla du sa-i tá bo -
rá nak õr zés-vé del mi fel ada ta i ban.

6.8 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium. Az MH
ÖLTP a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár szak irá nyí tá sá val a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re és fe le lõs sé ge
a) 9 be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH össz ha de rõ ne mi lo gisz ti kai és tá mo ga tó pa rancs nok, rö vi dít ve: MH ÖLTPK,
b) a pa rancs no kot a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l,
c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl -

járója, illetve fe let te se. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az MH ÖLTP ered mé nyes te vé keny sé gé ért, annak
had ra fog ha tó sá gá ért, az elöl já ró tól ka pott fel ada tok vég re haj tá sá ért, a tör vényességnek, va la mint a ka to nai élet sza bály -
za tok sze rin ti szer ve zett sé gé nek és rend jé nek biz to sí tá sá ért, a ka to nai ja vak kal va ló gaz dál ko dá sá ért.

En nek ke re té ben:
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -

állásáról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
 XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) ren del ke zé sei ál tal ré szé re meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo go kat;

– fe le lõs a költ ség ve té si szerv – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

7/a)10 Az MKSZSZ meg ala kí tá sá ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖLTP, mely nek szol gá la ti alá ren delt sé gé be
 tartozik. Mû ve let irá nyí tó Pa rancs nok sá ga az MH ÖLTP, állományille té kes pa rancs no ka az MH ÖLTP pa rancs nok.
A kül föl di al kal ma zá si kör zet ben te vé keny sé gét a Ka na dai Nem ze ti Tá mo ga tó Elem pa rancs no ká nak uta sí tá sai sze rint
lát ja el.

Az MKSZSZ pa rancs no kot a be osz tás el lá tá sá val az MH ÖLTP pa rancs nok bíz za meg, kül föl di szol gá lat tel je sí tés re a
hon vé del mi mi nisz ter ve zény li.

5 Mó do sí tot ta: 80/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 31.
6 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 80/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 31.
7 Be ik tat ta: 87/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 2.
8 Mó do sí tot ta: 80/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 31.
9 Mó do sí tot ta: 80/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 31.
10 Be ik tat ta: 87/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. szep tem ber 2.
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8. A költ ség ve té si szerv nél a Hjt. alá tar to zó ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a Kjt. és a vég re haj tá si ren de -
le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.

(VII. 27.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin -
tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság te kin te té ben tel jes jog kör rel
ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.11

Az alá ren delt szer ve ze tek gaz dál ko dá sa, irá nyí tá sa szem pont já ból kö zép irá nyí tó, gaz dál ko dá si fel ügye le ti jo go sult -
ság gal ren del ke zik.

Az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö ze i vel össz hang ban – az ala pí tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok
gya ko rol ja az Áht.-be n meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó
pénz ügyi el len jegy zé si, ér vé nye sí té si, il le tõ leg az egyéb pénz ügyi gaz dál ko dá si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi -
te li Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

A költ ség ve té si szerv szak mai fe let te se a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, aki szak irá nyí tá si te vé keny sé gét a védelemgaz -
dasági he lyet tes ál lam tit kár köz re mû kö dé sé vel gya ko rol ja. A gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fe let ti fel ügye le tet – hatás -
körüknek meg fele lõen – a HM fõ osz tá lyai és hi va ta lai, illetve pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei
lát ják el.12

10. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat, ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem
 végez.13

11.14 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság kez de mé nye zi.

12.15 A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat mó do sí tá sát az MH ÖLTPK a ha tá ro zat alá írá sát kö ve tõ 2005. áp ri lis 30-ig jó vá ha -
gyás ra elõ ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter hez.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Hon véd ség Lo gisz ti kai
 Fõigazgatóság 1997. szep tem ber 01-jén kelt 52/1997. HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira ta.

11 Mó do sí tot ta: 80/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 31.
12 Mó do sí tot ta: 82/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
13 Szö veg részt be ik tat ta: 82/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2003. jú li us 21.
14 Mó do sí tot ta: 80/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 31.
15 Mó do sí tot ta: 80/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. már ci us 31.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2003. már ci us 28.

A honvédelmi miniszter
63/2005. (HK 9.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé re, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban Ámr.) 10.  §-ra, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té -
rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:
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A Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ré sze ként a 2001. feb ru ár 21-i ha tállyal a 15/2001. (HK 4.) HM ha tá ro -
zat tal ala pí tott MH Harc anyag El lá tó Köz pont egy ide jû meg szün te té sé vel, en nek jog utód ja ként 2005. áp ri lis 1-jei ha -
tállyal új költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

1. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH VEK.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye:
Pusz ta vacs, Dán szent mik lós út 1.
Pos ta cí me: 2378 Pusz ta vacs, Pf. 14

3. Az MH VEK jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szer ve zet.
Az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖLTP) lõ sze rek, mû sza ki harc -
anya gok, üzem- és ke nõ anya gok, ága za ti no menk la tú rá já ba tar to zó anya go kat, esz kö zö ket be szer zõ, gaz dál ko dó és el -
szá mo ló szer ve ze te. Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke ret bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer -
vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé ge
A Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM) hát tér in téz mé nye i re, va la mint az MH egé szé re vo nat ko zó an

 végzi a no menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok ter ve zé sét, be szer zé sét (együtt mû köd ve a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi
Be ru há zá si Hi va tal lal), át vé te lét, el szá mo lá sát, nyil ván tar tá sát, rak tá ro zá sát, anyag ki adá sát és el szá mol ta tá sát, mi nõ ség -
biz to sí tá sát, va la mint a ké mi ai biz ton ság gal össze füg gõ la bo ra tó ri u mi vizs gá la tot, vég zi a ha tás kö ré be tar to zó szol gál ta -
tá so kat.

5. Az MH VEK alap te vé keny sé ge kö ré ben
a) el lát ja a hoz zá utalt hon vé del mi szer ve ze te ket az elõ írt szak anya gok kal, vég zi szak tech ni kai esz kö zök és gé pek

csa pat szin tû szer víz elés ének, ja ví tá sá nak ko or di ná lá sát;
b) meg szer ve zi és vég re hajt ja az el lá tá si fe le lõs sé gé be tar to zó köz pon ti be szer zé sû anya gok át vé te lét, meg ter ve zi az

anya gok rak tá rok kö zöt ti el osz tá sát;
c) az el lá tá si és kész le te zé si elõ írások figye lembe véte lével meg szer ve zi a köz pon ti anya gi kész le tek tá ro lá sát, kar -

ban tar tá sát, sza va tos sá gi idõn be lü li cse ré jét, a köz pon ti lag elõ írt szin ten tart ja az anya gi kész le te ket és tar ta lé ko kat;
d) a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat össze gén be lül – a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény és

az irány adó HM uta sí tá sok elõ írásai sze rint – ha tás kö ré be tar to zó szak anya gok be szer zé sé re és a szol gál ta tá sok el vég zé -
sé re kö te le zett sé get vál lal, szer zõ dést kö t;

e) nyil ván tart ja szál lí tók sze rint a meg ren de lé se ket és a tel je sí té se ket;
f) részt vesz a no menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok és szak tech ni kai esz kö zök rend szer be ál lí tá sá ban, üzem ben tar -

tá sá ban és rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá ban. Részt vesz az új esz kö zök, anya gok csa pat pró bá já nak vég re haj tá sá ban,
ered mé nye i nek ér té ke lé sé ben;

g) gyûj ti az MH szin tû el lá tá si nor mák és nor ma tí vák szer ke ze tét, pénz ér té két be fo lyá so ló sta tisz ti kai ada to kat, azo -
kat fel dol goz za, ja vas la tot tesz az el lá tá si pénz nor mák, anyag nor mák (pót nor mák), nor ma tí vák vál toz ta tá sá ra;

h) kü lön ren del ke zé sek alap ján vég zi a kü lön fé le NA TO és nem zet kö zi misszi ók el lá tá sá val kap cso la tos szak mai fel -
ada to kat;

i) részt vesz az MH bé ké tõl el té rõ lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak meg szer ve zé sé ben;
j) szak uta sí tá sok elõ írásai sze rint vég zi a no menk la tú rá já ba tar to zó anya gok mi nõ ség biz to sí tá sát, mû sza ki ellenõr -

zését, a la bo ra tó ri u mi sza va tos sá gi vizs gá la to kat;
k) szak ma i lag ellen õr zi a HM hát tér in téz mé nyei, va la mint a HM HVK köz vet len ka to nai szer ve ze tek szak anyag gaz -

dál ko dá sát, el szá mol ta tá sát.

6. Az MH VEK az MH ÖLTP pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont

 parancsnok;
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b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét – az elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki
és men ti fe l;

c) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek jog kö re, fe le lõs sé ge és fel ada tai:
A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ ként fe le lõs a szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel -

ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, az MH VEK mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás
egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért. Az MH VEK sze mé -
lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se.

En nek ke re té ben
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról

 szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott
1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket,

– a szol gá la ti elöl já ró ren del ke zé sei és a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat alap ján – köz be szer zé si – és szabad -
kézi el já rá sok út ján – vég re hajt ja a köz pon ti el lá tá sú esz kö zök és kész le tek ter ve zé sét, be szer zé sét, tá ro lá sát és ki adá sát,
együtt mû kö dik az ezzel össze füg gõ pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok vég zé sé ben. A köz pon to sí tott köz be szer zés rend -
sze ré be igény be je len tés re jo go sult. Az MH szám la rend je alap ján vég zi a köz pon ti el lá tá sú és csa pat be szer zé sû esz kö zök 
és kész le tek tá ro ló he lyi nyil ván tar tá sát, együtt mû kö dik a pénz ügyi re fe rens sel a szám vi te li fel ada tok el lá tá sá ban,

– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért,

d) a ka to nai szer ve zet tel a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a Kjt. és a vég re haj tá si
ren de le tei ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
Az MH VEK a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ -

irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro lás a
költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok
fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – a fenn tar tó ha -
tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te -
le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A gaz dál ko dá si te vé keny ség hez kap -
cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei
vég zik. A ka to nai szer ve zet pénz ügyi és szám vi te li el lá tá sát a HM PSZSZ ille té kes szer vei biz to sít ják. Gaz dál ko dá si te -
vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM ille té kes szer vei lát ják el.

10. A költ ség ve té si szerv esz kö ze i nek, sza bad ka pa ci tá sa i nak hasz no sí tá sá ra vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat az
alap te vé keny sé gé bõl fa ka dó kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek sé rel me nél kül, a kö vet ke zõ te vé keny sé gi kö rök ben

TE Á OR szám Gaz da sá gi te vé keny ség

74.30 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés
28.75 Más ho vá nem so rolt egyéb fém fel dol go zá si ter mék gyár tá sa
52.48 Egyéb, más ho va nem so rolt ipar cikk kis ke res ke del me.

A vál lal ko zás ból szár ma zó be vé te lek kel és a vál lal ko zá si te vé keny ség költ sé ge i vel va ló gaz dál ko dás ra, a ter ve zés re
és a be szá mo lás rend jé re az Áht. 96.  §, a Korm. ren de let 9.  §, va la mint e jog sza bá lyok alap ján ki adott ren del ke zé sek az
irány adó ak. A vál lal ko zá si te vé keny ség ter ve zé sé ért és meg szer ve zé sé ért, a szám vi te li rend meg tar tá sá ért az MH VEK
pa ran csok fe le lõs.

A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel a költ ség ve tés ter ve zett össz ki adás 5%-á t ér he ti el.

11. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Korm. ren de let 10.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat hatályba lépését kö ve tõ 60 na -
pon be lül ké szít el és azt a fel ügye le ti szerv hez jó vá ha gyás ra elõ ter jesz ti.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga -
tó ság vég zi.

13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2005. áp ri lis 7.
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A honvédelmi miniszter 
14/2001. (HK 4.) HM 

határozata
a Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb -
biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dés, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: Korm. ren de let) 10.  §, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé -
sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
 vonatkozó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze ként 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal a 110/1997. HM ha tá ro zat tal
ala pí tott Tá pió Fegy ver zet tech ni kai El lá tó Köz pont, a szám nél kü li HM ha tá ro zat tal ala pí tott 1. Ki je lölt Ál lan dó Rak tár,
a 64/1997. HM ha tá ro zat tal ala pí tott MH Pán cé los- és Gép jár mû-tech ni kai El lá tó Köz pont, a 95/1997. HM ha tá ro zat tal
ala pí tott MH Lé gi jár mû Ja ví tó üzem, a 81/1997. HM ha tá ro zat tal ala pí tott MH Re pü lõ anyag El lá tó Köz pont, a 66/1997.
HM ha tá ro zat tal ala pí tott MH Elekt ro ni kai Anya gi-Tech ni kai El lá tó Köz pont, a 75/1997. HM ha tá ro zat tal ala pí tott
MH mû sza ki Tech ni kai El lá tó Köz pont, a 65/1997. HM ha tá ro zat tal ala pí tott MH Ve gyi vé del mi Anyag el lá tó Köz pont
egy ide jû meg szün te té sé vel, ezek jog utód ja ként új ka to nai szer ve ze tet ala pí tok. Az új szer ve zet az MH Ki kép zés tech ni -
kai El lá tó Köz pont köz pon to sí tott el lá tá si rend sze rét is át ve szi.

A ka to nai szer ve zet meg ala kí tá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján 1945. áp ri lis 17.
A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont, rö vi dí tett meg ne ve zé se:

MH HTEK.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest XIV. ke r., Új szász u. 37–39.
Postacíme: 1631 Bu da pest, Pf. 12.

3. Az MH HTEK jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szer ve zet.
Az MH HTEK az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság MH Üzem ben Tar tá si Fõ nök ség ága za ti 
nó menk la tú rá já ba tar to zó anya go kat, esz kö zö ket be szer zõ, gaz dál ko dó és el szá mo ló szer ve ze te. Ál lo má nya az MH költ -
ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar -
tozik.

4. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge
A Hon vé del mi Mi nisz té rium (továb biak ban: HM) hát tér in téz mé nyei, va la mint az MH egé szé re vo nat ko zó an vég zi a

nó menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok ter ve zé sét, be szer zé sét (együtt mû köd ve a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há -
zá si Hi va tal lal), át vé te lét, el szá mo lá sát, nyil ván tar tá sát, rak tá ro zá sát, anyag ki adá sát és el szá mo lá sát, vég zi a hatás -
körébe tar to zó szol gál ta tá so kat.

5. Az MH HTEK alap te vé keny ség kö ré ben
a) el lát ja a hoz zá utalt hon vé del mi szer ve ze te ket az elõ írt szak anya gok kal, a szak tech ni kai esz kö zök és gé pek csa pat -

szin tû szer vi ze lé sé nek, ja ví tá sá nak ko or di ná lá sát;
b) az el lá tá si és kész le te zé si elõ írások figye lembe véte lével meg szer ve zi a köz pon ti anya gi kész le tek tá ro lá sát, kar -

ban tar tá sát, tá ro lá si és sza va tos sá gi idõn be lü li cse ré jét, a köz pon ti lag elõ írt szin ten tart ja az anya gi kész le te ket és tar ta -
lé ko kat;

c) vég zi a köz pon ti be szer zé sû szak anya gok vég át vé te lét és azok tá ro lás alat ti mi nõ ség el len õr zé sét;
d) a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat össze gén be lül – a köz be szer zé sek rõl  szóló 1995. évi XL. tör vény elõ írásai

sze rint – a ha tás kö ré be tar to zó szak anya gok be szer zé sé re és a szol gál ta tá sok el vég zé sé re kö te le zett sé get vál lal, szer zõ -
dést kö t;

e) nyil ván tart ja a szál lí tók sze rint a meg ren de lé se ket és a tel je sí té se ket;
f) részt vesz a nó menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok és szak tech ni kai esz kö zök rend szer be ál lí tá sá ban, üzem ben tar -

tá sá ban és rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá ban. Részt vesz az új esz kö zök, anya gok csa pat pró bá já ban, ér té ke li azok ered -
mé nyét;

g) ál lam igaz ga tá si el já rás ke re té ben for ga lom ba he lye zi az MH gép jár mû ve it, ha tó sá gi ok má nyok kal- és jel zés sel
 látja el, for ga lom ból ki von ja;
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h) a gép jár mû-köz le ke dés biz ton sá gá nak nö ve lé sé vel, a kö te le zõ fe le lõs ség- és CAS CO biz to sí tás sal kap cso la tos fel -
ada tok vég zé se;

i) gyûj ti az MH szin tû el lá tá si nor mák és nor ma tí vák szer ke ze tét, pénz ér té két be fo lyá so ló sta tisz ti kai ada to kat, azo -
kat fel dol goz za, ja vas la tot tesz az el lá tá si pénz nor mák anyag nor mák (pót nor mák), nor ma tí vák vál toz ta tá sá ra;

j) kü lön ren del ke zé sek alap ján vég zi a kü lön fé le NA TO és nem zet kö zi misszi ók el lá tá sá val kap cso la tos szak mai fel -
ada to kat;

k) szak ma i lag ellen õr zi a HM hát tér in téz mé nyei, va la mint a HVK köz vet len ka to nai szer ve ze tei szak anyag gaz dál ko -
dá sát, el szá mol ta tá sát;

l) részt vesz a HM há bo rús lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak meg szer ve zé sé ben, vég zi az MH „M” lo gisz ti kai biz to sí tá sá -
nak a ha di tech ni kai szak anya gok kal kap cso la tos fel ada ta it;

m) biz to sít ja az „Euró pai Ha gyo má nyos Fegy ve res Erõk rõl Szóló Szer zõ dés” sze rint kor lá to zás alá esõ har ci tech -
nika tá ro lá sát;

n) vég zi a ki je lölt ha di tech ni kai esz kö zök, fel sze re lé sek és anya gok ja ví tá sát, szer vi ze lé sét;
o) vég zi az MH lõ- és gya kor ló te rei, ki kép zé si lé te sít mé nyei, ki kép zés tech ni kai esz kö ze i nek gaz dál ko dá sá val kap -

cso la tos fel ada to kat;
p) jog sza bá lyok alap ján vég zi az MH hasz ná la tá ban lé võ su gár zó és mér ge zõ anya gok, ké szít mé nyek fel dol go zá sá -

val és gaz dál ko dá sá val kap cso la tos fel ada to kat;
q) mû köd te ti az MH Au to ma ta Mé rõ és Adat gyûj tõ Rend szert, a HA VA RIA la bo ra tó ri u mot;
r) vég zi a HM va gyon ke ze lé sé be tar to zó fe les le ges sé vált va gyon ele mek nek az ÁPV Rt. ré szé re tör té nõ át adás sal

kap cso la tos fel ada to kat;
s) a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény ren del ke zé se alap ján – az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal tól ka pott fel jo -

go sí tás alap ján – vég zi az MH mé rõ esz kö ze i nek ka lib rá lá sát, a gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat;
sz)1 ter mék azo no sí tás fel ada ta i nak vég zé se;
t)2 az át ko di fi ká lás rend sze ré nek ki dol go zá sa, ha zai ko di fi ká ci ós rend szer mû köd te té se, har mo ni zá lá sa a NA TO ko di -

fi ká ci ós rend sze ré hez.

6. Az MH HTEK az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt -
ja vég re fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Támo -
gató Pa rancs nok ság pa rancs no ka.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont pa rancs nok,
b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét – az elöl já rói ja vas la tok figyelembevéte lével – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki

és men ti fe l,
c) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek jog kö re, fe le lõs sé ge és fel ada tai
a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ ként fe le lõs a szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel -

ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, az MH HTEK mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban elõ ír tak nak meg fe -
le lõ tör vényes mû kö dé sé ért. Az MH HTEK sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha -
tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai
szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo -
mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért amit en nek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben
– állományille té kes pa rancs nok ként az alá ren delt sze mé lyi ál lo mány te kin te té ben gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség

hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.),
va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. törvény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo -
go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket; 3

– a szol gá la ti elöl já ró ren del ke zé sei és a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat alap ján – köz be szer zé si- és sza bad ké zi 
el já rá sok út ján – vég re hajt ja a köz pon ti el lá tá sú esz kö zök és kész le tek ter ve zé sét, be szer zé sét, tá ro lá sát és ki adá sát;
együtt mû kö dik az ezzel össze füg gõ pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok vég zé sé ben. A köz pon to sí tott köz be szer zés rend -
sze ré be igény be je len tés re jo go sult. Az MH szám la rend je alap ján vég zi a köz pon ti el lá tá sú és csa pat be szer zé sû esz kö zök 
és kész le tek tá ro ló he lyi nyil ván tar tá sát; együtt mû kö dik az ana li ti kus- és fõ köny vi köny ve lést vég zõ pénz ügyi és szám vi -
te li szer ve zet tel;

1 Be ik tat ta: 11/2006. (HK 5.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 26.
2 Be ik tat ta: 11/2006. (HK 5.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 26.
3 Az el sõ fran cia-be kez dést mó do sí tot ta: 11/2006. (HK 5.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 26.
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– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért,

d)4 a ka to nai szer ve zet ben a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
Az MH HTEK a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si

elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány -
za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – a fenn -
tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A gaz dál ko dá si te vé keny ség -
hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes
szer ve ze tei vég zik. Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li
fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

10.5 A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat hat. Az alap te vé keny ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e
cél ra csak rész ben le kö tött ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nye re ség szer zés cél já ból. A vál lal ko zá si te vé keny ség
nem aka dá lyoz hat ja az alap ren del te té si fel ada tok el lá tá sát. A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel a költ ség ve -
tés ter ve zett össz ki adá sá hoz vi szo nyít va 3%-ot ér het el.

TE Á OR’03 Gaz da sá gi te vé keny ség
74.30 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés

11.6 A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tot, a Ma gyar Hon véd ség Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont pa rancs no ka ezen ha tá ro zat ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM KPSZH vég zi.

13. Ezen ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

4 Mó do sí tot ta: 11/2006. (HK 5.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 26.
5 Mó do sí tot ta: 11/2006. (HK 5.) HM ha tá ro zat 4 pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 26.
6 Mó do sí tot ta: 11/2006. (HK 5.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 26.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. feb ru ár 21.

A honvédelmi miniszter 
16/2001. (HK 4.) HM 

határozata
a Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban Áht.) 88.  § (1) be kez dés, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: Korm. ren de let) 10.  §, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé -
sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gá nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat -
ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze ként 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal a 74/1997. HM ha tá ro zat tal
ala pí tott MH Élel me zé si El lá tó Köz pont, a 76/1997. HM ha tá ro zat tal ala pí tott MH Üzem anyag-El lá tó Köz pont, a
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82/1997. HM ha tá ro zat tal ala pí tott MH Ru há za ti El lá tó Köz pont egy ide jû meg szün te té sé vel, ezek MH Hu mán Szak -
anyag El lá tó Köz pont és az MH Tér ké pé sze ti Hi va tal Anyag el lá tó Osz tály köz pon to sí tott el lá tá si rend sze rét is át ve szi.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Köz pont, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH HTPEK.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest XIII. ke r., Le hel utca 41.
Postacíme: 1395 Bu da pest, Pf. 425.

3. Az MH HTPEK jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szer ve zet.
Az MH HTPEK az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság MH El lá tá si Fõ nök ség nó menk la tú rá -
já ba tar to zó anya go kat, esz kö zö ket be szer zõ, gaz dál ko dó és el szá mo ló szer ve ze te. Ál lo má nyá ba az MH költ ség ve té si
lét szám ke ret bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge
A Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM) hát tér in téz mé nyei, va la mint az MH egé szé re vo nat ko zó an vég zi a 

nó menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok ter ve zé sét, be szer zé sét (együtt mû köd ve a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há -
zá si Hi va tal lal), át vé te lét, el szá mo lá sát, nyil ván tar tá sát, rak tá ro zá sát, anyag ki adá sát és el szá mo lá sát, vég zi a ha tás kö ré -
be tar to zó szol gál ta tá so kat.

5. Az MH HTPEK alap te vé keny ség kö ré ben
a) el lát ja a hoz zá utalt szer ve ze te ket az elõ írt szak anya gok kal, a szak tech ni kai esz kö zök és gé pek csa pat szin tû szer vi -

ze lé sé nek, ja ví tá sá nak ko or di ná lá sát;
b) az el lá tá si és kész le te zé si elõ írások figye lembe véte lével meg szer ve zi a köz pon ti anya gi kész le tek tá ro lá sát, kar -

ban tar tá sát, tá ro lá si és sza va tos sá gi idõn be lü li cse ré jét, a köz pon ti lag elõ írt szin ten tart ja az anya gi kész le te ket és tar ta -
lé ko kat;

c)1

d)2 a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat össze gén be lül – a köz be szer zés rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény elõ -
írásai sze rint – a ha tás kö ré be tar to zó szak anya gok be szer zé se és a szol gál ta tá sok el vég zé sé re kö te le zett sé get vál lal,
szer zõ dést kö t;

e) nyil ván tart ja a szál lí tók sze rint a meg ren de lé se ket és a tel je sí té se ket;
f)3 a szol gá la ti elöl já ró kö ve tel mé nyei alap ján részt vesz a nó menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok és szak tech ni kai

esz kö zök rend szer be ál lí tá sá ban, üzem ben tar tá sá ban és rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá ban.
g) gyûj ti az MH szin tû el lá tá si nor mák és nor ma tí vák szer ke ze tét, pénz ér té két be fo lyá so ló sta tisz ti kai ada to kat, azo -

kat fel dol goz za, ja vas la tot tesz az el lá tá si pénz nor mák, anyag nor mák (pót nor mák), nor ma tí vák vál toz ta tá sá ra;
h) kü lön ren del ke zé sek alap ján vég zi a kü lön fé le NATO és nem zet kö zi misszi ók el lá tá sá val kap cso la tos szak mai fel -

ada to kat;
i) szak ma i lag ellen õr zi a HM hát tér in téz mé nyei, va la mint a HVK köz vet len ka to nai szer ve ze tek szak anyag gaz dál -

ko dá sát, el szá mo lá sát;
j) részt vesz az MH há bo rús lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak meg szer ve zé sé ben, vég zi a HM „M” lo gisz ti kai biz to sí tá sá -

nak a nó menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok kal kap cso la tos fel ada ta it.
k)4 a hi va tá sos és szer zõ dé ses igény jo go sult tisz ti, tiszt he lyet te si ál lo mány ru há za ti el lá tá sát Ka to nai Ru há za ti Bol to -

kon ke resz tül té rí tés el le né ben hajt ja vég re.

6. Az MH HTPEK az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság szol gá la ti alá ren delt sé gé ben
hajt ja vég re fel ada ta it.

7.5 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve: a Hon vé del mi Mi nisz té rium, fenn tar tó ja
az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs no ka.

1 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2005. jú li us 18.
2 Mó do sí tot ta: 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 18.
3 Az utol só mon da tot ha tá lyon kí vül he lyez te: 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2005. jú li us 18.
4 Be ik tat ta: 113/2003. (HK 23.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2003. no vem ber 17.
5 Mó do sí tot ta: 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 18.
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8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH Had táp anyag El lá tó Köz pont pa rancs -
nok,

b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je – az elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki és 
men ti fe l,

c) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek jog kö re, fe le lõs sé ge és fel ada tai

a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ ként fe le lõs a szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel -
ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, az MH HTPEK mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért. Az MH HTPEK sze -
mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek
min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo -
mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind -
azért, amit en nek ér de ké ben tet t, vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben

– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál -
lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.)6

és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.)
meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket;

– a szol gá la ti elöl já ró ren del ke zé sei és a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat alap ján – köz be szer zé si- és sza bad ké zi 
el já rá sok út ján – vég re hajt ja a köz pon ti el lá tá sú esz kö zök és kész le tek ter ve zé sét, be szer zé sét, tá ro lá sát és ki adá sát;
együtt mû kö dik az ezzel össze füg gõ pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok vég zé sé ben. A köz pon to sí tott köz be szer zés rend -
sze ré be igény be je len tés re jo go sult. Az MH szám la rend je alap ján vég zi a köz pon ti el lá tá sú és csa pat be szer zé sû esz kö zök 
és kész le tek tá ro ló he lyi nyil ván tar tá sát; együtt mû kö dik az ana li ti kus- és fõ köny vi köny ve lést vég zõ pénz ügyi és szám vi -
te li szer ve zet tel;

– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért,

d)7 a ka to nai szer ve zet ben a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a Kjt. és a vég re haj tá si
ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak, va la mint a Hvt.-be n meg ha tá ro zott tar ta lé kos ka to nák tel je sí te nek
szol gá la tot, illetve áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör

Az MH HTPEK a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ 
ren del ke zé sek kel össz hang ban – a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs -
nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te se i re át ru -
ház hat ja. A gaz dál ko dá si te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz -
ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó
köz pon ti szer vei lát ják el.

10.8 Vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny ség fel té te le ként ren del ke zé -
sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból a
hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 22.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban, va la mint a (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen
kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  §
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

6 Szö veg részt mó do sí tot ta: 113/2003. (HK 23.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. no vem ber 17.
7 Mó do sí tot ta: 113/2003. (HK 23.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2003. no vem ber 17.
8 Mó do sí tot ta: 113/2003. (HK 23.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2003. no vem ber 17.
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TE Á OR ’03  Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51  Mun ka he lyi ét kez te tés
73.109

52.12  Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem
74.3010

71.40  Fo gyasz tá si cikk köl csön zé se
71.34  Más ho va nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

11.11 A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

12.12 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.

13. Ezen ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

9 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2005. jú li us 18.
10 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tály ta lan: 2005. jú li us 18.
11 Mó do sí tot ta: 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 18.
12 Mó do sí tot ta: 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 18.
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. feb ru ár 27.

A honvédelmi miniszter 
111/1997. HM 

határozata*
a Magyar Honvédség Támogató Ezred alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-i
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Ez red. Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH tá.e. 1

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:**

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest X., Zách u. 4.
Pos ta cím: 1581 Bu da pest, Pf. 28. 2

 * A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. no vem ber 23.
** Az ere de ti ala pí tó ok irat ban dá tum nem sze re pel.
1 A 2. és 3. mon da tot mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
2 Mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
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3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mély. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továbbiak ban: MH) költ ség ve té si lét szám -
ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.3 A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge
A Hon vé del mi Mi nisz té rium és az el lá tás ra utalt ka to nai szer ve ze tek bé ke és mi nõ sí tett idõ sza ki lo gisz ti kai és egész -

ség ügyi biz to sí tá sa.

5.4Az alap te vé keny ség kö ré ben vég re hajt ja:
– A HM és az el lá tás ra utalt ka to nai szer ve ze tek lo gisz ti kai és egyéb anya gok kal, esz kö zök kel va ló el lá tá sát, to váb bá

ré szük re szol gál ta tás biz to sí tá sát;
– Biz to sít ja az el lá tá sá ra utalt szer ve ze tek ob jek tu ma i nak üze mel te té sét, fenn tar tá sát;
– Vég zi a sze mé lyi ál lo mány fog lal ko zás, egész ség ügyi (bel gyó gyá sza ti és fog szak or vo si) el lá tá sát, a gyó gyí tó meg -

elõ zõ te vé keny sé get;
– Szer ve zi és irá nyít ja az ob jek tu mok ban a köz egész ség ügyi és jár vány ügyi fel ada to kat;
– Az ez red ké szen lét fo ko zó és had ki egé szí té si fel ada ta i nak meg ter ve zé sét, a ter vek nap ra ké szen tar tá sát és egyez te té -

sét, va la mint a sze mé lyi ál lo mány be gya ko rol ta tá sát;
– Az ál lam i és ka to nai fel sõ ve ze tés ál tal szer ve zett fel ké szí té si, ki kép zé si és egyéb ren dez vé nyek, gya kor la tok biz to sí -

tá sá ban va ló rész vé telt;
– Spe ci á lis vas úti és köz úti szál lít má nyok kí sé ré sét;
– A hi va tá sos, szer zõ dé ses és köz al kal ma zot ti ál lo mány ál ta lá nos ka to nai fel ké szí té sét és to vább kép zé sét;
– Köz pon ti sze mé lyi szál lí tá si fel ada tok nap i biz to sí tá sát;
– Te her és egyéb szál lí tá si fel ada tok vég re haj tá sát;
– Hely õr sé gi gép jár mû bal ese tek hely szí ne lé sét;
– Üze mel te ti a Ki kép zé si Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tot (Má lyi), va la mint a Lo gisz ti kai Ki kép zõ Bá zist és Lõt eret

(Püs pök szi lágy).

6.5 A ka to nai szer ve zet szol gá la ti alá ren delt sé ge:
Az MH tá. e. az Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé ben

hajt ja vég re fel ada ta it.

7.6 A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya:
a)7 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: a pa rancs nok.
Be osz tá sá nak meg ne ve zé se: ez red pa rancs nok.
b)8 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét -az elöl já rói ja vas la tok figyelembe véte lével – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki.

c) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek jog kö re, fe le lõs sé ge, fel ada tai:
A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já -

ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti ha tal ma ki ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat -
lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min -
den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la mint mind azért amit en nek ér de ké ben tet t, vagy
ten ni el mu lasz tott. En nek meg fele lõen:

– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál -
lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.), illet ve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó -
do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény ben (Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket;9

3 Mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
4 Mó do sí tot ta: 118/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
5 Szö veg részt mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
6 Szö veg részt be ik tat ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
7 Szö veg részt mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
8 Szö veg részt mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
9 Szö veg részt mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 11. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
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– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és egyéb bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko -
dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért;

– a gép jár mû ál lo mány üzem fenn tar tá sá ért, ja ví tá sá ért, üze mel te té sé ért, az igény be vé te li fe gye lem be tar tá sá ért;
– az anyag és sze mély szál lí tás elõ írás sze rin ti meg va ló sí tá sá ért,
– a HM és az utalt szer ve ze tek ré szé re a meg ha tá ro zott lo gisz ti kai és egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada tok végrehaj -

tásáért.10

9.11 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot, illetve a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

10.12 Gaz dál ko dá si jog kör
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -

té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zik. E be so ro lás a költ ség ve té si
szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a fel -
ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben az ez red pa rancs nok gya ko rol ja az
Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A pénz -
ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve vég zi.

11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat hat.

12.13 A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az ez red pa rancs nok ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

13.14 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la -
tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság vég zi.

10 Mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
11 Be ik tat ta: 118/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
12 Mó do sí tot ta: 80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2004. jú li us 1.
13 Mó do sí tot ta: 118/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.
14 Be ik tat ta: 118/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. jú li us 22.

A honvédelmi miniszter 
63/2003. (HK 16.) HM 

határozata
a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ alapításáról*

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, több ször mó do sí tott
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé -
nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat -
ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let elõ írásaira – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1.1 A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 2003. jú li us 1-i ha tállyal 
költ ség ve té si szer vet ala pí tok. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zés: Ma gyar Hon véd ség Ci vil-ka to nai Együtt mû kö dé si és
Lé lek ta ni Mû ve le ti Köz pont, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH CKELMK.

* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs és az alá írá sá nak nap ja sincs fel tün tet ve. A szer ve zet 2003. jú li us 1-i ha tállyal jött lét re.
1 A má so dik mon da tot mó do sí tot ta: 85/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2004. au gusz tus 4.
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2. A költ ség ve té si szer ve zet szék he lye: 1026 Bu da pest, Hû vös völ gyi út 21–23.
Pos ta cí me: 1885 Bp., Pf. 25.

3.2 A Ma gyar Hon véd ség Ci vil-ka to nai Együtt mû kö dé si és Lé lek ta ni Mû ve le ti Köz pont jo gi sze mély, zász ló alj jog -
állású szer ve zet.

Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to -
sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.3 A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve, a Hon vé del mi Minisz -
térium.

5.4 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge
a) ci vil-ka to nai együtt mû kö dé si és lé lek ta ni mû ve le tek vég re haj tá sa,
b) ma gyar nem ze ti kon tin gen sek ha tá ron tú li al kal ma zá sa ese tén azok tá mo ga tá sa,
c) nem ze ti fel aján lás ként ma gyar kon tin gens rész vé te le nél kü li mû ve le tek ér de ké ben részt ve het a szö vet sé ges Több -

nem ze ti Össz ha de rõ ne mi Har ci ENSZ, EU, EBESZ, két- és több ol da lú szer zõ dé sek alap ján mû kö dõ ka to nai kö te lé kek tá -
mo ga tá sá ban,

d) a NATO Dé li CIMIC cso port alá ren delt sé gé ben szak fel ada tok el lá tá sa,
e) a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek és a ma gyar kon tin gen sek CIMIC és lé lek ta ni mû ve le tei fel ké szí té se

és szak mai tá mo ga tá sa.

6.5 Az alap te vé keny ség kö ré ben
A pa rancs nok tá mo ga tá sa ci vil-ka to nai együtt mû kö dé si, va la mint lé lek ta ni mû ve le ti ké pes sé gek kel, le he tõ vé té ve szá -

má ra a mû ve le ti te rü le ten lé võ pol gá ri la kos ság gal és in téz mé nyek kel (kor mány za ti és nem kor mány za ti szer vek, nem zet -
kö zi szer ve ze tek) az együtt mû kö dés ki ala kí tá sát és fenn tar tá sát, va la mint azok be fo lyá so lá sát.

7.6 A Ma gyar Hon véd ség Ci vil-ka to nai Együtt mû kö dé si és Lé lek ta ni Mû ve le ti Köz pont a MH Össz ha de rõ ne mi
 Logisztikai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs nok köz vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. Szak irá nyí tá sát a
HM HVK had mû ve le ti és ki kép zé si cso port fõ nök vég zi.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je, jog kö re és fe le lõs sé ge
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je a pa rancs nok, be osz tá sá nak meg ne ve zé se pa rancs nok,
b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖLTP pa rancs nok ja vas la tá ra a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki, illetve

men ti fe l,
c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs sze mély, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl -

já ró ja. Jog sza bály ban és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben, va la mint a szol gá la ti elöl já ró ál tal meg ha tá ro zot tak
sze rint gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it.

9. A költ ség ve té si szerv ben a hon vé de lem rõl  szóló, több ször mó do sí tott 1993. évi CX. tör vény, a Ma gyar Hon véd ség 
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény, va la mint a vég re haj tá si ren -
de le tek ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot.

10. Gaz dál ko dá si jog kör
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve -

té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Pénz ügyi 
és szám vi te li el lá tá si és gaz dál ko dó fel ada ta it az MH Tá mo ga tó Ez red a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes
szer ve ze té vel együtt mû kö dés ben vég zi.

2 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 85/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2004. au gusz tus 4. 
3 A szö veg részt be ik tat ta: 85/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2004. au gusz tus 4.
4 Mó do sí tot ta: 85/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2004. au gusz tus 4.
5 Mó do sí tot ta: 85/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2004. au gusz tus 4. 
6 Az el sõ mon da tot mó do sí tot ta: 85/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2004. au gusz tus 4. 
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11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem foly tat.

12.7 A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat mó do sí tá sát a pa rancs nok ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon
be lül jó vá ha gyás ra a fel ügye le ti szerv hez fel ter jesz ti.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te le az Áht. 88. (5) be kez dés – fi gye lem mel a köz pén zek fel -
hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel
össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39.  §-á ra – alap ján tör té nik.

7 Mó do sí tot ta: 85/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2004. au gusz tus 4. 

A honvédelmi miniszter 
36/2002. (HK 18.) HM 

határozata
a Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem alapításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez -
dé sé ben biz to sí tott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 10.  § elõ írá sá ra, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar
Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak, a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ
szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let re is te kin tet tel – a követ -
kezõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A 95/1997. HM ha tá ro zat tal 1997. de cem ber 23-án ala pí tott MH Lé gi jár mû Ja ví tó Üzem jog utód ja az MH Ha di -
tech ni kai El lá tó Köz pont 2001. feb ru ár 21-én kelt ala pí tó ok ira tát ki adó 14/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat alap ján az MH
Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont. A Ma gyar Hon véd ség ré sze ként 2001. jú li us 1-jei ha tállyal meg ala kí tom az MH Légi -
jármû Ja ví tó üze met, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH Lé.Jü. A költ ség ve té si szerv meg ala kí tá sá nak ide je jog foly to nos ság
alap ján 1950. no vem ber 15.

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Kecs ke mét, Rep té ri út 4. Pos ta cí me: 6004 Kecs ke mét, Pf. 415.

3. Az MH Lé.Jü. jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú költ ség ve té si szerv. Ál lo má nya az 
MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke -
ret be tar to zik.

4. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge a Ma gyar Hon véd ség re pü lõ csa pa ta i nál rend sze re sí tett re pü lõ tech ni kai
esz kö zök és fel sze re lé sek elöl já ró ál tal meg ha tá ro zott mér té kû jo go sult sá ga i nak ke re tén be lü li ja ví tá sa, fel újí tá sa és
gyár tá sa.

5. Az alap te vé keny ség kö ré ben
a) az MH re pü lõ csa pa ta i nál rend sze re sí tett re pü lõ gé pek, he li kop te rek és tar to zé ka ik – a re pü lõ csa pa tok ja ví tá si le he -

tõ sé ge it meg ha la dó – ja ví tá sa és szer ke ze ti át ala kí tá sa;
b) a re pü lõ tech ni kát érin tõ mû sza ki fej lesz té si fel ada tok ki dol go zá sa és tech ni kai ki vi te le zé se;
c) a re pü lõ tech ni ka üze mel te té se so rán al kal ma zott spe ci á lis és ál ta lá nos mé rõ- és ellen õr zõ be ren de zé sek, komp le -

xu mok ka lib rá lá sa, ja ví tá sa akk re di tált te vé keny ség ke re té ben;
d) re pü lõ gé pek és he li kop te rek sé rü lé ses ja ví tá sa;
e) elöl já ró ál tal meg ha tá ro zott ál lam i lé gi jár mû vek idõ sza kos mun ká i nak vég re haj tá sa;

142 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15. szám



f) nyo más tá ro ló edé nyek (oxi gén, nit ro gén, le ve gõ), fe dél ze ti és föld i tûz ol tó pa lac kok biz ton ság tech ni kai ellen -
õrzése, töl té se akk re di tált te vé keny ség ke re té ben;

g) a rend szer bõl ki vont re pü lõ tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos köz pon ti lag el ren delt fel ada tok vég re haj tá sa;

h) re pü lõ ese mé nyek ki vizs gá lá sá ban mû sza ki hát tér biz to sí tá sa a szak ha tó ság ren del ke zé sei sze rint.

6. Az MH Lé gi jár mû Ja ví tó üzem az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság szol gá la ti alá ren -
delt sé gé be tar to zik.

7. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok be osz tá sá nak meg ne ve zé se: üzem pa rancs nok;

b) az üzem pa rancs no kot – elöl já rói ja vas la tok figye lembe véte lével – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki és
 menti fe l;

c) az üzem pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak
szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá -
ért, az ál lo mány fel ké szí té sé ért, ki kép zé sé ért, va la mint mind azo kért, amit en nek ér de ké ben tet t vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben

– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
állásáról  szóló 2001. évi CXV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
 XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) ré szé re meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo go kat,

– fe le lõs a ka to nai szer ve zet – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá nak
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

9. Szer ve ze té ben a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a Kjt. és vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya
alá tar to zó köz al kal ma zot tak tel je sí te nek szol gá la tot, illetve áll nak jog vi szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör

A gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ irány za tok fe -
let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si 
szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del -
ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban az ala pí tó ha tá roz za meg.
A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben az üzem pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett -
ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si, ér vé nye sí té si, ille tõ leg
az egyéb pénz ügyi-gaz dál ko dá si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fe let ti fel ügye le tet – ha tás kö rük nek meg fele lõen – a HM és az MH
lo gisz ti kai, illetve pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat hat. A vál lal ko zá si te vé keny ség kö re és mér té ke az Ámr.
és a Vál lal ko zá si Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével tör tén het az aláb bi te rü le te ken:

TE Á OR szám Gaz da sá gi te vé keny ség

2862 Szer szám gyár tás
2875 Más ho vá nem so rolt egyéb fém fel dol go zá si ter mé kek gyár tá sa
3210 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tá sa
3530 Lé gi, ûr jár mû gyár tá sa, ja ví tá sa
6323 Lé gi szál lí tást se gí tõ te vé keny ség
7310 Ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
7430 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés
8022 Szak mai kö zép fo kú ok ta tás
A vál lal ko zá si te vé keny ség az alap te vé keny ség és az ab ból fa ka dó kö te le zett sé gek sé rel mé vel nem jár hat. A vál lal ko -

zá si te vé keny ség ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért, a szám vi te li rend meg tar tá sá ért a költ ség ve té si szerv egé sze te kin te té ben az 
üzem pa rancs nok fe le l.
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12. Az MH Lé.Jü. rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, va la mint az ah hoz
kap cso ló dó bel sõ sza bály zat tar tal maz za, me lye ket az üzem pa rancs nok az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na -
pon be lül ké szít el és azt a szol gá la ti elöl já ró já hoz jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM KPSZH vég zi.

14. Ez a ha tá ro zat az alá írás nap ján lép ha tály ba*, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról
 szóló 95/1997. HM ha tá ro zat.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2002. má jus 17.

A honvédelmi miniszter
67/2001. (HK 19.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred alapításáról

(hatályos szöveg)

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá -
nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm.
ren de let elõ írásaira – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 2001. jú li us 1-jé vel
költ ség ve té si szer vet ala pí tok. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján 1945.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH 1. Tûzsz. és Hhj. E.

2. Az MH 1. Tûzsz. és Hhj. E. szék he lye: Bu da pest XV., Szent mi há lyi út 47. Pos ta cí me: 1616 Bu da pest, Pf. 336.

3. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb -
lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.1 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge:
a) tûz sze rész és ha di ha jós fel ada tok el lá tá sa,
b) rob ba nó tes tek ha tás ta la ní tá sa, meg sem mi sí té se, egyéb tûz sze rész fel ada tok el lá tá sa, va la mint ha józ ha tó víz i utak

ak na vé del mé nek biz to sí tá sa.

5. Az alap te vé keny ség kö ré ben
a) or szá gos tûz sze rész ké szen lé ti szol gá la tot lá t el;
b)2 az or szág te rü le tén és a kül föl di mû ve le tek ben vég zi a ka to nai ere de tû lõ sze rek, rob ba nó tes tek fel ku ta tá sát, ha tás -

ta la ní tá sát, meg sem mi sí té sét;
c) át vizs gál ja a ka to nai lõ- és gya kor ló te re ket, meg sem mi sí ti a fe l nem rob bant lõ sze re ket;
d) ellen õr zi, szük ség ese tén ak na men te sí ti a ha józ ha tó víz i uta kat;
e) biz to sít ja a fo lya mi mû tár gyak úszó ak nák el le ni vé del mét;
f) ki kép zi a sze mé lyi ál lo mányt a bé ke és há bo rús fel ada tok ra tör té nõ al kal ma zás ér de ké ben,
g)3 az or szág te rü le tén, va la mint kül föl di mû ve le tek so rán vég zi az imp ro vi zált rob ba nó szer ke ze tek fel de rí té sét, ha tás -

ta la ní tá sát és meg sem mi sí té sét;

1 Mó do sí tot ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.
2 Mó do sí tot ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.
3 Be ik tat ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.
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h)4 a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez dés g) al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján vég zi a ta lált rob ba nó tes tek tûz sze ré sze ti men te sí té sét, ille tõ leg egyéb tûz sze ré sze ti fel ada tok té rí -
tés el le né ben va ló vég re haj tá sát.

6. Az MH 1. Tûzsz. és Hhj. E. az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság szol gá la ti alá ren delt -
sé gé be tar to zik. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, fenn tar tó ja a Ma gyar Hon véd ség Összhad -
erõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs no ka.5

7. A ve ze tõ ki ne ve zé se
a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je a pa rancs nok. Be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós

Ez red pa rancs nok.
b) A pa rancs no kot a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki és men ti fe l.
c) A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá -

la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a
sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, ki kép zé sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért, az ál lo mány fe gyel mé ért, va la -
mint mind azo kért, amit en nek ér de ké ben tet t vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja i nak jog ál -

lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény (a továb biak ban: Kjt.) ré szé re meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo go kat;6

– fe le lõs a költ ség ve té si szerv – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ – gaz dál ko dá sá -
nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

8.7 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a Kjt. és a vég re haj tá si 
ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak tel je sí te nek szol gá la tot, illetve áll nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költségve -

tési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be -
so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ -
irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – az
ala pí tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá -
ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si, ér vé -
nye sí té si, ille tõ leg az egyéb pénz ügyi-gaz dál ko dá si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat (a továb biak ban: 
HM PSZSZ) ille té kes szer ve ze tei vég zik.

A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fe let ti fel ügye le tet – ha tás kö rük nek meg fele lõen – a HM és az MH
lo gisz ti kai, illetve pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

10. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

11.8 A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red pa rancs no ka ezen ha tá ro zat
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.

12.9 A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá -
nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li
kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmeg -
állapító Igaz ga tó ság vég zi.

4 Be ik tat ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.
5 Az utol só mon da tot be ik tat ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.
6 Szö veg részt mó do sí tot ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.
7 Mó do sí tot ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.
8 Mó do sí tot ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.
9 Mó do sí tot ta: 8/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2006. ja nu ár 23.

15. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 145



13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról
 szóló 1996. de cem ber 31-én kelt 78/1996. HM ha tá ro zat.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. ok tó ber 31.

A honvédelmi miniszter
35/1998. (HK 14.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda alapításáról*

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7–8.  §-ban, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve zé -
sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lás nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re vo nat -
ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 1-jei
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet ne ve: MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti Nyom da.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH SZKIKNY.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest.
Pos ta cím: 1885 Bu da pest, Pf. 25
Meg ala ku lás idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1995. de cem ber 16.

3.1 Az MH SZKIKNY jo gi sze mély. Ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si szer ve zet.

4.2 A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren delt szer ve ze te i nek, a hon vé del mi mi -

nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek (továb biak ban Hon vé del mi Mi nisz té rium), va la mint a
Ma gyar Hon véd ség ve ze té si ok má nya i nak, a hon véd ség fel ké szí té sé hez, ki kép zé sé hez, ké szen lét fo ko zá sa fenn tar tá sá -
hoz, a rend szer be ke rü lõ ha di tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá hoz és üze mel te té sé hez szük sé ges sza bály za tok, szak uta sí -
tá sok és az azok hoz kap cso ló dó egyéb ki ad vá nyok ki adá sá nak ter ve zé se, elõ ké szí té se, illetve azok le gyár tá sa, va la mint a 
ka to nai szer ve ze tek sza bály zat tal tör té nõ el lá tá sa.

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze te i nek igé nyei alap ján a bé lyeg zõk és sze mé lyi pe csét -
nyo mók le gyár tá sa, el osz tá sa.

5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny ség kö ré ben vég re hajt hat ja:
a)3 A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze te i nek igé nyei alap ján, ve lük együtt mû kö dés ben a

szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak ter ve zé sét és szer ve zé sét.
b) köz re mû kö dik a fegy ve res erõk, illetve a Ma gyar Hon véd ség egé szét érin tõ alap ve tõ sza bály za tok szer kesz té sé ben;
c) vég zi a sza bály za tok, szak uta sí tá sok, a szol gá la ti köny vek – fõ nök sé gi és más ki ad vá nyok – ki dol go zá sá val és ki -

adá sá val, nyom dai mun ká la ta i val össze füg gõ te vé keny sé get;

* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1998. jú li us 6.
1 Mó do sí tot ta. 43/2001. (HK 11.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001. jú ni us 11.
2 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
3 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
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d)4 El lát ja a hon véd sé gi – és az ar ra jo go sult – egyéb szer ve ze te ket szol gá la ti köny vek kel.
e) el lát ja a Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot és a ve zér ka ro kat a ve ze tés hez szük sé ges nyom dai ter mé kek kel;
f) ki egé szí tõ te vé keny ség ke re té ben – a sza bad nyom dai ka pa ci tás ter hé re – gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat;
g)5 El lát ja a Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze te it bé lyeg zõ vel, sze mé lyi pe csét nyo mó val,

va la mint vég zi a bé lyeg zõk köz pon ti nyil ván tar tá sá nak ve ze té sét, a fel hasz ná lás el len õr zé sét és a se lej tí tést.
h)6 Vég zi a mû kö dés hez biz to sí tott költ ség ve té si ke ret bõl a gaz dál ko dást és el szá mo lást a 226/2004. (VII. 27.)

Kormány ren de let elõ írásai sze rint.

6.7 A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti alá -
ren delt sé gé be tar to zik.

7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter.

8. A szer ve zet ve ze tõ je ki ne ve zé sé nek rend je és sze mé lyi ál lo má nya:
a) A szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok
Be osz tá sá nak meg ne ve zé se: sza bály zat ki a dó in té zet és köz pon ti nyom da pa rancs nok.
b)8 A pa rancs no kot a szol gá la ti elöl já rók ja vas la ta figye lembe véte lével a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve zi ki és

men ti fe l.
c)9 a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ ként fe le lõs a szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó

fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i
irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sért. A szer ve zet
sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Szol gá la ti jog- és ha tás kö re ki ter jed a ka to nai szer ve zet
mû kö dé sé nek min den te rü le té re. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az MH SZKIKNY had ra fog ha tó sá gá ért, a
sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért, va la -
mint mind azért, amit en nek ér de ké ben tet t vagy ten ni el mu lasz tott.

En nek ke re té ben
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -

állásáról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi 
XXXIII. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket.10

– fe le lõs az MH SZKIKNY – jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ gaz dál ko dá sá nak tör -
vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

9.11 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, illetve
a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

10.12 Gaz dál ko dá si jog kör
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té -

si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé -
si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si
és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si
és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze tei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

4 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
5 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
6 Be ik tat ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
7 Mó do sí tot ta. 43/2001. (HK 11.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001. jú ni us 11.
8 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
9 Mó do sí tot ta. 43/2001. (HK 11.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2001. jú ni us 11.
10 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
11 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
12 Mó do sí tot ta. 43/2001. (HK 11.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2001. jú ni us 11.
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11.13 A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get – a sza bad nyom dai ka pa ci tás ki hasz ná lá sa ér de ké ben – foly tat -
hat. Té rí tés el le né ben a „Szol gál ta tá si te vé keny ség jegy zé ke” (TEÁOR) 22. Pont ja alá so rolt ki adói, nyom dai te vé keny -
ség, egyéb sok szo ro sí tás te vé keny sé gek kö zül az aláb bi al pon tok alá so rolt szol gál ta tá so kat nyújt hat ja:

– 22.1 ki adói te vé keny ség,
– 22.11 könyv ki adás,
– 22.15 egyéb ki adás,
– 22.2 nyom dai te vé keny ség,
– 22.22 más ho va nem so rolt nyo más
– 22.23 könyv kö tés be fe je zõ mû ve le tek,
– 22.24 nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség,
– 22.25 ki se gí tõ nyom dai te vé keny ség.

12.14 A MH SZKIKNY rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, ame -
lyet a pa rancs nok az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szít és jó vá ha gyás ra fel -
ter jeszt a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ké hez.

13.15 Az MH SZKIKNY törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak 
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le -
zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004 (HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó
Igaz ga tó ság vég zi.

13 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
14 Mó do sí tot ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.
15 Be ik tat ta: 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. ja nu ár 26.

A honvédelmi miniszter
49/2001. (HK 11.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Térképész Szolgálat alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ában, a föld mé ré si és
tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI. tör vény 24.  §-ában, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség költ ség -
ve té se ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak, a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si
rend jé re vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben, to váb bá a vé del mi cé lo kat szol gá ló föld mé -
ré si és tér ké pé sze ti szak igaz ga tá si fel ada tok ról, va la mint a hon vé del mi cé lú tér kép el lá tás ról  szóló 35/2000. (XII. 20.)
HM ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki

1. A Ma gyar Hon véd ség, (a továb biak ban: MH) ré sze ként 2001. jú ni us 30-i ha tállyal a 47/1996. (HK 1/1997.) HM
ha tá ro zat tal ala pí tott MH Tér ké pé sze ti Hi va tal – mely nek rö vi dí tett el ne ve zé se: MH TÉHI, szék he lye: 1024 Bu da pest
II., Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9., pos ta cí me: 1525 Bu da pest, Pf. 37, ala pí tó ja és fel ügye le ti szer ve a hon vé del mi mi nisz ter 
– meg szün te té sé vel új ka to nai költ ség ve té si szer ve zet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: MH Tér ké pész Szol gá lat, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH TESZ. A ka to nai szer ve zet
jog ál lá sa: jo gi sze mély, az MH Tér ké pé sze ti Hi va tal jog utód ja.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: 1024 Bu da pest II., Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9. Pos ta cím: 1525 Bu da pest Pf. 37.

3. Az MH TÉSZ ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, ez red szin tû ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya az MH költ ség ve té si 
lét szám ke re té bõl az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be
tar to zik.
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4. A MH TÉSZ ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, aki egy ben a má sod fo kú ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja is. A ka to nai szer ve -
zet az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

5. Az MH TÉSZ alap te vé keny sé ge
A föld mé ré si és a tér ké pé sze ti ál lam i alap fel ada tok össze han golt vég zé sé ért fe le lõs szerv ként az or szág tér kép el lá tá -

sá nak ér de ké ben szak mai fel ada tok vég re haj tá sa, illetve vég re haj ta tá sa, a vé del mi ér de ke ket szol gá ló föld mé ré si és tér -
ké pé sze ti szak igaz ga tá si szer ve ként a hon vé de lem tér kép el lá tá sa. Az MH tér ké pé sze ti és ka to na föld rajz biz to sí tá sa ter -
ve zé sé nek, szer ve zé sé nek és szak fel ügye le té nek szol gá lat szin tû vég zé se, a hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar -
to zó föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség szak mai kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sa, a te vé keny ség gel össze füg gõ mi -
nõ ség biz to sí tá si fel ada tok meg ha tá ro zá sa, ter mék el len õr zés, ku ta tás és mû sza ki fej lesz tés.

a) or szá gos ille té kességgel a hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó föld mé ré si és tér ké pé sze ti ál lam i alap -
fel ada tok és ál lam i alap mun kák ko or di ná ci ó ja, ter ve zé se és vé gez te té se;

b) a hon vé de lem tér kép el lá tá sá nak kö ré be tar to zó föld mé ré si és tér ké pé sze ti fel ada tok vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa,
ter ve zé se és szak fel ügye le te;

c) más ága za tok föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny sé ge adott – a hon vé de lem mel szo ro san össze füg gõ, illetve a
hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be is tar to zó – ré szé nek szak mai ko or di ná lá sa;

d) az a) és b) pont ban meg fo gal ma zot tak te kin te té ben jog sza bá lyok, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i nek elõ -
ké szí té se – a c) pont ban fog lal tak te kin te té ben – vé le mé nye zé se;

e) szak mai sza bály za tok és szab vá nyok ki dol go zá sa, illetve ki dol goz ta tá sa, rész vé tel a nem zet kö zi szak mai szab vá -
nyok ho no sí tá sá nak elõ ké szí té sé ben;

f) az a) és b) pont ban ne ve sí tett te vé keny ség so rán ke let ke zett ál lam i alap ada tok, alap tér ké pek és ál lam i to po grá fi ai
tér ké pek õr zé sé nek, ke ze lé sé nek szak fel ügye le te;

g) a vé del mi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges tér ké pé sze ti alap ada tok szol gál ta tá sa, ka to na föld raj zi in for má ci ók
gyûj té se, rend sze re zé se és szol gál ta tá sa;

h) az MH tér ké pé sze ti és ka to na föld raj zi biz to sí tá sá nak irá nyí tá sa, hon vé del mi cé lú tér ké pé sze ti anyag el lá tá sá nak
szak mai fel ügye le te;

i) a BM Ha tár õr ség, a rend vé del mi és a vé del mi igaz ga tá si szer vek hon vé del mi fel ada ta i nak tér ké pé sze ti és ka to na -
föld raj zi biz to sí tá sa, ezen fe lül gon dos ko dás tény le ges el lá tá si fel ada tok vég re haj tá sá nak szak mai fel ügye le té rõl;

j) a jog kö ré be utalt ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sa, mé rõ ka me rás lé gi fel vé te lek ké szí té sé nek en ge dé lye zé se, a fel vé te lek
fel hasz ná lá sá nak szak fel ügye le te, ti tok gaz da ként el sõ fo kú ha tó sá gi jog kör gya kor lá sa;

k) nem zet kö zi kö te le zett sé gek bõl szár ma zó fel ada tok vég re haj tá sa;
l) a hon vé de lem ér de ke i nek kép vi se le te az or szág tér kép el lá tá sá nak köz ép és hosszú táv ú tér ké pe zé si fel ada tai meg -

ha tá ro zá sá ra, a fel ada tok üte me zé sé re, ko or di ná lá sá ra lét re ho zott tár ca kö zi Tér kép el lá tá si Ko or di ná ci ós Bi zott ság ban;
m) a hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség vo nat ko zá sá ban el sõ

 fokú szak ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sa.

6. Az alap te vé keny ség kö ré ben
a) ér vé nye sí ti az MH tér kép igé nyét az ál lam i to po grá fi ai tér ké pek fel újí tá sá nak, után nyo má sá nak ter ve zé sé ben, a fel -

adat vég re haj tá sá ban;
b) ter ve zi és szer ve zi az MH tér ké pé sze ti és ka to na föld raj zi biz to sí tá sát;
c) szak ma i lag ko or di nál ja a BM Ha tár õr ség, a rend vé del mi és a vé del mi igaz ga tá si szer vek tér kép el lá tá sát;
d) szak ma i lag irá nyít ja az MH szak ál lo mány te vé keny sé gét, be le ért ve a szak mai kö ve tel mé nyek ki dol go zá sát, ki adá sát is;
e) biz to sít ja a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a HM hi va ta lok, hát tér in téz mé nyek és a mi nisz ter

irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint az MH tér ké pé sze ti és ka to na föld raj zi in for má ci ók kal, tér ké pé -
sze ti anya gok kal és esz kö zök kel va ló el lá tá sát. Ki dol goz za a csa pa tok nál és a ka to nai tan in té ze tek ben foly ta tott terep -
tani, tér kép is me re ti és ka to na föld raj zi kép zés szak mai kö ve tel mé nye it;

f) ka to na föld raj zi és di gi tá lis to po grá fi ai adat bá zist mû köd tet, gon dos ko dik a tér kép fel újí tás és a tér ké pek vál to -
zás-nyil ván tar tá sá nak fo lya ma tos sá gá ról;

g) ter ve zi a tér ké pész szak tisz tek és tiszt he lyet te sek után pót lá sát, szak ma i lag irá nyít ja to vább kép zé sü ket;
h) tér ké pé sze ti és ka to na föld raj zi tu do má nyos ku ta tó mun kát és mû sza ki fej lesz tést foly tat, va la mint vég zi en nek

MH-a be lü li ko or di ná lá sát;
i) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint or szá gos ille té kességgel el sõ fo kú ha tó sá gi jog kört gya ko rol
– a kis- és kö ze pes mé ret ará nyú ál lam i to po grá fi ai tér ké pek alap ján ké szü lõ sa já tos cé lú te ma ti kus tér ké pek sok szo ro -

sí tá sá nak en ge dé lye zé se so rán;
– a kis- és kö ze pes mé ret ará nyú ál lam i to po grá fi ai tér ké pek ál lam i át vé te le kor;
– a ka to nai tá jé ko zá si há ló zat ügye i nek ren de zé se kor.

7. Az MH TÉSZ fel ügye le ti szer ve az or szág tér kép el lá tá sá val össze füg gõ sza bá lyo zá si fel ada tok [5. pont a), b), c) al -
pon tok] vo nat ko zá sá ban, va la mint a föld mé ré si és tér ké pé sze ti ha tó sá gi te vé keny ség kö ré ben a hon vé del mi mi nisz ter.
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8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je az MH tér ké pész szol gá lat fõ nök. Be osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH tér ké pész szol gá -
lat fõ nök, akit a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne vez ki és ment fel.

9. Az MH tér ké pész szol gá lat fõ nök
a) az MH tér ké pé sze ti és ka to na föld raj zi biz to sí tá sa ér de ké ben a hon véd ség egé szé re ki ter je dõ szak mai elöl já rói jog -

kört gya ko rol;
b) a hon vé del mi mi nisz ter meg bí zá sá ból fel adat kör ében el jár va kép vi se li az MH-t a hon vé de lem tér kép el lá tá sá val

össze füg gõ szak mai kér dé sek ben a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium irá nyí tá sa alá tar to zó pol gá ri tér -
ké pész szol gá lat nál;

c) a hon vé del mi mi nisz ter meg bí zá sá ból nem zet kö zi kap cso lat tar tás so rán, va la mint pol gá ri szer vek elõtt fel adat-
és ha tás kö ré ben kép vi se li a hon véd sé get;

d) a HM kép vi se le té ben el jár va sza bá lyoz za a HM és az MH ál tal ké szí tett tér ké pé sze ti és ka to na föld raj zi anya gok és
adat bá zi sok fel hasz ná lá sát;

e) tér ké pé sze ti szak fel ada tok, tér ké pé sze ti el lá tás és a kap cso ló dó szol gál ta tá sok vo nat ko zá sá ban részt vesz a HM
Tér ké pé sze ti Kht. tu laj do no si fel ügye let tel kap cso la tos dön tés-elõ ké szí tõ mun ká ban és a szol gál ta tás tel je sí té sé nek el -
len õr zé sé ben;

f) fel ügye li és irá nyít ja az MH Tér ké pé sze ti Anya gi Al osz tály tér ké pé sze ti és ka to na föld raj zi cé lú szak mai te vé keny -
sé gét.

10. A ka to nai szer ve zet nél a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák jog vi szo nyá ról  szóló tör vény, va la mint a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek tel je sí te nek szol gá la tot, illetve áll nak
jog vi szony ban.

11. Rész jog kör rel ren del ke zõ, rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv. Ez a be so ro lá sa költ ség ve té si szerv
jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jé re és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si
jo go sult ság gya kor lá sá ra az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény, az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 34.) Korm. ren de let, va la mint a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat -
ko zó jog sza bá lyok, ille tõ leg a HM uta sí tá sok és bel sõ ren del ke zé sek az irány adók. Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel -
ügye le tét a HM és az MH gaz dál ko dá sit, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

Mû kö dé sé nek tár gyi fel té te le it az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság biz to sít ja. Pénz ügyi
gaz dál ko dá si fel ada ta it a HM 1. szá mú Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság lát ja el.

12. Az MH Tér ké pész Szol gá lat vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

13. Rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet az MH tér ké -
pész szol gá lat fõ nök je len ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül ké szít el, és azt a szol gá la ti elöl já ró hoz jó vá -
ha gyás ra fel ter jesz ti.

14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat vég zi.

15. Ez a ha tá ro zat az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. jú ni us 27.

A honvédelmi miniszter
33/2001. (HK 9.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálat alapításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. Tör vény (továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ában,
va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  § és 14.  §-ában foglal -
takra – a kö vet ke zõ
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alapító okiratot

adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként az MH Me te o ro ló gi ai
 Hivatal meg szün te té sé vel egy ide jû leg 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal ka to nai szer ve ze tet, mint költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat (a továb biak ban: Szol gá lat), an go lul: Me te o ro lo gi cal
Ser vi ce of the Hun ga ri an De fen ce For ces.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH METSZ
A meg ala ku lás idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1991. áp ri lis 1.
A Szol gá lat jo gi sze mély, a meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest, XIII. Le hel u. 33–35.
Pos ta cím: 1885 Bu da pest, Pf. 25.

3. A Szol gá lat lét re ho zá sá nak cél ja: vé del mi ér de ke ket szol gá ló, or szá gos ille té kességû me te o ro ló gi ai szerv ként a
hon vé de lem me te o ro ló gi ai tá mo ga tá sá nak vég re haj tá sa, illetve vég re haj ta tá sa; a Ma gyar Hon véd ség me te o ro ló gi ai
 támogatásának ter ve zé se, szer ve zé se és szak fel ügye le te, a tá mo ga tás szak mai kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sa; a szö vet -
sé gi, va la mint a két- és több ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés ter ve zé se, szer ve zé se és vég zé se; együtt mû kö dés terve -
zése és fo lya ma tos fenn tar tá sa a pol gá ri me te o ro ló gi ai szol gá lat tal; me te o ro ló gi ai tár gyú szak kép zés, ku ta tás és mû sza ki
fej lesz tés, va la mint el sõ fo kú ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sa.

4. A Szol gá lat ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, aki egy ben a má sod fo kú me te o ro ló gi ai ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja is.

5. A Szol gá lat ren del te té se:
a) a hon vé de lem ér de ke i nek kép vi se le te és ér vé nye sí té se az or szág me te o ro ló gi ai inf ra struk tú rá já nak ki ala kí tá sá ban

és fej lesz té sé ben, az idõ já rá si in for má ci ók elõ ál lí tá sá ban, gyûj té sé ben és fel dol go zá sá ban;
b) a hon vé del mi tár ca és a Ma gyar Hon véd ség kép vi se le te a NATO me te o ro ló gi ai szer ve ze te i ben, ille tõ leg az ENSZ

Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve ze té ben;
c) hon véd sé gi ille té kességgel me te o ro ló gi ai szak te vé keny ség vég zé se és vé gez te té se, szak mai sza bály za tok és szab -

vá nyok ki dol go zá sa;
d) a b) pont ban ne ve sí tett te vé keny ség so rán ke let ke zett me te o ro ló gi ai alap ada tok és fel dol go zott in for má ci ók ke ze -

lé se és õr zé se;
e) a hon véd ség ve ze tõ szer ve i nek, csa pa ta i nak és tör zse i nek, va la mint a fegy ve res társ tes tü le tek és rend vé del mi szer -

vek idõ já rá si in for má ci ók kal tör té nõ el lá tá sa.

6. Alap te vé keny sé ge:
a) a Ma gyar Hon véd ség me te o ro ló gi ai tá mo ga tá sá nak ter ve zé se, szer ve zé se;
b) a ka to nai me te o ro ló gi ai szol gá la ta te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sa, be le ért ve a szak mai kö ve tel mé nyek ki dol -

go zá sát és sza bá lyo zá sát;
c) a Ma gyar Hon véd ség ve ze tõ szer ve i nek és csa pa ta i nak me te o ro ló gi ai ada tok kal és pro duk tu mok kal va ló el lá tá sa;
d) a me te o ro ló gi ai kom mu ni ká ci ós és fel dol go zó alap rend szer üze mel te té se és a meg fi gye lõ alap rend szer fel ügye le te;
e) ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés és a kö vet kez mé nyek fel szá mo lá sá nak me te o ro ló gi ai tá mo ga tá sa együtt mû köd ve az

ille té kes szer vek kel;
f) a ka to na me te o ro ló gi ai adat bá zis mû köd te té se;
g) a ka to nai me te o ro ló gi ai szer ve ze tek alá ren delt sé gé re, lét szá má ra, mû kö dé si és szol gál ta tá si rend jé re vo nat ko zó

 javaslatok ki dol go zá sa;
h) a me te o ro ló gus szak ál lo mány után pót lá sá nak ter ve zé se, ki kép zé sük és to vább kép zé sük szak mai irá nyí tá sa;
i) a hon véd ség csa pa ta i nál és a ka to nai tan in té ze tek ben fo lyó me te o ro ló gi ai kép zés szak mai kö ve tel mé nye i nek ki dol -

go zá sa;
j) a ka to nai me te o ro ló gi ai te vé keny ség hez kap cso ló dó tu do má nyos ku ta tó mun ka és a mû sza ki fej lesz tés re vo nat ko zó 

ja vas la tok ki dol go zá sa;
k) a re pü lõ-ha jó zó sze mély zet me te o ro ló gi ai tár gyú ok ta tá si és kép zé si kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sa, ok ta tá sa és

vizs gáz ta tá sa;
l) kép vi se let a NATO me te o ro ló gi ai szer ve ze te i ben;
m) együtt mû kö dés pol gá ri me te o ro ló gi ai szer ve ze tek kel.

7. A Szol gá lat a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak
(továb biak ban: MH ÖLTPK) alá ren delt sé gé ben – az MHPK, VKF szak mai irá nyí tá sá val – hajt ja vég re fel ada ta it.
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8. A Szol gá lat ve ze té se:
a) Ve ze tõ je a Ma gyar Hon véd ség Me te o ro ló gi ai Szol gá la tá nak fõ nö ke ez red pa rancs no ki jog ál lás sal. Be osz tá sá nak

meg ne ve zé se: MH me te o ro ló gi ai szol gá lat fõ nök.
b) Ve ze tõ jét – az MH ÖLTPK elõ ter jesz tése alap ján – a Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök ne ve zi ki

és men ti fel.
c) A Szol gá lat élén ál ló egy sze mé lyi ve ze tõ, az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat sze mé lyi ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl -

já ró ja, illetve fe let te se:
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról

 szóló 1996. évi XLIII. tör vény (továb biak ban: Hszt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott
1992. évi XXXIII. tör vény ben (továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket;

– fe le lõs a MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat – jog sza bá lyok ban és egyéb bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ –
gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

d) MH me te o ro ló gi ai szol gá lat fõ nök ként:
– az MH me te o ro ló gi ai tá mo ga tá sa ér de ké ben a hon véd ség egé szé re ki ter je dõ szak mai elöl já rói és ka ma rai jog kört gya ko rol;
– a hon vé del mi mi nisz ter, vagy a Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök meg bí zá sá ból a nem zet kö zi kap -

cso lat tar tás so rán, va la mint a pol gá ri társ szer vek elõtt ha tás- és fel adat kör ében el jár va kép vi se li a hon véd sé get.
e) A Szol gá lat ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, ez red szin tû ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a hon véd ség költ ség ve té si

lét szám ke re té bõl az MH ÖLTP köz vet len ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

9. A Szol gá lat nál a Hszt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a Kjt. és vég re haj tá si
ren de le tei alá tar to zó köz al kal ma zot tak lát nak el fel ada tot.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
Az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Ez a be -

so ro lás jo gi sze mé lyi sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti.
A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got a ha tá lyos jog sza bá lyok kal össz hang ban

a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A gaz dál ko dá si te vé keny ség fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a hon -
védelmi ága zat gaz dál ko dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11. Az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ke res ke del mi te vé keny sé get nem foly tat.

12. Az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat
tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ve ze tõ je az ala pí tó ok irat ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ 2 hó na pon be lül ké szí ti el, és azt az MH ÖLTPK-hoz jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.*

* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2001. má jus 7.

A honvédelmi miniszter
129/1997. HM

határozata
a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  §-ában, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak be szá mo lá sá nak rend sze ré rõl  szóló
156/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 7. és 8.  §-ában, va la mint Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség ter ve -
zé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, elõ irány zat – fel hasz ná lá sá nak a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ szer ve ze ti és el já rá si rend jé re
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí té sé vel kap csol ta os fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 01-i
ha tállyal ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont. Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH Kat. Köz l. Közp.
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1957. no vem ber 1.
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2.1 A köz pont szék he lye: 1134 Bu da pest, Le hel u. 35–37.
Pos ta cím: 1885 Bu da pest, Pf. 25.

3.2 Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont lét re ho zá sá nak cél ja a Ma gyar Hon véd ség lo gisz ti kai rend sze ré be il leszt ve a 
ka to nai szer ve ze tek, csa pa tok bel föl di és nem zet kö zi vi szony la tú köz le ke dés tá mo ga tá si fel ada ta i nak ter ve zé se, szerve -
zése, ko or di ná lá sa, a vég re haj tás irá nyí tá sa és el len õr zé se.

4.3 Alap te vé keny ség kö ré ben vég zi:
a) A Ma gyar Hon véd ség csa pa ta i nak, ka to nai szer ve ze te i nek bel föl di és nem zet kö zi vi szony la tú csapat, anyag, sze -

mély- és spe ci á lis köz le ke dé si, szál lí tá si, va la mint szál lít mány kí sé ré si fel ada ta i nak ter ve zé sét, szer ve zé sét, ko or di ná lá -
sát, a vég re haj tás irá nyí tá sát és el len õr zé sét.

b) A be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ke re té ben a ka to nai köz le ke dés szol gál ta tá si fel ada ta i nak ko or di ná lá sát.
c) A moz gás ko or di ná ló te vé keny ség ke re té ben a kü lön bö zõ köz le ke dé si ága za tok kö zöt ti át te re lés szük sé ges sé gé nek

fel ügye le tét és ko or di ná lá sát.
d) A pol gá ri köz le ke dé si szer vek ál tal vég zen dõ szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek MH szin tû össze han go lá sát és ko or -

di ná lá sát, a kap cso ló dó pénz ügyi, gaz dál ko dá si fel ada tok fel ügye le tét.
e) Az igény be ve he tõ pol gá ri szál lí tó ka pa ci tá sok szál lí tá si alá ga za ton kén ti nyil ván tar tá sát.
f) A NATO szö vet sé gi rend szer ben a két vagy több ol da lú szer zõ dé sek alap ján a NATO pa rancs nok sá gok kal, szer ve -

ze tek kel és az adott mû ve let ben részt ve võ egyéb nem ze tek moz ga tá sát ko or di ná ló szer ve ze te i vel együtt mû köd ve a NATO
mû ve le tek, va la mint gya kor la tok vég re haj tá sá ra ki te le pü lõ nem ze ti, illetve a ho ni te rü let re te le pü lõ, vagy azon át ha la dó
több nem ze ti sé gû erõk moz gá sá nak ko or di ná lá sát, köz re mû kö dik a ha tó sá gi en ge dé lye zé si fel ada tok ban.

g) A Ma gyar Hon véd ség csa pa tai és szer ve ze tei ál tal tör té nõ ve szé lyes anya gok nem zet kö zi és ha zai szál lí tá sá nak,
illetve a NATO szö vet sé gi rend szer be tar to zó csa pa tok ál tal tör té nõ ve szé lyes anya gok ma gyar or szá gi szál lí tá sá nak ter -
ve zé sét, szer ve zé sét, ko or di ná lá sát és a vég re haj tás el len õr zé sét.

h) A ka to nai szál lí tá sok fo lya ma tos disz pé cser irá nyí tá sát, mely nek ke re té ben min den köz le ke dé si ága zat ban ope ra tí -
van kö ve ti a ka to nai szál lí tá si fel ada tok vég re haj tá sát, in téz ke dik a szál lí tá sok fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sá ra.

i) A Ma gyar Köz tár sa ság köz úti út há ló za tá nak ada tai nyil ván tar tá sát és a lánc tal pas köz le ke dés re elõ ké szí tett utak
ál la po tá nak fel ügye le tét.

j) A köz le ke dé si há ló zat hely re ál lí tá sá ra ren del ke zés re ál ló pol gá ri hely re ál lí tó erõk, esz kö zök és tel je sít mény ada -
tainak nyil ván tar tá sát.

k) A nem zet gaz da sá gi be ru há zá sok nál, va la mint a köz le ke dé si épí té si-, bon tá si te vé keny sé gek nél az MH köz le ke dé si
vo nat ko zá sú ér de ke i nek kép vi se le tét és ér vé nye sí té sét.

l) Az MH ér de ké ben vég zett köz le ke dé si épí té si fel ada tok szer ve zé sét és irá nyí tá sát.
m) A fegy ve res erõk ál tal üze mel te tett túl sú lyos és túl mé re tes köz úti jár mû vek moz ga tá sá nak és a köz úti osz lop me ne -

tek moz gá sá nak sza bá lyo zá sát, a köz le ke dés hez szük sé ges út vo nal en ge dé lyek ki adá sát.
n) A fegy ve res erõk ré szé re az út díj kö te les köz utak té rí tés men tes igény be vé te lé hez szük sé ges szer ve zé si, nyil ván tar -

tá si és ok mány el lá tá si fel ada to kat.
o) A köz le ke dés szak tech ni kai esz kö zök és anya gi kész le tek rend szer be ál lí tá sát, fenn tar tá sát, rend szer bõl tör té nõ ki -

vo ná sát és nyil ván tar tá sát.
p) Az MH anyag moz ga tó- és ra ko dó gé pei, kon té ner szál lí tó és szak tech ni kai esz kö zei igény be vé te lé nek, üze mel te té sé -

nek, fenn tar tá sá nak, a ke ze lõ és szak ja ví tó ál lo mány ki kép zé sé nek sza bá lyo zá sát és el len õr zé sét.

5.4 Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs -
nok szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

Szak mai elöl já ró ja az MH köz le ke dé si szol gá lat fõ nök.

6. A köz pont ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter.

7.5 A köz pont ve ze tõ je, ki ne ve zé si rend je:
a) A köz pont ve ze tõ je: köz pont pa rancs nok.
b) A köz pont pa rancs no kát a szol gá la ti elöl já ró elõ ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ne ve zi ki,

illetve men ti fel.

1 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
2 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
3 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
4 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
5 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 5. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
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8.6 Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont pa rancs no ka a köz le ke dé si köz pont egé szé re ki ter je dõ szol gá la ti elöl já rói
jog kört gya ko rol. Vég zi a jog sza bá lyok ban, bel sõ ren del ke zé sek ben, illetve a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban ré -
szé re meg ha tá ro zott fel ada to kat.

A köz pont pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak
szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se. Állományille té kes pa rancs nok ként az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso lat -
ban gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.), va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben
(a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

A köz pont pa rancs nok fe le lõs a köz pont alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a köz -
pont jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör -
vényes mû kö dé sé ért. Fe le lõs a köz pont gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

9.7 A köz le ke dé si köz pont ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság lét szám ke re té be tar to zik.

A költ ség ve té si szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

10.8 Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költség -

vetési elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.
Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti 

ren del ke zé si jo go sult sá gát az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban az MH Össz ha de rõ ne mi
Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs no ka ha tá roz za meg.

A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja a kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si
jog kört. E jog kört he lyet te sé re át ru ház hat ja.

Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li
Szol gá lat ille té kes szer vei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si, pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

11.9 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si és ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get nem foly tat.

12.10 A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it meg ha tá ro zó Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat mó do sí tá sát a köz le ke dé si köz pont pa rancs nok ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
60 na pon be lül el ké szí ti és jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ké hez.*

6 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
7 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 7. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
8 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 8. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
9 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 9. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
10 Mó do sí tot ta: 11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat 10. pont. Ha tá lyos: 2005. feb ru ár 3.
* A ha tá ro zat nak ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se nincs. A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. de cem ber 23.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

dr. Za vod nyik Jó zsef

A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szó ló
2003. évi LX. tör vény ma gya rá za ta I–II.

cí mû két kö te tes ki ad vá nyát.

A 2004. má jus 1-jén ha tály ba lé pett, a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szóló 2003. évi LX. tör -
vény rész le te sen sza bá lyoz za a ma gyar biz to sí tá si pi ac sze rep lõi pi ac ra lé pé sé nek és mû kö dé sé nek,
illetve a biz to sí tás fel ügye le ti ha tó ság te vé keny sé gé nek egyes kér dé se it, té ve mind ezt a kö zös sé gi jog ren -
del ke zé se i nek va ló meg fe le lés igényével.

A jog sza bály ma gya rá za tá ra vál lal ko zó je len mun ka fel tár ja a tör vény bel sõ össze füg gé se it, is mer tet ve az
egyes elõ írá sok kö zös sé gi biz to sí tá si jo gi hát te rét is. Fel hív ja a fi gyel met a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te ál tal köz zé tett aján lá sok ra, ál lás fog la lá sok ra, mód szer ta ni út mu ta tók ra és tá jé koz ta tók ra, il le tõ -
leg a bí ró sá gi ha tá ro za tok ra, ez ál tal is meg könnyít ve az egyes ren del ke zé sek he lyes ér tel me zé sét és gya -
kor la ti al kal ma zá sát.

Ajánl juk el sõ sor ban mind azok nak, akik min den na pi mun ká juk so rán a biz to sí tá si tör vény elõ írá sa it kell,
hogy al kal maz zák, így a biz to sí tók mun ka tár sa i nak, a biz to sí tás köz ve tí tõk nek és a biz to sí tá si szak ta nács -
adók nak, de a köz igaz ga tás ban és az igaz ság szol gál ta tás ban a biz to sí tás te rü le té vel fog lal ko zók nak, to -
váb bá a biz to sí tá si jo got ta nu lók nak is.

A szer zõ, dr. Za vod nyik Jó zsef 1991-tõl 2001-ig az Ál la mi Biz to sí tás fel ügye let nél, illetve a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nél dol go zott, 2001-tõl a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny ta ná csá nak tag ja.
Az el múlt évek ben szá mos pub li ká ci ó ja je len t meg a biz to sí tá si jog tár gyá ban, s több he lyen ok ta t biz to sí tá -
si is me re te ket.

A 848 ol dal ter je del mû, két kö te tes ki ad vány ár a 3675 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük 
A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szóló 2003. évi LX. tör vény ma gya rá za ta I–II. cí mû két -
kö te tes ki ad ványt (ár a: 3675 Ft áfá val) .................  példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                               cég sze rû alá írás
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FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 2005 de cem ber kö ze pén je len tet te meg

Szá le Lász ló: Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság ban
cí mû interjúkö te tét.

A ki ad vány õszin te be szél ge té se ket tar tal maz a ke se rû múlt ról, vi tá zó je len rõl és a be lát ha tat lan
 jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tisz te li a ta bu kat. Jó kér dé sek – töp ren gõ vá la szok. Egy ház és po li ti ka –
ered mé nyek és el lent mon dá sok. Tak ti ka és tisz tes ség. Együtt, vagy egy más el len.

Egy könyv, amely üzen hí võnek és hi tet len nek, val lá sos nak és val lás ta lan nak, egy szó val: a gon dol -
ko dó em ber nek.

A 328 ol dal ter je del mû, B/5 formátumú kö tet füg ge lé ké ben 1990-bõl és 1991-bõl két meg ha tá ro zó
tör vény, va la mint a Ma gyar or szá gon be jegy zett több mint más fél száz egy ház és vallásközösség
cím lis tá ja ta lál ha tó.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság -

ban cí mû ki ad ványt (ára: 3780 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi

cím re: 

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad -
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té -
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ány pót ló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon -
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény -
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a  kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
be ve ze tõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mu ta tói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.
A kö te tek meg ren del he tõk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí mén
(pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.) vagy a 318-6668 fax szá mán. 

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK  
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ára: 9975 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 3.0
ki ad vá nyát, amely a

Választójogi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye – a LEX-ICON § 1.0 (Ön kor mány za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha lad -
va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk és az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet

öt rész bõl és füg ge lék bõl ál l.

Az el sõ rész ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá val össze füg gés ben az Al kot mány, a pár tok mû kö dé sé rõl
és gaz dál ko dá sá ról szóló tör vény, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, illetve a jog ál lá suk ról szóló tör vé nyek,
az  országgyûlési kép vi se lõi vá lasz tá sok kal kap cso la tos el já rá si sza bá lyok és egyéb jog sza bá lyok, ha tá ro za tok rendel -

kezéseit kö zöl jük. A má so dik rész az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló tör vény fõbb ren del ke zé se it

tar tal maz za. A har ma dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá sok kal össze -

füg gés ben a Ma gyar Köz löny ben 1998–2006. kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, míg a ne gye dik rész az Alkot mány bíró ság 
ál tal 1990–2005. kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it ad ja 

köz re. Az ötö dik rész a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1998–2005. kö zött ho zott vá lasz tó jo gi ese ti dön té se it mu tat ja be. A Füg -

ge lék a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok szem pont já ból je len tõs ada to kat (egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti ada tok,
or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ada tai, te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá gok és iro dák ada tai).

A ki ad ványt nem csak az egye te mi, fõ is ko lai hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai (sza va -
zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti
 választási bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság) és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sai is ha szon nal for gat hat ják
 választással kap cso la tos mun ká juk hoz. A te ma ti ku san rend sze re zett jog sza bály gyûj te mény meg fe le lõ se géd esz közt
je lent het a ku ta tók, a vá lasz tó jog iránt ér dek lõ dõk szá má ra is. 

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

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a LEX-ICON § 3.0 Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye ki ad ványt ( ára: 4950 Ft áfá val)

......................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
új so ro za tá nak, a Köz löny Köny vek nek el sõ kö te te ként meg je len tet te

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû ki ad ványt.

Annak a pi a ci sze rep lõ nek, aki tár sas te vé keny sé get kí ván foly tat ni, az egye di kö rül mé nyek és fel té te lek
mér le ge lé sé vel kell dön te nie ar ról, hogy gaz da sá gi tár sa sá got hoz lét re, amely ben a tár sak be vitt
va gyo nu kat mû köd te tik, vagy szö vet ke ze tet, amely ben a részt ve võk sze mé lyes együtt mûködést is
meg va ló sí ta nak. A szö vet ke zet sa já tos sá ga – szem ben a gaz da sá gi tár sa sá gok kal, illetve tár sa dal mi
szer ve ze tek kel –, hogy ké pes op ti má li san öt vöz ni a gaz dál ko dá si funk ci ót a kul tu rá lis, szo ciá lis,
kö zös ség szer ve zõ funk ci ó val. Euró pai ta pasz ta la tok is bi zo nyít ják, hogy a szö vet ke ze tek, sa já tos
szer ve zõ dé si és mû kö dé si el ve ik alap ján, a fog lal koz ta tás po li ti ka, a re gi o ná lis, a  vidékfejlesztési,
az ag rár-, a kör nye zet vé del mi po li ti ka ke re tei kö zött fel me rü lõ prob lé mák meg oldásának ha té kony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. jú li us 1-jén ha tály ba lé põ új szö vet ke ze ti tör vény cél ja en nek a ket tõs ség nek mi nél tel je sebb
tük röz te té se annak ér de ké ben, hogy a gaz da sá gi tár sa sá gok és a non pro fit szer ve ze tek re ne szán szát
kö ves se a szö vet ke ze ti moz ga lom fel len dü lé se is. 
Az ak tu á lis jog sza bály szö veg ma gya rá za tát bõ sé ges irat min ta tár te szi még hasz no sab bá az érin tet tek
és az ér dek lõ dõk szá má ra.

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

120 ol dal. Ára: 945 Ft áfá val.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del em a A szö vet ke ze ti tör vény ma gya rá za ta címû kiadványt .....................  pél dány ban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 945 Ft + pos ta költ ség.

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc dan dár tá bor nok
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 943 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378

06.2207 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc dan dár tá bor nok
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 861 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378

06.2207 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes


