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Határozatok

6/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala alapító
okiratának módosításáról 636

7/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatala alapító ok-
iratának módosításáról 637

8/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának
módosításáról 638

9/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ
alapító okiratának módosításáról 643

10/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiváló-
sági Központ alapító okiratának módosításáról 646

11/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Ható-
sági Hivatal alapító okiratának módosításáról 648

12/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okiratá-
nak módosításáról 649

14/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
alapító okiratának módosításáról 651

15/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökség alapító okiratának módosításáról 652

16/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség alapító okiratának módosításáról 654

17/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
alapító okiratának módosításáról 655

18/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai
Képviselet alapító okiratának módosításáról 657

19/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Védelem-
politikai Részleg alapító okiratának módosításáról 658

20/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Mûveleti Központ alapító okiratának
módosításáról 659
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21/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ alapító okiratának módosításáról 661

22/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Támogató Dandár alapító okiratának
módosításáról 663

23/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat alapító ok-
iratának módosításáról 665

24/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság alapító okiratának módosításáról 666

25/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság alapító okiratának módosításáról 668

26/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola alapító okiratának módosításáról 669

27/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis alapító okira-
tának módosításáról 672

28/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó
Központ alapító okiratának módosításáról 673

29/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatal alapító ok-
iratának módosításáról 675

30/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet alapító
okiratának módosításáról 676

31/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet alapító
okiratának módosításáról 678

32/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság ala-
pító okiratának módosításáról 679

33/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár ala-
pító okiratának módosításáról 686

34/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj ala-
pító okiratának módosításáról 688

35/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mû-
veleti Zászlóalj alapító okiratának módosításáról 689

36/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászló-
alj alapító okiratának módosításáról 690

37/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Veze-
téstámogató Ezred alapító okiratának módosításáról 692

38/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító
okiratának módosításáról 693

39/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai
Ezred alapító okiratának módosításáról 695

40/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi
Zászlóalj alapító okiratának módosításáról 696

41/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ alapító
okiratának módosításáról 697

42/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ ala-
pító okiratának módosításáról 699

43/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Informá-
ciós Központ alapító okiratának módosításáról 700
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44/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
alapító okiratának módosításáról 702

45/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
alapító okiratának módosításáról 703

46/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis alapító
okiratának módosításáról 704

47/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér alapító okiratának
módosításáról 706

48/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred
alapító okiratának módosításáról 707

49/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ alapító ok-
iratának módosításáról 708

50/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ alapító
okiratának módosításáról 710

51/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Hadihajós és Tûzszerész
Zászlóalj alapító okiratának módosításáról 711

52/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapító
okiratának módosításáról 713

53/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lé-
lektani Mûveleti Központ alapító okiratának módosításáról 714

54/2009. (VI. 5.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem alapító okiratá-
nak módosításáról 715
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A HONVÉDELMI MINISZTER HATÁROZATAI

A honvédelmi miniszter
6/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala

alapító okiratának módosításáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (2) be-
kezdése alapján – figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.) 1. § d) pontjában foglaltakra – a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatalának 18/2008. (HK 5.) HM hatá-
rozattal módosított, K-606/26/1996. HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak
szerint módosítom:

1. A határozat 1–10. pontjai helyébe a következõ 1–10. pontok lépnek:
„1. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal.
Rövidített megnevezése: MK KBH
2. Megalakulásának idõpontja 1996. szeptember 1-je, jogfolytonosság alapján: 1990. február 14.
3. A költségvetési szerv székhelye: 1118 Budapest XI., Schweidel u. 2–4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség Biztonsági Hivatala, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 37.
5. A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842450 Nemzetbiztonsági tevékenység szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751647 Nemzetbiztonsági tevékenység.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ szervezet, személyi állománya a HM-tárca

költségvetési létszámkeretébe tartozik, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) létszámát nem terheli.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: az Nbtv. 1. § c) pontja és a 2. § (1) bekezdése alapján az Országgyûlés,
b) irányító szerve: a honvédelmi miniszter útján a Magyar Köztársaság Kormánya,
c) irányítójának székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt végzi.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.”

2. A határozat a következõ új 11–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 11. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 12. pontjának számozása 17. pontra változik:

„11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Nbtv. 7. és 9. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-

nisztérium, az MH szervezeteinek és saját szervezetének nemzetbiztonsági védelme.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladat0rend szerint:

842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”
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3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a fõigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja és
jóváhagyás céljából felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
7/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatala

alapító okiratának módosításáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (2) be-
kezdése alapján – figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.) 1. § c) pontjában foglaltakra – a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal 114/2008. (HK 17.) HM határo-
zattal módosított, K-606/26/1996. HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak sze-
rint módosítom:

1. A határozat 1–10. pontjai helyébe a következõ 1–10. pontok lépnek:
„1. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal.
Rövidített megnevezése: MK KFH
2. Megalakulásának idõpontja 1996. március 1-je.
3. A költségvetési szerv székhelye: 1111 Budapest XI., Bartók Béla u. 26.
Postacíme: 1502 Budapest, Pf. 117.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Vezérkara Katonai Felderítõ Hivatal, 1111 Budapest XI., Bartók Béla u. 26.
5. A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
6. A költségvetési szerv tevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend alapján a 842460 Felderítõ tevékenység

szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751658 Felderítõ tevékenység.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ szervezet, személyi állománya a HM-tárca

költségvetési létszámkeretébe tartozik, a Magyar Honvédség létszámát nem terheli.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: az Nbtv. 1. § c) pontja és a 2. § (1) bekezdése alapján az Országgyûlés;
b) irányító szerve: a honvédelmi miniszter útján a Magyar Köztársaság Kormánya;
c) irányítójának székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt végzi.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.”

2. A határozat a következõ új 11–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 11. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 12. pontjának számozása 17. pontra változik:

„11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Nbtv. 6. és 9. §-ában meghatározott feladatok végrehajtása.
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12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység;
842191 Katonai diplomácia;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A fõigazgató helyettesét

(helyetteseit) a fõigazgató javaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a fõigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja és
jóváhagyás céljából felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
8/2009. (VI. 5.) HM

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

alapító okiratának módosításáról

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

1. A határozat 1–11. pontjai helyébe a következõ 1–11. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tevékenységét

– 2000. január 1-jei hatállyal – a következõk szerint határozom meg.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.
Rövidített megnevezése: ZMNE
3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.
Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.
Egyéb telephelyei, képzési helyei:
– Szolnok, Kilián út 1., postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 1;
– Ócsa gyakorlótér, Kincses domb, postacíme: 2364 Ócsa-Alsópakony 7/H.
Székhelyen kívüli képzés:
– Ózd, Gyár út 2., postacíme: 3600 Ózd, Pf. 110;
– Szeged, Dugonics tér 13., postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
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4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.;
– Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskola, 1091 Budapest IX., Üllõi út 133–135.;
– Kossuth Lajos Katonai Fõiskola, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.;
– Szolnoki Repülõtiszti Fõiskola, 5008 Szolnok, Kilián út 1.
5. A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közintézet, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenn-
tartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 854200 Felsõfokú oktatás szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége,
803119 Egyetemi oktatás,
803218 Fõiskolai oktatás.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet, személyi állománya a

HM-tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH létszámát nem terheli.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: az Országgyûlés,
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium,
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alatt végzi.
10. A költségvetési szerv mûködési köre: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján, valamint a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intéz-

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

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

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

továbbá a gazdaságtudományok képzési területeken az alapképzést, a mesterképzést, a felsõfokú szakképzést és a szak-
irányú továbbképzést;

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

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

d) a költségvetési szerv maximális hallgatói létszáma doktori képzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú to-
vábbképzésben, és felsõfokú szakképzésben összesen 6500 fõ lehet.”

2. A határozat a következõ új 12–18. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 12. pontjának szá-
mozása 19. pontra változik:

„12. A költségvetési szerv Államháztartási Szakfeladatrend szerinti
a) alaptevékenysége:

854221 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés;
854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés;
854211 Felsõfokú szakképzés;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
855935 Szakmai továbbképzések;
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855936 Kötelezõ felkészítõ képzések;
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás;
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás;
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés;
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás;
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás;
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés;
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
722017 Szociológiai alapkutatás;
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás;
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés;
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás;
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás;
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés;
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás;
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás;
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme;
910123 Könyvtári szolgáltatások;
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása;
931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése;
620300 Számítógép-üzemeltetés;
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;
631200 Világháló portál szolgáltatás;
562917 Munkahelyi étkeztetés;
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára;
559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása;
854238 Tankönyv- és jegyzettámogatás;
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak;
854237 Oktatói ösztöndíjak;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721951 Kémiai alapkutatás;
721952 Kémiai alkalmazott kutatás;
722012 Gazdaságtudományi alapkutatás;
722011 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás;
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás;
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás;
854231 Köztársasági ösztöndíj;
854233 Tanulmányi ösztöndíj;
854234 Szociális ösztöndíjak;
854235 Doktorandusz ösztöndíjak;
854239 Felsõoktatás-fejlesztés (minõség-, tehetséggondozás, kisszak);
854249 Egyéb felsõoktatás-szervezési feladatok;
855300 Jármûvezetõ-oktatás;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek;
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b) kiegészítõ tevékenysége:
854239 Felsõoktatás-fejlesztés;
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás;
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások;
855100 Sport-, szabadidõs képzés;
855200 Kulturális képzés;
854249 Egyéb felsõoktatás-szervezési feladatok;
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás;
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység;
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások;
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése;
910501 Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk;
841191 Nemzeti ünnepek programjai;
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme;
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység;
910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység;
890411 Hátrányos helyzetû kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai;
890412 Komplex térségi integrációt segítõ programok;
931201 Versenysport-tevékenység támogatása;
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél;
749032 Minõségbiztosítási tevékenység;

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

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

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

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

d) vállalkozási tevékenysége:
181200 Nyomás;
181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység;
181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás;
581900 Egyéb kiadói tevékenység;
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582900 Egyéb szoftverkiadás;
620200 Információtechnológiai szaktanácsadás;
620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás;
732000 Piac-, közvélemény-kutatás;
742000 Fényképészet;
743000 Fordítás, tolmácsolás;
749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció;
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység;
771100 Személygépjármû kölcsönzése;
771200 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna felett);
772100 Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése;
182000 Egyéb sokszorosítás;
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása;
581100 Könyvkiadás;
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása;
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás;
619000 Egyéb távközlés;
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás.

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

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

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

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

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

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

honvédelmi tárca szabályozói szerint – jogosult a mûködéséhez nem szükséges egyes ingatlanrészek bérbeadására.
18. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a rektor ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja és jóvá-
hagyás céljából felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
9/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ

alapító okiratának módosításáról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény, valamint a költségvetési szervek jog-
állásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján – figyelemmel az államháztartás
hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. határozatban, továbbá a 2044/2007. (III. 13.) Korm. határozattal módosított, a központi egészségügyi
szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban, illetve az Állami Egészségügyi
Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozatban fog-
laltakra – a HM Állami Egészségügyi Központ 118/2007. (HK 18.), valamint 142/2007. (HK 22.) HM határozatokkal
módosított, 89/2007. (HK 12.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint
módosítom:

1. A határozat 1–16. pontjai helyébe a következõ 1–16. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter felügyelete alatt 2007. július 1-jei hatállyal központi költségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendésze-

ti és Vasútegészségügyi Központ).
Rövidített megnevezése: HM ÁEK
Angol nyelvû megnevezése: Ministry of Defence State Health Centre (MoD SHC)
3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.
Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.
Telephelyei:
1062 Budapest VI., Podmaniczky u. 109–111.;
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A;
2621 Verõce (postacíme: 2621 Verõce, Pf. 20);
8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;
8381 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A;
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.
4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9–13.;
– Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Verõcei Betegotthon, 2621 Verõce, Pf. 20;
– MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, 8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;
– MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, 8230 Balatonfüred, Szabadság út 1.;
– MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), 1062

Budapest VI., Podmaniczky utca 109–111.;
– Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), 1121 Budapest XII., Szanató-

rium utca 2/A;
– Országos Gyógyintézeti Központ, 1135 Budapest XIII., Szabolcs utca 33–35.;
– MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (fekvõbeteg-ellátó és egyes járóbeteg-ellátó elemeinek jog-

utódlással történõ átvételével), 1134 Budapest XIII., Róbert Károly körút 44.
A költségvetési szerv kizárólag az elõdintézmények fekvõbeteg-ellátó és egyes járóbeteg-ellátó elemeinek átvételébõl

adódó jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja az elõdintézményeknek.
5. A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közintézet, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenn-
tartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 861000 Fekvõbeteg-ellátás szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
851121 Aktív fekvõbeteg-ellátás,
851532 Rehabilitációt, utókezelést és -gondozást nyújtó fekvõbeteg-ellátás,
851143 Krónikus fekvõbeteg-ellátás,
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása.
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7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet, személyi állománya a
HM-tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH létszámát nem terheli, az MH középirányító szerveinél szolgá-
latot teljesítõkkel azonos elbírálás alá esik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító (felügyeleti) szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter felügyelete alatt végzi.
10. A költségvetési szerv mûködési köre: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
11.1. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo-

sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai-
ról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény, az
egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön megha-
tározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet elõírá-
sai szerint az igényjogosultak és jogosultak egészségügyi ellátása.

11.2. A költségvetési szerv honvédelem és rendvédelem egészségügyi területén ellátandó speciális állami feladata:
a) részvétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, területi és légtérintegritása védelmében, valamint a szövetségi rend-

szerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katona-egészségügyi képességek kialakításában és fenntartá-
sában, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításában;

b) részvétel az egészségügy területén a társadalombiztosítással összefüggõ és a katona-egészségügyre vonatkozó te-
vékenység végrehajtásában;

c) az MH nemzetközi kötelezettségeibõl adódó egészségügyi feladatok végzésében való részvétel;
d) légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása;
e) részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, valamint az alkalmassági követelmények és az alkalmasság elbírálásának

rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálatképtelenség orvosi elbírálásában, a felülvizsgálati tevékenység (FÜV)
végzésében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.), valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó személyek esetében az MH HEK-kel együttmû-
ködve.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
12.1. Fekvõbeteg-ellátás keretében

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása;
861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása;
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás;
861004 Egészségügyi ápolás bentlakással;
861005 Bentlakásos hospice-ellátás.

12.2. Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás keretében
a) 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás:

86221 Járóbeteg-szakellátás;
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása;
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása;
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása;
862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés);
86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás);
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás);
86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás;
86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;

b) 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás:
862303 Fogorvosi szakellátás.

12.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében
8690 Egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, szakértõi tevékenység, tanácsadás;
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység;
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869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ
szakértõi tevékenység;

86903 Egészségügyi kiegészítõ szolgáltatások;
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások;
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások;
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat;
869034 Mentés;
869035 Betegszállítás, orvosi rendelvényre történõ halottszállítás;
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi ellátás;
86904 Betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
969041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás;
969043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás;
969044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése;
969049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi feladatok;
869051 Környezet-egészségügyi feladatok;
869053 Sugár-egészségügyi feladatok;
869060 Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás;

12.4. A tudományos kutatás és fejlesztés területén
7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés;

12.5. Az oktatás területén
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás;
853135 Szakiskolai felnõttoktatás;
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési

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

évfolyamokon;
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás;
8542 Felsõfokú oktatás;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854221 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés;

12.6. Egyéb
712101 Mérõeszközök hitelesítése;
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység;
477300 Gyógyszer-kiskereskedelem;

12.7. Honvédelem területén
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842542 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvízvédelem);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás.

13.1. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelemért felelõs miniszter pályázat útján, határozott idõre (5 évre) nevezi ki és menti fel.
13.2. A munkáltatói jogok a fõigazgatót illetik meg, melyeknek gyakorlása meghatározott körben a költségvetési

szerv szervezeti és mûködési szabályzatában megosztható.
13.3. A fõigazgatót a költségvetési szerv feladatainak ellátásában
– a katonai fõigazgató-helyettes;
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– a stratégiai és tudományos fejlesztési fõigazgató-helyettes;
– a rehabilitációs fõigazgató-helyettes;
– az orvos igazgató;
– az ápolási igazgató;
– az intézeti fõgyógyszerész;
– a gazdasági igazgató

támogatja.
14.1. A költségvetési szervnél a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó

közalkalmazottak állnak jogviszonyban, illetve a Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek
szolgálatot.

14.2. A katonai és közalkalmazotti státusban egyaránt betölthetõ magasabb vezetõi, vezetõi megbízásokkal kapcsola-
tos pályázatokat a honvédelemért felelõs miniszter írja ki. A magasabb vezetõi, vezetõi feladatok ellátásával pályázatot
elnyert személyt a honvédelemért felelõs miniszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízást.

15. A költségvetési szerv kisegítõ és vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 20% a költségvetési szerv ki-
adásaiban.

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

2. A határozat 17. pontja a hatályát veszti, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 18. pontjának számozása 17. pontra,
eredeti 19. pontjának számozása 18. pontra változik.

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a fõigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja és
jóváhagyás céljából felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
10/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ 108/2008. (HK 16.)
HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2008. november 1-jei hatállyal költségvetési szervet

alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ.
Rövidített megnevezése: HM KEKK
Angol nyelvû megnevezése: Centre of Excellence for Military Medicine (MILMED COE).
3. A költségvetési szerv székhelye: 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20–22.
Postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.
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4. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM kabinetfõnöke irányí-

tása alatt végzi.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).
12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) az igazgatót a HM kabinetfõnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.”

2. A határozat a következõ új 14. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának számozása
15. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 16. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot az igazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja és jó-
váhagyás céljából felterjeszti a HM kabinetfõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
11/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal 83/2006. (HK 17/I.),
96/2006. (HK 19.), 109/2006. (HK 22.), valamint 16/2008. (HK 5.) HM határozatokkal módosított, 61/2005. (HK 9.)
HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–10. pontja helyébe a következõ 1–10. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2005. április 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1994. november 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal.
Rövidített megnevezése: HM KEHH
3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok telephelyei:
– HM Költségvetési Ellenõrzési Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.;
– HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlan-
fenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához
szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842210 Védelmi feladatok központi igazgatása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a hivatali mûködés tekinteté-

ben a jogi szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.”

2. A határozat 11–13. pontjai helyébe a következõ 11–13. pontok lépnek, és ezzel egyidejûleg a határozat a következõ
új 14–15. pontokkal egészül ki, továbbá a határozat eredeti 11. pontjának számozása 16. pontra, eredeti 13. pontjának
számozása 17. pontra változik:

„11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a hon-
védelmi és katonai célú építmények építési célelõirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 25/2008.
(XI. 28.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése, 4. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

c) A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ
munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet 37. § (1) és (3) bekezdése
szerinti tevékenység végzése;

d) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.
(XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;
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e) a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti feladatok végrehajtása;

f) a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtása;

g) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet
6. § (1) és (7) bekezdésében, valamint 5. számú mellékletében részére meghatározott feladatok végrehajtása;

h) az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzé-
sének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 3/A. § f) és g) pontjában meghatározott feladatok végzése;

i) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
43/J. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

j) az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti feladatok elõkészítése;

k) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/A. § (2) bekezdésének b) pontja, illetve (3) bekezdése,
továbbá 121/A. §-ának (1)–(9) bekezdése szerinti feladatok ellátása, valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésé-
rõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8–10. §-aiban meghatározott feladatok végrehajtása.

A k) pont szerinti feladatok végrehajtását a fõigazgató I. helyettese (a HM belsõ ellenõrzési vezetõje) közvetlenül
irányítja.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).
13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót és a fõigazgató I. helyettest (a HM belsõ ellenõrzési vezetõjét) a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a fõigazgató ezen határozat hatályba lépését követõ 90 napon belül módosítja és
jóváhagyás céljából felterjeszti a HM jogi szakállamtitkár részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
12/2009. (VI. 5.) HM

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

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal 20/2001. (HK 4.), 68/2001. (HK 1/2002.),

11/I. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 649



86/2005. (HK 11.), 81/2006. (HK 17/I.), valamint 17/2008. (HK 5.) HM határozatokkal módosított alapító okiratát (a to-
vábbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–11. pontjai helyébe a következõ 1–11. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, 1995. július 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal.
Rövidített megnevezése: HM VH
Angol nyelvû megnevezése: Defence Office of Ministry of Defence.
3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
HM Védelmi Koordinációs Iroda, 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingat-
lanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásá-
hoz szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ HM-szervezet.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM-államtitkár irányítása

alatt végzi.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)

40. §-a alapján a Hvt. 50. §-a (1) bekezdésének c), g)–i) pontjában, valamint az 52. § (1) bekezdésének b), c) és e) pontjá-
ban meghatározott feladatok végrehajtása;

b) a Vhr. 52. (1) bekezdése alapján a honvédelmi miniszternek a centrális alárendeltségû közigazgatási és a helyi vé-
delmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási feladatai meghatározása, valamint a felügyeletükre vonatkozó döntések
szakmai elõkészítésének és végrehajtásának koordinálása;

c) a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseirõl szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése alapján
a befogadó nemzeti támogatás tárcaközi tervezõ bizottsága titkársági teendõinek ellátása;

d) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003.
(VIII. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet, a „III. A védelemgazdasági alapterv fejezetei” cím 3. pontjának második gondo-
latjeles bekezdése alapján meghatározott tervezési feladatok végrehajtása.”

2. A határozat a következõ új 12–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 12. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 13. pontjának számozása 17. pontra változik:

„12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842206 Honvédelmi felkészítés (Komplex védelem);
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.
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15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a fõigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja és
jóváhagyás céljából felterjeszti a HM-államtitkár részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
14/2009. (VI. 5.) HM

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

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség 44/2002. (HK 21.), 105/2004.
(HK 26.), 110/2004. (HK 27.) 121/2005. (HK 17.), 99/2006. (HK 20.), 113/2006. (HK 23.), valamint 39/2008. (HK 8.)
HM határozatokkal módosított, 28/2000. (HK 12.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat)
az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2000. augusztus 15-i hatállyal költségvetési szervet

alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség.
Rövidített megnevezése: HM IÜ
3. A költségvetési szerv székhelye: 1095 Budapest IX., Soroksári út 152.
Postacíme: 1476 Budapest, Pf. 246.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal, 1095 Budapest IX., Soroksári út 152.
Alapításának idõpontja: 2000. augusztus 15.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és infra-

strukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.
10. A költségvetési szerv illetékessége: a helyi lakásgazdálkodási feladatok kivételével országos.
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11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység.”

2. A határozat a következõ új 13–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 17. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a vezérigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja
és jóváhagyás céljából felterjeszti a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
15/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség 21/2008. (HK 6.) HM ha-
tározattal módosított, 119/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az aláb-
biak szerint módosítom:

1. A határozat 1–14. pontjai helyébe a következõ 1–14. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1996. november 15.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség.
Rövidített megnevezése: HM KPÜ
3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
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Egyéb telephelyei:
1135 Budapest XIII., Aba u. 4., postacím: 1395 Budapest, Pf. 62;
8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2., postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 154.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és székhelye:
Magyar Honvédség Pénzügyi és Számviteli Szolgálat, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Logisztikai gazdálkodási feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épüle-
tek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtá-
sára kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és infra-

strukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.”

2. A határozat a következõ új 15. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 15. pontjának számozása
16. pontra, eredeti 16. pontjának számozása 17. pontra változik:

„15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a vezérigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja
és jóváhagyás céljából felterjeszti a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
16/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 101/2007. (HK 15.), vala-
mint 59/2008. (HK 10.) HM határozatokkal módosított, 120/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okiratát
(a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–14. pontjai helyébe a következõ 1–14. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség.
Rövidített megnevezése: HM FLÜ
3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telephelyei:
1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.
2381 Táborfalva, Tarcsay út 82.
1101 Budapest X., Salgótarjáni út 18.
1145 Budapest XIV., Jávor u. 9/A
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ Törzs, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.;
– HM Technológiai Hivatal, 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.;
– HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal, 1101 Budapest X., Salgótarjáni út 18.;
– HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal, 1145 Budapest XIV, Jávor u. 9/A;
– MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, 1101 Budapest X., Zách u. 4.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlan-
fenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához
szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és infra-

strukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint bel-

sõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5–7. §, valamint 16. § és a 29. § alapján beszerzési tevékeny-

ség végzése;
c) a 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján, a NATO NSIP-programja keretében a cégek pályázatának vizsgálata

és minõsítése, illetõleg a 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a NATO NSIP keretében megvalósuló beszerzési te-
vékenység végzése;

d) a katonai minõségbiztosítási feladatok végrehajtásáról szóló 10/2005. (IV. 14.) HM rendelet apján minõségbiztosí-
tási, rendszertanúsítási és akkreditációs eljárások lefolytatása és tevékenységek végzése.
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12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
749032 Minõségbiztosítási tevékenység;
749033 Rendszertanúsítás;
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás;
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.”

2. A határozat a következõ új 15. és 16. ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 15. pontjának számo-
zása 17. pontra, eredeti 16. pontjának számozása 18. pontra változik:

„15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 10 % a szerv kiadásaiban.
16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a vezérigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja
és jóváhagyás céljából felterjeszti a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
17/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 24/1998. (HK 11.), 6/2002.
(HK 5.), 65/2005. (HK 9.), 93/2006. (HK 19.), 110/2007. (HK 16.), 83/2008. (HK 11.), valamint 105/2008. (HK 15.) HM
határozatokkal módosított, 30/1997. (HK 11.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az
alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–16. pontjai helyébe a következõ 1–16. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 1958. január 1-jei visszamenõleges hatállyal költségvetési

szervet alapítok.
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2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
Rövidített megnevezése: HM HIM
3. A költségvetési szerv székhelye: 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.
Postacíme: 1250 Budapest, Pf. 7.
Telephelye: 1076 Budapest VII., Verseny u. 12., postacíme: 1438 Budapest, Pf. 430.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MN Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közintézmény, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állo-
mány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingat-
lanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 910200 Múzeumi tevékenység szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM kabinetfõnök irányítása

alatt végzi.
10. A költségvetési szerv mûködési köre: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

43. § (2) bekezdésében;
b) a Hvt. 43. § (1) bekezdése f) pontjában és 146. § (4) bekezdésében;
c) a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvényben;
d) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV: törvényben meghatározott feladatok végzése.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

581100 Könyvkiadás;
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása;
910110 Nemzeti könyvtári feladatok;
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme;
910123 Könyvtári szolgáltatások;
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme;
910132 Levéltári szolgáltatások, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység;
910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység;
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység;
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység;
910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység;
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842193 Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása és fenntartása;
960301 Hadisírok létesítése, gondozása.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 5% a szerv kiadásaiban.
16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”
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2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a fõigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosítja és
jóváhagyás céljából felterjeszti a HM kabinetfõnöke részére.

3. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
18/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet 173/2006. (HK
1/2007.), valamint 4/2007. (HK 3.) HM határozatokkal módosított, 115/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott alapító
okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–14. pontjai helyébe a következõ 1–14. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet.
Rövidített megnevezése: MK ÁEK KK
3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Külföldi szolgálatteljesítési helye: Ausztria, Bécs;
Postacím: Österreich, 1010 Wien, Bankgasse 4–6.
4. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelempolitikai szakterü-

letért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
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11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM védelempolitikai szakállamtitkára javaslata alapján, a külügyminiszter egyetértésével, a

honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.

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

2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a képviseletvezetõ ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosít-
ja és jóváhagyás céljából felterjeszti a HM védelempolitikai szakállamtitkára részére.

3. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
19/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg 174/2006. (HK
1/2007.), valamint 3/2007. (HK 3.) HM határozatokkal módosított, 116/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott alapító
okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–14. pontjai helyébe a következõ 1–14. pontok lépnek:
„1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg.
Rövidített megnevezése: MK ÁNK VPR
3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
Külföldi szolgálatteljesítési helye: Belgium, Brüsszel, NATO-Központ;
Postacíme: NATO HQ, Boulevard Léopold III, Brussels (Evere), B-1110
4. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelempolitikai szakterü-

letért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt, a Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet részeként végzi.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM védelempolitikai szakállamtitkára javaslata alapján, a külügyminiszter egyetértésével, a

honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban. A költség-
vetési szerv személyi állományát a HM védelempolitikai szakállamtitkára, illetve a HM védelmi tervezési és infrastruk-
turális szakállamtitkára szakterületi javaslata alapján, a külügyminiszter egyetértésével a honvédelmi miniszter nevezi ki
és menti fel.

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

2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a képviseletvezetõ ezen határozat hatálybalépését követõ 90 napon belül módosít-
ja és jóváhagyás céljából felterjeszti a HM védelempolitikai szakállamtitkára részére.

3. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
20/2009. (VI. 5.) HM

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

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Mûveleti Központ 42/2008. (HK 8.) HM határozattal módosított,
167/2006. (HK 24.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Mûveleti Központ.
Rövidített megnevezése: MH MK
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3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Mûvelet Irányító Központ, 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, más magasabb szintû parancsnokság jog-

állású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és
szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés b)–c) és h) pontjában meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.”

2. A határozat a következõ új 14–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 17. pontra változik:

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

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
21/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 53/2007. (HK 6.),
96/2007. (HK 13.), 146/2007. (HK 1/2008.), valamint 14/2008. (HK 4.) HM határozatokkal módosított, 23/2007.
(HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–14. pontjai helyébe a következõ 1–14. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 2005. április 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ.
Rövidített megnevezése: MH HEK
3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly körút 44.
Postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.
Telephelyei:
– 1134 Budapest XIII., Róbert Károly körút 44., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1;
– 1097 Budapest IX., Gyáli út 17–19., postacíme: 1555 Budapest, Pf. 68;
– 6000 Kecskemét, Balaton utca 17., postacíme: 6001 Kecskemét Pf. 306;
– 1183 Budapest XVIII., Tünde utca, hrsz. 0137664., postacíme: 1675 Budapest, Pf. 168;
– 1025 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.;
– 8380 Hévíz, Ady Endre út 31., postacíme: 8381 Pf. 16.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelye:
– MH Egészségügyi Parancsnokság, 1134 Budapest XIII, Lehel utca 35–37.;
– MH Honvéd Egészségügyi Központ Elõkészítõ Törzs, 1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szük-
séges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége,
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása,
851286 Fogorvosi ellátás.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, más magasabb szintû parancsnokság jog-
állású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és
szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter,
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium,
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint, a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott;
b) a hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 82., 100. és 200. §-ában

meghatározott;
c) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott;
d) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben meghatározott;

11/I. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 661



e) a kötelezõ egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározott;
f) az egészségügyi felsõfokú szakirányú képzésrõl szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott;
g) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának feltételeirõl szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott;
h) az egyes központosított szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm

rendeletben meghatározott;
i) a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatásokról és a díjakról szóló 284/1997. (XII. 23.)

Korm. rendeletben meghatározott;
j) a hivatásos és szerzõdéses állomány, valamint katonai oktatási intézményekbe jelentkezõk egészségi, pszichikai és

fizikai alkalmasság elbírálásáról szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendeletben meghatározott;
k) a fegyveres szervek hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti állományának egészségi, pszichikai és fizikai al-

kalmasság elbírálásáról szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM rendeletben meghatározott;
l) a közúti gépjármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 2.) NM rendeletben

meghatározott;
m) a munkaköri szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatokról és véleményezésekrõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM ren-

deletben meghatározott, tevékenységi körébe tartozó feladatok végzése;
n) az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben kapott felhatalmazás

alapján az MH egészségügyi tevékenységének felügyelete, a fõszakorvosi rendszer mûködésének irányítása;
o) az Állami Népegészségügyi és tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálatának mûködtetése, a honvédségi
szervezetek és a személyi állomány közegészségügyi-járványügyi szakfelügyelete, közegészségügyi-járványügyi
egészségfejlesztési feladatok ellátása;

p) az állami célú légiközlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõ-egészségügyi feltételeirõl szóló
22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet alapján a repülés-egészségügyi vizsgálatok végzése.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések

megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés;
722024 Pszichológiai és viselkedéstudományi alapkutatás;
722025 Pszichológiai és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás;
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység;
750000 Állat-egészségügyi ellátás;
842202 Védelmi képességek fenntartása (pszichológiai egészségügyi biztosítás);
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842207 Honvédelmi K+F (megelõzõ és gyógyító katonai pszichológiai kutatás és kísérleti fejlesztés);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842192 Nemzetközi katonai rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása;
862220 Egynapos sebészeti ellátás;
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás;
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás;
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
862301 Fogorvosi alapellátás;
869011 Hatósági eljárás érdekében, vagy más jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység;
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások;
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások;
869034 Mentés;
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
863039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás;
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó vizsgálatok;
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869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás;
869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése;
869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
869051 Környezet-egészségügyi feladatok;
869052 Település-egészségügyi feladatok;
869053 Sugár-egészségügyi feladatok;
869060 Élelmezés-táplálkozás egészségügyi felügyelet, ellenõrzés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok (az MH egészségügyi fõnöke);
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.”

2. A határozat a következõ új 15. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 15. pontjának számozása
16. pontra, eredeti 16. pontjának számozása 17. pontra változik:

„15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
22/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Támogató Dandár

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Támogató Dandár 104/2007. (HK 16.), valamint 81/2008. (HK 11.)
HM határozatokkal módosított, 121/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat)
az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1945. január 16.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Támogató Dandár.
Rövidített megnevezése: MH TD
3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Zách utca 4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
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4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, 2142 Nagytarcsa, Széchenyi út 80.;
– MH Budapesti Helyõrségparancsnokság, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.;
– MH 32. Budapest Õr- és Díszezred, 1118 Budapest XII., Budaörsi út 49–53.;
– MH Központi Zenekar, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.;
– MH Támogató Ezred, 1101 Budapest X., Zách utca 4.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ dandár jogállású katonai szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ hazai tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ feladatokban;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
23/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat 175/2006. (HK 1/2007.), valamint 13/2008.
(HK 4.) HM határozatokkal módosított, 122/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban:
határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–14. pontjai helyébe a következõ 1–14. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat.
Rövidített megnevezése: MH GEOSZ
3. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.
Postacíme: 1525 Budapest, Pf. 37.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Térképész Szolgálat, Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.;
– MH Meteorológiai Szolgálat, Budapest XIII., Lehel u. 33–35.;
– MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda, Budapest XIII., Lehel u. 33–35.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állomá-

nya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter,
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium,
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: szolgálatfõnök;
b) a szolgálatfõnököt a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.”
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2. A határozat a következõ új 15. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 15. pontjának számozása
16. pontra, eredeti 16. pontjának számozása 17. pontra változik:

„15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a szolgálatfõnök ezen határozat hatályba lépését kö-
vetõ 90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
24/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a to-
vábbiakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság 111/2006.
(HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság.
Rövidített megnevezése: MH KMHP
3. A költségvetési szerv székhelye: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5–7.
Postacíme: 5001 Szolnok, Pf. 10.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Budapest Fõvárosi Hadkiegészítõ Parancsnokság, Budapest XIII., Dózsa György út. 51.;
– MH Bács-Kiskun Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Kecskemét, Lunkányi János u. 1.;
– MH Békés Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Békéscsaba, Andrássy út 67–69.;
– MH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Miskolc, Hatvanötösök útja 2.;
– MH Csongrád Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szeged, Hattyas sor 6–10.;
– MH Hajdú-Bihar Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Debrecen, Péterfia u. 58/A;
– MH Heves Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Eger, Hatvanasezred út 3.;
– MH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szolnok, Táncsics u. 5–7.;
– MH Nógrád Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Salgótarján Ady Endre út 3/C;
– MH Pest Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Budapest, XIII., Dózsa György út. 51.;
– MH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Nyíregyháza, Bessenyei tér 15.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
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az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állomá-

nya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a mun-

káltatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése kivé-
telével – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének vezetõ-
je e jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben gyako-
rolja.

10. A költségvetési szerv illetékessége Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest fõváros, Csongrád,
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék közigazgatási területére
terjed ki.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. A határozat a következõ új 14–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 17. pontra változik:

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

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
90 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
25/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a to-
vábbiakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság 112/2006.
(HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság.
Rövidített megnevezése: MH NYMHP
3. A költségvetési szerv székhelye: 8200 Veszprém, Jókai utca 31–33.
Postacíme: 8200 Veszprém, Pf. 81.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Zala Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Zalaegerszeg, Gasparits u. 18.;
– MH Somogy Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Kaposvár, Baross Gábor u. 18/A;
– MH Baranya Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Pécs, Kisfaludy Sándor u. 5.;
– MH Tolna Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szekszárd, Bezerédj István u. 27–31.;
– MH Fejér Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 7.;
– MH Komárom-Esztergom Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Tatabánya, Komáromi u. 18.;
– MH Gyõr-Moson-Sopron Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Gyõr, Baross Gábor u. 47.;
– MH Vas Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szombathely, Deák Ferenc u. 76.;
– MH Veszprém Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Veszprém, Kõhid u. 10.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állomá-

nya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a mun-

káltatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése kivé-
telével – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének vezetõ-
je e jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben gyako-
rolja.

10. A költségvetési szerv illetékessége: Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala, Somogy, Baranya, Tolna, Fejér,
Komárom-Esztergom megyék közigazgatási területére terjed ki.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
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12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. A határozat a következõ új 14–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 17. pontra változik:

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

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
26/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola 92/2008. (HK 13.) HM ha-
tározattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–14. pontjai helyébe a következõ 1–14. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. augusztus 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola.
Rövidített megnevezése: MH KPTSZI
Típusa: többcélú, összetett közoktatási intézmény, szakközépiskola és szakiskola.
3. A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
Postacíme: 2001 Szentendre, Pf. 230.
Telephelye: Ittebei Kiss József Helikopterbázis, 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 5/C.
Gyakorlóhelyei: az MH kijelölt katonai szervezeteivel kötött együttmûködési megállapodás alapján.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Szentendrei Katonai Szakképzõ Iskola és Kollégium, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.;
– MH Budapesti Katonai Szakképzõ Iskola és Kollégium, Budapest IX., Üllõi út 133–135.;
– MH Szolnoki Katonai Középiskola és Kollégium, Szolnok Szandaszõlõs, Kilián u. 1.
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5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842240 Haderõ kiképzése, felkészítése szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet, katonai oktatási

intézmény.
8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik. Az igazgató

feletti egyéb munkáltatói jogokat – külön meghatározottak szerint, a HM Honvéd Vezérkar fõnök képviseletében – szol-
gálati elöljáróként az MH Központi Kiképzõ Bázis parancsnoka gyakorolja. A tanügyigazgatás területén tevékenységét
a honvédelmi miniszter által meghatározott HM szerv felügyeli.

A törvényességi ellenõrzést a székhelyen Pest Megye Önkormányzatának fõjegyzõje, a telephelyen Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megye Önkormányzatának fõjegyzõje végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint bel-

sõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a szakképzõ iskola – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVl. tör-

vény és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény alapján – iskolarendszerû és felnõttképzési rendszerû katonai
szakképzés formájában – végzi a szerzõdéses és legénységi állomány, a polgári életbõl felvettek, valamint a tiszthelyet-
tesek (a továbbiakban: hallgatók) jogszabályokban és egyéb szabályozókban meghatározott képzését;

c) 853200 Szakmai középfokú oktatás nappali és levelezõ munkarend szerint (székhelyén és telephelyén egyaránt):
– csak szakképzési évfolyammal mûködõ szakközépiskola, a középiskolai végzettséggel rendelkezõ, 18. életévüket

betöltött hallgatók számára a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendeletben felsorolt, az Országos Képzési Jegyzékben megjelent
52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés megszerzésére az 1/13. évfolya-
mon;

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ szakiskola, nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettséggel és bármilyen szakképesítéssel rendelkezõ, kizárólag az MH-val szolgálati viszonyban álló hallgatók szá-
mára a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
17/2008. (VII. 18.) HM rendeletben felsorolt, az Országos Képzési Jegyzékben megjelent 31 863 02 0000 00 00 Honvéd
tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés megszerzésére az 1/9. évfolyamon.

d) 855900 M.n.s. egyéb oktatás, a levelezõ munkarend szerinti óratartási elõírásoknak megfelelõen (székhelyén és te-
lephelyén egyaránt):

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ felnõttképzési feladatokat ellátó szakközépiskola, a középiskolai végzett-
séggel rendelkezõ, 18. életévüket betöltött hallgatók számára a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesíté-
sek szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendeletben felsorolt, az Országos
Képzési Jegyzékben megjelent 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével), és az 54 863 01
0000 00 00 Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) szakképesítések megszerzésére;

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ felnõttképzési feladatokat ellátó szakiskola, nyolcadik évfolyam elvégzé-
sével tanúsított alapfokú iskolai végzettséggel és bármilyen szakképesítéssel rendelkezõ, kizárólag az MH-val szolgálati
viszonyban álló hallgatók számára a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendeletben felsorolt, az Országos Képzési Jegyzékben megjelent
31 863 02 000000 00 Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés megszerzésére;

– a felnõttképzési feladatokat ellátó szakképzõ iskola által mûködtetett képzésekhez kapcsolódó felnõttképzési szol-
gáltatások és 2 számjegyû azonosítói: 91 elõzetes tudásszint felmérés, 96 egyéb;
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e) az a) és c) bekezdésekben megfogalmazott feladatok függvényében részt vesz tiszthelyettes-képzésre felvételt
nyert hallgatók egységes program és követelmény alapján végrehajtandó alapkiképzésében, valamint a HM Honvéd Ve-
zérkar fõnöki intézkedésben meghatározott kiképzési feladatok végrehajtásában;

f) az a) és c) bekezdésekben megfogalmazott feladatok függvényében részt vesz a szerzõdéses legénységi állomány és
a tiszthelyettesek elõmeneteléhez kötelezõ át- és továbbképzések végrehajtásában, a parancsnoki beosztású tiszthelyet-
tesek részére tanfolyamrendszerû katonai vezetõi képzéseket hajt végre;

g) az a) és c) bekezdésekben megfogalmazott feladatok függvényében részt vesz a szerzõdéses legénységi állomány
szakirányú szakmai felkészítésében;

h) részt vesz a tantervfejlesztésben és központi programok, tantervek kidolgozásában;
i) szervezi és végzi a tiszthelyettes állomány nyelvi felkészítését.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek;
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam);
853124 Szakközép-iskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam);
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam);
853135 Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam);
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolya-

mokon;
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás;
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon;
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás;
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás;
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
855935 Szakmai továbbképzések;
855936 Kötelezõ felkészítõ képzések;
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás;
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) az igazgatót nyilvános pályázat útján a honvédelmi miniszter bízza meg 5 év idõtartamra, illetve menti fel és gyako-

rolja felette a fegyelmi jogkört. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a HM Honvéd Vezérkar fõnök képvi-
selõje gyakorolja.

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

A hallgatók jogállását, felvételének rendjét és feltételeit külön jogszabályok határozzák meg.”

2. A határozat a következõ új 15–18. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 15. pontjának szá-
mozása 19. pontra, eredeti 16. pontjának számozása 20. pontra változik:

„15. A költségvetési szerv hallgatói összlétszáma 100 fõ. Nappali képzési formában a székhelyen 90 fõ, a telephelyen
10 fõ hallgató képzése biztosított. Levelezõ vagy felnõttképzési formában összesen 400 fõ, ebbõl a székhelyen 370 fõ, a
telephelyen 30 fõ hallgató képzésére van lehetõség.

16. A költségvetési szerv feladatainak ellátásához szükséges vagyon (ingó és ingatlan) a székhelyen és telephelyen az
MH utaltsági rendjében kerül biztosításra.

17. A határozat 3. pontjában feltüntetett ingatlanok adatai:

Ingatlan típusa Cím Tulajdonos Helyrajzi szám Alapterület (m2)

Székhely 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14. magyar állam Szentendre belterület 24 5670

Telephely 5008 Szolnok, Kilián út 1. magyar állam 0785/1 9337

A gyakorlóhelyek képzéshez szükséges használatának rendjét külön megállapodások tartalmazzák.
18. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”
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3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az igazgató ezen határozat hatályba lépését követõ
90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
27/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis 89/2008. (HK12.), valamint 3/2009. (I. 30.)
HM határozatokkal módosított, 84/2007. (HK 12.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat)
az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. július 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis.
Rövidített megnevezése: MH KKB
3. A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
Postacíme: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Szentendrei Kiképzõ Központ, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842240 Haderõ kiképzése, felkészítése szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
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11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint bel-

sõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a hivatásos és szerzõdéses katonák át- és továbbképzési rendszerében meghatározott feladatok végzése;
c) közremûködés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas hallgatóinak katonai alapképzésében .

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel;
c) a parancsnok – külön meghatározottak szerint, a HM Honvéd Vezérkar fõnök képviseletében – szolgálati elöljáró-

ként gyakorolja az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola igazgatója feletti egyéb munkáltatói jogokat.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
28/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ 64/2008. (HK 11.) HM
határozattal módosított, 111/2007. (HK 16.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az
alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1992. szeptember 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1967. szeptember 1.
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2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ.
Rövidített megnevezése: MH KIAK
3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 51.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Információs és Katonai Igazgatási Központ, 1145 Budapest XIV., Gyarmat u. 42.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állomá-

nya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a mun-

káltatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése kivé-
telével – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének vezetõ-
je e jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben gyako-
rolja.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 7–9. §-aiban elõírt, a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott, to-

vábbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
225. §-ában, a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, va-
lamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
132. §-ában, a hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köz-
tisztviselõk és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) HM rendelet 11. §-ában rögzített feladatok
ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
84221 Védelmi feladatok központi igazgatása;
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 17. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”
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3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
90 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
29/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatal

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ Képviselete, Kato-
nai Képviselõ Hivatala 4/2002. (HK 5.) HM határozattal módosított, 5/1998. (HK 2.) HM határozattal kiadott alapító
okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–9. pontjai helyébe a következõ 1–9. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1998. január 15-i hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatala.
Rövidített megnevezése: MH KKH
3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
Szolgálatteljesítés helye: Brüsszel (Belgium) NATO-központ.
Postacíme: NATO-központ, 1110 Brüsszel, Belgium.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ Képviselete, Katonai Képviselõ Hivatala,

1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ katonai szervezet. Állománya az MH költ-

ségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tar-
tozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium,
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.”
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2. A határozat a következõ új 10–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 10. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 11. pontjának számozása 17. pontra változik:

„10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomácia.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: katonai képviselõ;
b) a katonai képviselõt a HM Honvéd Vezérkar fõnöke és a HM védelempolitikai szakállamtitkára együttes javaslata

alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a katonai képviselõ ezen határozat hatályba lépését
követõ 90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
30/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet 74/2004. (HK 18.) HM határozattal mó-
dosított, 3/2002. (HK 5.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módo-
sítom:

1. A határozat 1–10. pontjai helyébe a következõ 1–10. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. június 30-i hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet.
Rövidített megnevezése: MH NKK
3. A költségvetési szerv székhelye: SHAPE, Mons, Belgium.
Postacíme: 7010 SHAPE, Belgium.
4. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási
feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve végzi.
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5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik, feladatkörébe

tartozó katonai szakmai kérdésekben önállóan látja el feladatait. Halasztást nem tûrõ, politikai kihatással is bíró ügyek-
ben a honvédelmi miniszter és a HM védelempolitikai helyettes államtitkára az MH NKK vezetõjének közvetlenül is
utasítást adhat, aki a közvetlen utasításról – annak végrehajtása mellett – tájékoztatja a Honvéd Vezérkar fõnökét.

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.”

2. A határozat a következõ új 11. ponttal egészül ki és ezzel egyidejûleg az eredeti 11. pont számozása 15. pontra vál-
tozik:

„11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.”

3. A határozat 12. pontja helyébe a következõ új 12. pont lép:
„12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: katonai képviselõ;
b) a katonai képviselõt a HM Honvéd Vezérkar fõnök és a HM védelempolitikai szakállamtitkár együttes javaslata

alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”

4. A Határozat a következõ új 13. és 14. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának
számozása 16. pontra változik:

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

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

5. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a katonai képviselõ ezen határozat hatályba lépését
követõ 90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

6. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
31/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet 4/2004. (HK 4.) HM határozattal kiadott
alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–10. pontjai helyébe a következõ 1–10. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2004. március 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet.
Rövidített megnevezése: MH NÖK
3. A költségvetési szerv székhelye: Norfolk, Virginia, Amerikai Egyesült Államok.
Postacíme: HEADQUARTERS, SUPREME ALLIED COMMANDER TRANSFORMATION 7857 BLANDY

ROAD, SUITE 100, NORFOLK, VIRGINIA 23551-2490.
4. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állomá-

nya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.”

2. A határozat a következõ új 11–14. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 11. pontjának szá-
mozása 15. pontra, 13. pontjának számozása 16. pontra változik, továbbá a határozat eredeti 12. pontja a hatályát veszti:

„11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM Honvéd Vezérkar fõnöke és a HM védelempolitikai szakállamtitkára együttes javaslata

alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”
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3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a képviseletvezetõ ezen határozat hatályba lépését
követõ 90 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
32/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság 168/2006. (HK 1/2007.) HM határo-
zattal módosított, 118/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak
szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1961. augusztus 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság.
Rövidített megnevezése: MH ÖHP
3. A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.
Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– MH Szárazföldi Parancsnokság, 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.
– MH Légierõ Parancsnokság, 8202 Veszprém, Jókai u.33.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gaz-
dálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesz-
tési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyag-
ellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosí-
tott végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, MH középszintû irányító-vezetõ szerv,

hadmûveleti magasabb egység jogállású szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állo-
mánytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
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9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

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

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.
16. A költségvetési szerv jogi személyiségû szervezeti egységeit ezen határozat melléklete tartalmazza.”

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt a HM Honvéd Vezérkar fõnök útján jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszter ré-
szére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar
Kontingens alapításáról szóló 128/2007. (HK 21.) HM határozat és az azt módosító 58/2008. (HK 10.), 122/2008. (HK
18.) HM határozatok; a Magyar Honvédség EUFOR Kontingens alapításáról szóló 87/2008. (HK 12.) HM határozat és
az azt módosító 123/2008. (HK 18.) HM határozat; a Magyar Honvédség KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium
alapításáról szóló 86/2008. (HK 12.) HM határozat és az azt módosító 121/2008. (HK 18.) HM határozat; a Magyar Hon-
védség KFOR Zászlóalj alapításáról szóló HM 88/2008. (HK 12.). határozat és az azt módosító 120/2008. (HK 18.) HM
határozat; a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport alapításáról szóló 130/2007. (HK 21.) HM határozat és
az azt módosító 60/2008. (HK 10.), 124/2008. (HK 18.) HM határozatok; a Magyar Honvédség Vegyes Hídépítõ Század
alapításáról szóló 129/2007. (HK 21.) HM határozat; a Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport
alapításáról szóló 02/2008. (HK 1/2009.) HM határozat; a Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Csoport alapításáról
szóló 01/2008. (HK 1/2009.) HM határozat; valamint a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 12., 13. és 14. váltás
alapításáról szóló, illetve azok módosítására kiadott 133/2007. (HK 21.), 96/2008. (HK 13.), 117/2008. (HK 17.),
5/2009. (III. 13.) HM határozatok hatályukat vesztik.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 32/2009. (VI. 5.) HM határozathoz

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság jogi személyiségû szervezeti egységei

1. Magyar Honvédség KFOR Zászlóalj
1.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség KFOR Zászlóalj, 2009. szeptember 1-jétõl Magyar

Honvédség KFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH KFZ, 2009. szeptember 1-jétõl MH KFOR KONT.
1.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR Z, 2009. szeptember 1-jétõl 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR KONT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföldön a KFOR NATO mûveleti területe.
1.3. Megalakításának idõpontja: 2008. július 15.
1.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideiglenes kato-

nai szervezet. Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel,
anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

1.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontja alapján a 3. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
a) pontjának ae) alpontja alapján az 1. kategóriába tartozik.

1.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
1.7. A szervezeti egység az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok szolgálati

alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzetben tevékenységét a KFOR illetékes parancsnokának utasításai
szerint látja el.

1.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: zászlóaljparancsnok, 2009. szeptember 1-jétõl kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
1.9. A szervezeti egység képviseletére a zászlóaljparancsnok (kontingensparancsnok) jogosult, aki a vezénylési hely

állományilletékes parancsnokaként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott kere-
tek között gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

1.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

1.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

2. Magyar Honvédség KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium
2.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium.
Rövidített megnevezése: MH KFOR MEL
2.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR MEL
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföldön a KFOR NATO mûveleti területe.
2.3. Megalakításának idõpontja: 2008. július 1.
2.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH
eszközállományából kell feltölteni.

2.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés b) pontjának bd) alpontja alapján a 2. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
a) pontjának af) alpontja alapján az 1. kategóriába tartozik.

2.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
2.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes parancs-

noka az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét a KFOR illetékes parancsnoká-
nak utasításai szerint látja el.
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2.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezetõ fõorvos;
b) a vezetõ fõorvost beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
2.9. A szervezeti egység képviseletére a vezetõ fõorvos jogosult, aki a személyi állomány szolgálati elöljárójaként a

jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a jogokat és
teljesíti a kötelezettségeket.

2.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH KFOR Zászlóaljon (2009. szeptember 1-jétõl MH KFOR

Kontingensen) keresztül az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított vég-
rehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató feladatokat az MH önállóan
mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálkodása keretéül
szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg

2.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

3. Magyar Honvédség EUFOR Kontingens
3.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség EUFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH EUFOR KONT
3.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/EUFOR KONT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Bosznia-Hercegovina.
3.3. Megalakításának idõpontja: 2007. április 20.
3.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH
eszközállományából kell feltölteni.

3.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontja alapján a 2. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés a)

pontjának aa) alpontja alapján az 1. kategóriába tartozik.
3.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
3.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzet-

ben tevékenységét az EUFOR illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.
3.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: nemzeti támogató elem parancsnoka (kontingensparancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
3.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka-

ként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a jogokat
és teljesíti a kötelezettségeket.

3.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

3.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

4. Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport
4.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport
Rövidített megnevezése: MH PRT
4.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/PRT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
4.3. Megalakításának idõpontja: 2006. augusztus 1.
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4.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, ezred jogállású ideiglenes katonai
szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH
eszközállományából kell feltölteni.

4.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés e) pontjának eb) alpontja alapján a 5. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés c)

pontjának ca) alpontja alapján az 3. kategóriába tartozik.
4.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben
4.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzet-

ben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.
4.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
4.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka-

ként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a jogokat
és teljesíti a kötelezettségeket.

4.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

4.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

5. Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport
5.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport
Rövidített megnevezése: MH OMLT
5.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH OMLT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
5.3. Megalakításának idõpontja: 2008. december 23.
5.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideiglenes katonai

szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH
eszközállományából kell feltölteni.

5.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés f) pontjának fb) alpontja alapján a 6. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
c) pontjának cf) alpontja alapján az 3. kategóriába tartozik.

5.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
5.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes parancs-

noka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes parancsno-
kának utasításai szerint látja el.

5.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: lövészzászlóalj-parancsnok, tanácsadó (kontingens parancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
5.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állományának szolgálati elöljá-

rójaként gyakorolja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

5.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH Tartományi Újjáépítési Csoporton keresztül az MH önál-

lóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szer-
ve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által
kijelölt költségvetési szerve végzi.

5.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.
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6. Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Csoport
6.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Csoport
Rövidített megnevezése: MH KMCS
6.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KMCS
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
6.3. Megalakításának idõpontja: 2008. december 23.
6.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideiglenes katonai

szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH
eszközállományából kell feltölteni.

6.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés f) pontjának fa) alpontja alapján a 6. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
c) pontjának cg) alpontja alapján a 3. kategóriába tartozik.

6.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben .

6.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes parancs-
noka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes parancsno-
kának utasításai szerint látja el.

6.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõtiszt (kontingens parancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
6.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állományának szol-

gálati elöljárójaként gyakorolja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek a
jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

6.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH Tartományi Újjáépítési Csoporton keresztül az MH önál-

lóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szer-
ve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által
kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg

6.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

7. Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingens
7.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kon-

tingens
Rövidített megnevezése: UNFICYP Magyar Kontingens (UNFICYP/HUNCON)
7.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/UNFICYP HUNCON
Alkalmazási körzete: Magyarország, Ciprus.
7.3. Megalakításának idõpontja: 2006. szeptember 25.
Jogfolytonosság alapján: 1995. november 14.
7.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel,
anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

7.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja alapján a 1. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés b)

pontjának ba) alpontja alapján a 2. kategóriába tartozik.
7.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
7.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzet-

ben mûveleti tevékenységét az UNFICYP illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.
7.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: kontingens parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnok vezényli.
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7.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, a vezénylési hely állományilletékes parancs-
nokaként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a
jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

7.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálkodása keretéül
szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

7.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

8. Magyar Honvédség Vegyes Hídépítõ Század
8.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Vegyes Hídépítõ Század
Rövidített megnevezése: MH VH SZD
8.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH VH SZD
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldi alkalmazási körzete megfelelõ közjogi döntés elfogadását követõen ke-

rül meghatározásra.
8.3. Megalakításának idõpontja: 2007. január 1.
8.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl kijelöléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi
döntést követõen vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

8.5. A szervezeti egység béketámogató mûveletekben részt vevõ állományának részletes kategóriába sorolása a fel-
adat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után történik.

8.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
8.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tartozik Készenlét elérése és megfelelõ

közjogi döntés meghozatala után a külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO illetékes parancsno-
kának utasításai alapján látja el.

8.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: századparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
8.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység képviseletére a századparancsnok jogosult, a vezénylési hely állo-

mányilletékes parancsnokaként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek
között gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

8.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

8.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

9. Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
9.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
Rövidített megnevezése: MH NRF
9.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NRF
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldön a NATO szervezetileg illetékes NRF parancsnoksága felelõsségi kö-

rébe tartozó mûveleti terület.
9.3. Megalakításának idõpontja: 2006. január 12.
9.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, váltásonként meghatározott létszám-

mal és jogállással rendelkezõ ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl kijelölés-
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sel, a készenlét idõszakára készenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi döntést követõen ve-
zényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

9.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állományának részletes kategóriába sorolása a fel-
adat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után történik.

9.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
9.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzet-

ben tevékenységét az azt elrendelõ közjogi döntés után, az MH NRF illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.
9.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: nemzeti támogató elem parancsnoka (kontingensparancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
9.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, aki a vezénylési

hely állományilletékes parancsnokaként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott
keretek között gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.:

9.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg

9.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

A honvédelmi miniszter
33/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár 81/2007. (HK 11.), valamint
74/2008. (HK 11.) HM határozatokkal módosított, 34/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továb-
biakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe az alábbi 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1997. március 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár.
Rövidített megnevezése: MH 25. KGY l. dd.
3. A költségvetési szerv székhelye: Tata, Bacsó B. u. 66.
Postacíme: 2891 Tata, Pf. 20.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– MH 25. Klapka György Könnyû Lövészdandár, Tata, Bacsó B. u. 66.;
– MH 101. Szigetvári Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár, Pécs, Pécsváradi út 1.;
– MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj, Tata, Bacsó B. u. 66.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
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köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751438 Reagáló erõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
A dandárparancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás a béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
34/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj 33/2007. (HK 4.) HM határozattal ki-
adott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1992. szeptember 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH 25/88. k. ve. z.
3. A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián György u. 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 31.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 1. Könnyû Vegyes Ezred, Szolnok, Thököly út 86.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751438 Reagáló erõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH 25. Klapka György Lövészdandár dandárparancsnoka közvetlen szolgálati alárendelt-

ségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 17. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
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14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
35/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj 81/2007. (HK 11.)
HM határozattal módosított, 36/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az
alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1939. október 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH 34. BL KMZ.
3. A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián György u. 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 6.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
– Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Felderítõzászlóalj, 5008 Szolnok, Kilián György út 1.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.”

2. A határozat a következõ új 13-15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 17. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 26.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
36/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj 79/2008. (HK 11.) HM hatá-
rozattal módosított, 27/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak
szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1945. szeptember 3.
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2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH 37. mû.z.
3. A költségvetési szerv székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 108.
Postacíme: 6601 Szentes, Pf. 62.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár, 6600 Szentes, Csongrádi út 108.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredet 13. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 18. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.
14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
37/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred 78/2007.
(HK 11.), valamint 82/2008. (HK 11.) HM határozatokkal módosított, 123/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott ala-
pító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1949. március 15.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred.
Rövidített megnevezése: MH 43. hír. és vt.e.
3. A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1.
Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 153.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató Zászlóalj, 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 18. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.
14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
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15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
38/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 81/2007. (HK 11.), valamint 22/2008.
(HK 6.) HM határozatokkal módosított 30/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: hatá-
rozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1996. december 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1951. november 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár.
Rövidített megnevezése: MH 5. B.I. l.dd.
3. A költségvetési szerv székhelye: 4000 Debrecen, Füredi u. 59–63.
Postacíme: 4002 Debrecen, Pf. 227.
Kikülönített szervezeti elemek székhelye: 6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre u. 46.
Postacíme: 6801 Hódmezõvásárhely, Pf. 12.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár, 4000 Debrecen, Füredi u. 59–63.;
– MH 5/62. Könnyû Lövészzászlóalj, 6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre út 46.;
– MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû Lövészzászlóalj, 6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre út 46.;
– MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõzászlóalj, 3300 Eger, Hatvanasezred u. 3.;
– MH 37/4. Török Ignác Mûszaki-építõ Zászlóalj, 6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre út 46.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.
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6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842152 Nemzetközi katonai oktatási, kiképzési együttmûködés;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 18. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.
14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel;
c) a kikülönített szervezeti elemek közvetlen vezetõje a dandárparancsnok-helyettes (Hódmezõvásárhely), aki a kikü-

lönített szervezeti elemek állománya felett gyakorolja az állományilletékes parancsnoki jogköröket.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
39/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 81/2007. (HK 11.), vala-
mint 84/2008. (HK 11.) HM határozatokkal módosított, 37/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a to-
vábbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 1995. december 16-i hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1961. szeptember 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
Rövidített megnevezése: MH 64. log. e.
3. A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai és Támogató Ezred, 7400 Kaposvár, Füredi u.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár -és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 18. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.
14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
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15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
40/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj 35/2007. (HK 4.) HM határo-
zattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1967. szeptember 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH 93. PS vv.z.
3. A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2.
Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 153/V.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Ezred, 6200 Kiskõrös, Soltvadkerti út.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
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9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842207 Honvédelmi K+F-politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–15. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 17. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
41/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ 81/2007. (HK 11.) HM határozattal mó-
dosított, 38/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módo-
sítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1996. december 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1913. október 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ.
Rövidített megnevezése: MH BHK
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3. A költségvetési szerv székhelye: 8100 Várpalota, Árpád u. 1.
Postacíme: 8101 Várpalota, Pf. 28.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség Központi Gyakorló és Lõtérparancsnokság, 8100 Várpalota, Árpád u. 1.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 18. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.
14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
42/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ 112/2007. (HK 16.), valamint 9/2008.
(HK 4.) HM határozatokkal módosított, 40/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: hatá-
rozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2004. május 27-i hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ.
Rövidített megnevezése: MH BTKK
3. A költségvetési szerv székhelye: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24.
Postacíme: 5000 Szolnok, Pf. 82.
4. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”
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2. A határozat a következõ új 13. és 14. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának
számozása 15. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 16. pontra változik:

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

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
43/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 81/2007. (HK 11.)
HM határozattal módosított, 39/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az
alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1999. április 15-i hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1969. szeptember 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ.
Rövidített megnevezése: MH GAVIK
3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Zách u. 4.
Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 12.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Vegyivédelmi Adatgyûjtõ Értékelõ és Tájékoztató Fõközpont, 1106 Budapest X., Jászberényi út 39–45.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.
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7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvízvédelem);
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
721973 Mûszaki, tudományi, kísérleti fejlesztés;
854213 Felsõfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés;
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési

évfolyamokon.
13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján –a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. A határozat a következõ új 14. és 15. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 17. pontra változik:

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

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
44/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis 73/2008. (HK 11.) HM határozat-
tal módosított, 32/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint
módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2000. október 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1951. február 15.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis.
Rövidített megnevezése: MH 59.SZD RB
3. A költségvetési szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
Postacíme: 6004 Kecskemét, Pf. 320.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
59. Szentgyörgyi Dezsõ Harcászati Repülõezred, 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: bázisparancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
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15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
45/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 76/2008. (HK 11.) HM határo-
zattal módosított, 26/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak
szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1950. április 15.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred.
Rövidített megnevezése: MH 12. Arrabona lé. rak. e.
3. A költségvetési szerv székhelye: 9027 Gyõr-Likócs, Laktanya utca 1.
Postacíme: 9002 Gyõr, Pf. 316.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár, 9027 Gyõr-Likócs, Laktanya utca 1.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvíz esetén).

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
46/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis 80/2008. (HK 11.), valamint 1/2009.
(I. 30.) HM határozatokkal módosított, 28/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: hatá-
rozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1958. december 1.
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2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis.
Rövidített megnevezése: MH 86. SZHB
3. A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Szandaszõlõs, Kilián út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 5.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred, 5008 Szolnok, Szandaszõlõs, Kilián u. 1.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842152 Nemzetközi katonai oktatási, kiképzési együttmûködés;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).
13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: bázisparancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
47/2009. (VI. 5.) HM

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

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér 34/2008. (HK 8.), valamint 2/2009. (HÉ 4.) HM
határozatokkal módosított, 42/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az
alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. július 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1950. november 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér.
Rövidített megnevezése: MH PBRT
3. A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Vaszari út 101.
Postacíme: 8501 Pápa, Pf. 35.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 47. Pápa Harcászati Repülõezred, 8500 Pápa, Vaszari út 101.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvíz esetén).
13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
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15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
48/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred 69/2007. (HK 10.), 119/2007.
(HK 19.), valamint 77/2008. (HK 11.) HM határozatokkal módosított, 41/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító
okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2000. október 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1949. június 15.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred.
Rövidített megnevezése: MH 54. Veszprém lte. e.
3. A költségvetési szerv székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 93.
Postacíme: 8202 Veszprém, Pf. 710.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– MH 64. Veszprém Vezetési és Radar Ezred, 8200 Veszprém, Jutasi út 22.;
– MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj, 8200 Veszprém, Jutasi út 93.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.
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8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnoka közvetlen

szolgálati alárendeltségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842152 Nemzetközi katonai oktatási, kiképzési együttmûködés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842436 Légi közlekedés biztonsága;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
49/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ 97/2007. (HK 15.), valamint 75/2008.
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(HK 11.) HM határozatokkal módosított, 25/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: ha-
tározat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–12. pontjai helyébe a következõ 1–12. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1945. április 17.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ.
Rövidített megnevezése: MH LEK
3. A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest XVI., Újszász u. 37–39.
Postacíme: 1631 Budapest, Pf. 12.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó Központ, 1163 Budapest XVI., Újszász u. 37–39.;
– Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 41.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).”

2. A határozat a következõ új 13–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 13. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 14. pontjának számozása 18. pontra változik:

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.
14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”
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3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
50/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ 78/2008. (HK 11.) HM határozattal
módosított, 31/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint
módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2005. április 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 2001. február 21.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ.
Rövidített megnevezése: MH VEK
3. A költségvetési szerv székhelye: 2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.
Postacíme: 2378 Pusztavacs, Pf. 14.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Harcanyag Ellátó Központ, 2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

710 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11/I. szám



11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

2. A határozat a következõ új 14–16. pontokkal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 17. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 18. pontra változik:

„14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
51/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 1. Honvéd Hadihajós és Tûzszerész Zászlóalj

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj 24/2007. (HK 4.) HM ha-
tározattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1945. szeptember 28.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH 1. HTHZ
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3. A költségvetési szerv székhelye: 1153 Budapest XV., Szentmihályi út 107.
Postacíme: 1616 Budapest, Pf. 336.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred, 1153 Budapest XV., Szentmihályi út 107.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshova nem sorolható szervek tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842435 Tûzszerészet;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. A határozat a következõ új 14. és 15. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 17. pontra változik:

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

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
52/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ 133/2008. (HK 1/2009.) HM határozat-
tal módosított, 73/2007. (HK 11.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint
módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei hatállyal

költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1957. november 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ.
Rövidített megnevezése: MH KKK
3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Zách u. 4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Katonai Szállítási Fõigazgatóság, 1134 Budapest XIII., Lehel u. 33-35.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvíz esetén);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”
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2. A határozat a következõ 14. és 15. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának számo-
zása 16. pontra, 15. pontjának számozása 17. pontra változik:

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

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
53/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani

Mûveleti Központ alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a továb-
biakban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ 85/2004.
(HK 21.), valamint 57/2007. (HK 8.) HM határozatokkal módosított, 63/2003. (HK 16.) HM határozattal kiadott alapító
okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–11. pontjai helyébe a következõ 1–11. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2003. július 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti

Központ.
Rövidített megnevezése: MH CKELMK
3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Zách u. 4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
4. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-

mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás a béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége.”

2. A határozat 12. és 13. pontjai helyébe a következõ 12. és 13. pontok lépnek és a határozat a következõ új 14. ponttal
egészül ki, továbbá ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 12. pontjának számozása 15. pontra, eredeti 13. pontjának szá-
mozása 16. pontra változik:

„12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
54/2009. (VI. 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban. Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben (a további-
akban: Kt.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem 72/2008. (HK 11.) HM határozatokkal módosított,
72/2007. (HK 10.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 1–13. pontjai helyébe a következõ 1–13. pontok lépnek:
„1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. július 1-jei hatállyal költ-

ségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1950. november 15.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem.
Rövidített megnevezése: MH Lé. Jü.
3. A költségvetési szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
Postacíme: 6004 Kecskemét, Pf. 415.
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4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Légijármû Javító Üzem, 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az

MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe

tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842207 Honvédelmi K+F-politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján –a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. A határozat a következõ új 14. és 15. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a határozat eredeti 14. pontjának szá-
mozása 16. pontra, eredeti 15. pontjának számozása 17. pontra változik:

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

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

3. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
90 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

4. Ez a határozat 2009. június 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. május 19.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban azoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell, hogy
alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanácsadók-
nak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, továbbá a
biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ............. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem
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Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A HONVÉDELMI MINISZTER HATÁROZATAI

A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatalának
K-606/26/1996. nyt. számú

alapító okirata
(hatályos szöveg)

a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala (a továbbiakban: KBH) mint költségvetési szerv alapításáról az ál-
lamháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ában foglaltak
alapján, figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 1. § d) pontjára is.

1.1 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal.
Rövidített megnevezése: MK KBH

2.2 Megalakulásának idõpontja 1996. szeptember 1-je, jogfolytonosság alapján: 1990. február 14.

3.3, 4 A költségvetési szerv székhelye: 1118 Budapest XI., Schweidel u. 2–4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség Biztonsági Hivatala, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 37.

5.6 A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

6.7, 8 A költségvetési szerv tevékenysége a 842450 Nemzetbiztonsági tevékenység szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751647 Nemzetbiztonsági tevékenység.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ szervezet, személyi állománya a HM-tárca
költségvetési létszámkeretébe tartozik, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) létszámát nem terheli.

8.9, 10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: az Nbtv. 1. § c) pontja és a 2. § (1) bekezdése alapján az Országgyûlés;
b) irányító szerve: a honvédelmi miniszter útján a Magyar Köztársaság Kormánya;
c) irányítójának székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.11 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt végzi.

10.12 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

1 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
2 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
3 Módosította: 18/2008. (HK 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
5 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
6 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
7 Módosította: 18/2008. (HK 5.) HM határozat 2. pont.
8 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
9 A harmadik bekezdést módosította: 18/2008. (HK 5.) HM határozat 3. pont.

10 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
11 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
12 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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11.13 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Nbtv. 7. és 9. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-

nisztérium, az MH szervezeteinek és saját szervezetének nemzetbiztonsági védelme.

12.14 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.15 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

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

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

16.18 A KBH részletes szervezeti és mûködési rendjét az SZMSZ tartalmazza. Az SZMSZ-t a fõigazgató az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 2 hónapon belül készíti elõ, és a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

17.19 Ez az alapító okirat 1996. szeptember 1-jén lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

13 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
14 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átszámozta: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* Az alapító okirat aláírásának napja: 1996. augusztus 12.

A Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatalának
K-606/26/1996. nyt. számú

alapító okirata
(hatályos szöveg)

a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatala (a továbbiakban: KFH) mint költségvetési szerv alapításáról az állam-
háztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ában foglaltak alapján,
figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 1. § c) pontjára is.

1.1 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal.
Rövidített megnevezése: MK KFH

2.2 Megalakulásának idõpontja 1996. március 1-je.

1 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
2 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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3.3, 4 A költségvetési szerv székhelye: 1111 Budapest XI., Bartók Béla u. 26.
Postacíme: 1502 Budapest, Pf. 117.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Vezérkara Katonai Felderítõ Hivatal, 1111 Budapest XI., Bartók Béla u. 26.

5.6 A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

6.7, 8 A költségvetési szerv tevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend alapján a 842460 Felderítõ tevékenység
szakágazatba tartozik.

Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751658 Felderítõ tevékenység.

7.9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ szervezet, személyi állománya a HM-tárca
költségvetési létszámkeretébe tartozik, a Magyar Honvédség létszámát nem terheli.

8.10, 11 A költségvetési szerv:
a) alapítója: az Nbtv. 1. § c) pontja és a 2. § (1) bekezdése alapján az Országgyûlés;
b) irányító szerve: a honvédelmi miniszter útján a Magyar Köztársaság Kormánya;
c) irányítójának székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9. 12 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt végzi.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Nbtv. 6. és 9. §-ában meghatározott feladatok végrehajtása.

12.15A költségvetési szerv alaptevékenysége az MH Államháztartási Szakfeladatrendje szerint:
842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység;
842191 Katonai diplomácia;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.16A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A fõigazgató helyettesét

(helyetteseit) a fõigazgató javaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14.17A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

3 Módosította: 114/2008. (HK 17.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
5 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
6 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
7 Módosította: 114/2008. (HK 17.) HM határozat 2. pont.
8 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
9 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.

10 Módosította: 114/2008. (HK 17.) HM határozat 3. pont.
11 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
12 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
13 Módosította: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
14 Hatályba léptette: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Hatályba léptette: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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15.18A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.19 A KFH részletes szervezeti és mûködési rendjét az SZMSZ tartalmazza. Az SZMSZ-t a fõigazgató az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 2 hónapon belül készíti elõ és a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

17.20 Ez az alapító okirat 1996. szeptember 1-jén lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

18 Hatályba léptette: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átszámozta: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átszámozta: 7/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* Az alapító okirat aláírásának napja: 1996. augusztus 12.

A honvédelmi miniszter
14/2000. (HK 9.) HM

h a t á r o z a t a
költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról

(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:1

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

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

3.4, 5 A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.
Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.
Egyéb telephelyei, képzési helyei:
– Szolnok, Kilián út 1., postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 1;
– Ócsa gyakorlótér, Kincses domb, postacíme: 2364 Ócsa-Alsópakony 7/H.
Székhelyen kívüli képzés:
– Ózd, Gyár út 2., postacíme: 3600 Ózd, Pf. 110;
– Szeged, Dugonics tér 13., postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

4.6, 7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.;

1 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
3 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
4 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 2. pont.
5 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
6 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 3. pont.
7 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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– Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskola, 1091 Budapest IX., Üllõi út 133–135.;
– Kossuth Lajos Katonai Fõiskola, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.;
– Szolnoki Repülõtiszti Fõiskola, 5008 Szolnok, Kilián út 1.

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

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

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

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

9.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alatt végzi.

10.31, 32 A költségvetési szerv mûködési köre: országos.

11.33, 34, 35, 36 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján valamint a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intéz-

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

8 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 1. pont.
9 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 4. pont.

10 Beiktatta: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
12 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 5. pont.
13 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 9. pont.
14 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Módosította: 5/2008. (HK 3.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 3–4. pont.
18 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont.
19 Hatályon kívül helyezte: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 11. pont.
20 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 5–7. és 9. pont.
22 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 5–6. pont.
23 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont.
24 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 6–7. pont.
25 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 8–9. pont.
26 Módosította: 88/2006. (HK 17./I.) HM határozat 1–2. pont.
27 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 2–7. pont.
28 Az „állami feladatként ellátott” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 9. pont.
29 Módosította: 4/2009. (II. 6.) HM határozat 1. pont.
30 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
31 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 10. pont.
32 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
33 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 11. pont.
34 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 3. és 4. pont.
35 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 8. pont.
36 Módosította: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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A költségvetési szerv alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás és a könyvtári szolgáltatás. Az oktatási alap-
tevékenység magában foglalja:

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

továbbá a gazdaságtudományok képzési területeken az alapképzést, a mesterképzést, a felsõfokú szakképzést és a szak-
irányú továbbképzést;

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

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

d) a költségvetési szerv maximális hallgatói létszáma doktori képzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú to-
vábbképzésben, és felsõfokú szakképzésben összesen 6500 fõ lehet.

12.37 A költségvetési szerv Államháztartási Szakfeladatrend szerinti
a) alaptevékenysége:

854221 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés;
854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés;
854211 Felsõfokú szakképzés;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
855935 Szakmai továbbképzések;
855936 Kötelezõ felkészítõ képzések;
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás;
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás;
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés;
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás;
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás;
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés;
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
722017 Szociológiai alapkutatás;
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás;
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés;
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás;
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás;
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés;
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás;
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás;
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme;
910123 Könyvtári szolgáltatások;
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;

37 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása;
931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése;
620300 Számítógép-üzemeltetés;
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;
631200 Világhálóportál-szolgáltatás;
562917 Munkahelyi étkeztetés;
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára;
559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása;
854238 Tankönyv- és jegyzettámogatás;
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak;
854237 Oktatói ösztöndíjak;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721951 Kémiai alapkutatás;
721952 Kémiai alkalmazott kutatás;
722012 Gazdaságtudományi alapkutatás;
722011 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás;
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás;
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás;
854231 Köztársasági ösztöndíj;
854233 Tanulmányi ösztöndíj;
854234 Szociális ösztöndíjak;
854235 Doktorandusz ösztöndíjak;
854239 Felsõoktatás-fejlesztés (minõség-, tehetséggondozás, kisszak);
854249 Egyéb felsõoktatás-szervezési feladatok;
855300 Jármûvezetõ-oktatás;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek.

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

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

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

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

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

d) vállalkozási tevékenysége:
181200 Nyomás;
181300 Nyomdai elõkészítõ-tevékenység;
181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás;
581900 Egyéb kiadói tevékenység;
582900 Egyéb szoftverkiadás;
620200 Információ-technológiai szaktanácsadás;
620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás;
732000 Piac-, közvélemény-kutatás;
742000 Fényképészet;
743000 Fordítás, tolmácsolás;
749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció;
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység;
771100 Személygépjármû kölcsönzése;
771200 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna felett);
772100 Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése;
182000 Egyéb sokszorosítás;
581400 Folyóirat-, idõszaki kiadvány kiadása;
581100 Könyvkiadás;
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása;
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás;
619000 Egyéb távközlés;
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás.

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

38 Hatályba léptette: 8/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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14.39 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: rektor;
b) a rektort pályázat útján, a Szenátus felterjesztése alapján – az oktatási miniszter egyetértésével – a honvédelmi mi-

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

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

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

17.42 A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon, amely tekintetében használati joggal rendel-
kezik:

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

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

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

19.44 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

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

A honvédelmi miniszter
89/2007. (HK 12.) HM

h a t á r o z a t a
az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ)

központi költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) 88. § (1) bekezdése, illetve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet (Ámr.) 10. §-a alapján, figyelemmel a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás hatékony mûkö-
dését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha-
tározatban, továbbá – a 2044/2007. (III. 13.) Korm. határozattal módosított – a központi egészségügyi szolgáltató szer-
vezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban, illetve az Állami Egészségügyi Központ létreho-
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zása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltakra – a követ-
kezõ

alapító okiratot

adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter felügyelete alatt 2007. július 1-jei hatállyal központi költségvetési szervet alapítok.

2.2, 3 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendé-
szeti és Vasút-egészségügyi Központ).

Rövidített megnevezése: HM ÁEK
Angol nyelvû megnevezése: Ministry of Defence State Health Centre (MoD SHC)

3.4 A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.
Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.
Telephelyei:
1062 Budapest VI., Podmaniczky u. 109–111.;
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A;
2621 Verõce (postacíme: 2621 Verõce, Pf. 20);
8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;
8381 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A;
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.

4.5, 6 A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9–13.;
– Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Verõcei Betegotthon, 2621 Verõce, Pf. 20;
– MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, 8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;
– MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, 8230 Balatonfüred, Szabadság út 1.;
– MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével),

1062 Budapest VI., Podmaniczky utca 109–111.;
– Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), 1121 Budapest XII., Szanató-

rium utca 2/A;
– Országos Gyógyintézeti Központ, 1135 Budapest XIII., Szabolcs utca 33–35.;
– MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (fekvõbeteg-ellátó és egyes járóbeteg-ellátó elemeinek jog-

utódlással történõ átvételével), 1134 Budapest XIII., Róbert Károly körút 44.
A költségvetési szerv kizárólag az elõdintézmények fekvõbeteg-ellátó és egyes járóbeteg-ellátó elemeinek átvételébõl

adódó jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja az elõdintézményeknek.

5.7, 8, 9 A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közintézet, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.10 A költségvetési szerv tevékenysége a 861000 Fekvõbeteg-ellátás szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
851121 Aktív fekvõbeteg-ellátás,

1 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
2 Módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
4 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
5 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
6 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
7 Módosította: 118/2007. (HK 18.) HM határozat 1. pont.
8 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
9 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.

10 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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851532 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvõbeteg-ellátás,
851143 Krónikus fekvõbeteg-ellátás,
851275 Járó betegek szakorvosi ellátása.

7.11, 12 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet, személyi állománya a
HM tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH létszámát nem terheli, az MH középirányító szerveinél szolgá-
latot teljesítõkkel azonos elbírálás alá esik.

8.13, 14 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító (felügyeleti) szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.15, 16 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter felügyelete alatt végzi.

10.17, 18 A költségvetési szerv mûködési köre: országos.

11.19 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

11.1. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo-
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai-
ról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény,
az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meg-
határozott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet elõ-
írásai szerint az igényjogosultak és jogosultak egészségügyi ellátása.

11.2. A költségvetési szerv honvédelem és rendvédelem egészségügyi területén ellátandó speciális állami feladata:
a) Részvétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, területi és légtérintegritása védelmében, valamint a szövetségi

rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katona-egészségügyi képességek kialakításában és fenn-
tartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításában;

b) részvétel az egészségügy területén a társadalombiztosítással összefüggõ és a katona-egészségügyre vonatkozó te-
vékenység végrehajtásában;

c) az MH nemzetközi kötelezettségeibõl adódó egészségügyi feladatok végzésében való részvétel;
d) légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása;
e) részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, valamint az alkalmassági követelmények és az alkalmasság elbírálásának

rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálatképtelenség orvosi elbírálásában, a felülvizsgálati tevékenység /FÜV/
végzésében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.), valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó személyek esetében az MH HEK-kel együttmûködve.

12.20, 21 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

12.1. Fekvõbeteg-ellátás keretében
861001 fekvõ betegek aktív ellátása;
861002 fekvõ betegek krónikus ellátás;
861003 bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás;
861004 egészségügyi ápolás bentlakással;
861005 bentlakásos hospice ellátás.

11 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
12 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
13 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
14 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
16 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
18 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
21 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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12.2. Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás keretében
a) 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás:

86221 Járóbeteg-szakellátás;
862211 Járó betegek gyógyító szakellátása;
862212 Járó betegek rehabilitációs szakellátása;
862213 Járó betegek gyógyító gondozása;
862214 Járó betegek egynapos ellátása (pl.: mûvesekezelés);
86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás);
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás);
86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás;
86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás.

b) 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás:
862303 Fogorvosi szakellátás.

12.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében
8690 Egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, szakértõi tevékenység, tanácsadás;
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység;
869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenysége;
86903 Egészségügyi kiegészítõ szolgáltatások;
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások;
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások;
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat;
869034 Mentés;
869035 Betegszállítás, orvosi rendelvényre történõ halottszállítás;
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi ellátás;
86904 Betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
969041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás;
969043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás;
969044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése;
969049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi feladatok;
869051 Környezet-egészségügyi feladatok;
869053 Sugár-egészségügyi feladatok;
869060 Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás;

12.4. A tudományos kutatás és fejlesztés területén
7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés;

12.5. Az oktatás területén
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás;
853135 Szakiskolai felnõttoktatás;
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési

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

évfolyamokon;
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás;
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8542 Felsõfokú oktatás;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854221 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés;

12.6. Egyéb
712101 Mérõeszközök hitelesítése;
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység;
477300 Gyógyszer-kiskereskedelem;

12.7. Honvédelem területén
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842542 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvízvédelem);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás.

13.1.22, 23 A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelemért felelõs miniszter pályázat útján, határozott idõre (5 évre) nevezi ki és menti fel.
13.2. A munkáltatói jogok a fõigazgatót illetik meg, melyeknek gyakorlása meghatározott körben a költségvetési

szerv Szervezeti és Mûködési Szabályzatában megosztható.
13.3. A fõigazgatót a költségvetési szerv feladatainak ellátásában
– katonai fõigazgató-helyettes;
– stratégiai és tudományos fejlesztési fõigazgató-helyettes;
– rehabilitációs fõigazgató-helyettes;
– orvos igazgató;
– ápolási igazgató;
– intézeti fõgyógyszerész;
– gazdasági igazgató

támogatja.

14.1.24, 25 A költségvetési szervnél a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak állnak jogviszonyban, illetve a Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek
szolgálatot.

14.2.26 A katonai és közalkalmazotti státusban egyaránt betölthetõ magasabb vezetõi, vezetõi megbízásokkal kapcso-
latos pályázatokat a honvédelemért felelõs miniszter írja ki. A magasabb vezetõi, vezetõi feladatok ellátásával pályázatot
elnyert személyt a honvédelemért felelõs miniszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízást.

15.27, 28 A költségvetési szerv kisegítõ és vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 20% a költségvetési szerv
kiadásaiban.

16.29, 30 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

22 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
23 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
25 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
26 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
27 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
28 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
29 A rövidítést módosította: 142/2007. (HK 22.) HM határozat 2. pont.
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17.31 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a HM ÁEK fõigazgatója készíti el, és az alapító okirat hatálybelépését követõ
60 napon belül jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

18.32 Ez a határozat 2007. július 1. napján lép hatályba*.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

30 Módosította: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
31 Átszámozta: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
32 Átszámozta: 9/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. június 13.

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

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdé-
sében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren-
deletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2008. november 1-jei hatállyal költségvetési szervet ala-
pítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ.
Rövidített megnevezése: HM KEKK
Angol nyelvû megnevezése: Centre of Excellence for Military Medicine (MILMED COE).

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20–22.
Postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.

4.4 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
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3 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.



szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

5.5 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.

6.6 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

7.7 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

8.8 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM kabinetfõnök irányítá-
sa alatt végzi.

9.9 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.10 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

11.11 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

12.12 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) az igazgatót a HM kabinetfõnök javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

5 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

7 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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15.15 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a HM KEKK igazgatója 2008. december 31-ig elkészíti és azt a kabinetfõnök ré-
szére jóváhagyásra felterjeszti.

16.16 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

13 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Átszámozta: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Átszámozta: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2008. szeptember 20.

A honvédelmi miniszter
61/2005. (HK 9.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében, valamint az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – tekintettel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 10. §-ára, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény, a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl szóló 95/2006.
(IV. 18.) Korm. rendelet,1 a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet elõírásaira – a kö-
vetkezõ

alapító okiratot
adom ki:

1.2 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2005. április 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1994. november 1.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal.
Rövidített megnevezése: HM KEHH

1 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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3.4, 5, 6 A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.7, 8, 9, 10, 11, 12 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok telephelyei:
– HM Költségvetési Ellenõrzési Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.;
– HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.

5.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gya-
korolt funkciói szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költség-
vetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a szemé-
lyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az
ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.23 A költségvetési szerv tevékenysége a 842210 Védelmi feladatok központi igazgatása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.24, 25, 26, 27, 28 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8.29, 30, 31 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.32, 33, 34 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a hivatali mûködés te-
kintetében a jogi szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

4 A szolgálatteljesítési helyeket beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 2. pont.
5 A szolgálatteljesítési helyeket hatályon kívül helyezte: 109/2006. (HK 22.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 3. pont.
8 A d), e), f) alpontokat beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 4. pont.
9 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 12. pont.

10 A d)–f) alpontokat hatályon kívül helyezte: 109/2006. (HK 22.) HM határozat 3. pont.
11 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 5. pont.
14 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 6. pont.
15 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 7. pont.
16 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 12. pont.
17 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 2. pont.
18 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 3. pont.
19 A „ , valamint a HM Munkavédelmi Bizottság titkári feladatainak ellátása” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 9. pont.
20 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 4. pont.
21 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 5. pont.
22 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
23 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
24 Az utolsó bekezdés utolsó mondatát beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 8. pont.
25 Módosította: 96/2006. (HK 19.) HM határozat 1. pont.
26 Az utolsó bekezdés utolsó mondatát törölte: 96/2006. (HK 19.) HM határozat 1. pont.
27 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 6. pont.
28 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
29 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 9. pont.
30 A második mondatot hatályon kívül helyezte: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 9. pont.
31 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
32 Az utolsó mondatot beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 10. pont.
33 Az utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 109/2006. (HK 19.) HM határozat 3. pont.
34 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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10.35 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.36 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a hon-
védelmi és katonai célú építmények építési célelõirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 25/2008.
(XI. 28.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése, 4. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

c) a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ
munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet 37. § (1) és (3) bekezdése sze-
rinti tevékenység végzése;

d) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.
(XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

e) a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti feladatok végrehajtása;

f) a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtása;

g) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet
6. § (1) és (7) bekezdésében, valamint 5. számú mellékletében részére meghatározott feladatok végrehajtása;

h) az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzé-
sének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 3/A. § f) és g) pontjában meghatározott feladatok végzése;

i) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
43/J. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

j) az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti feladatok elõkészítése;

k) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/A. § (2) bekezdésének b) pontja, illetve (3) bekezdése,
továbbá 121/A. §-ának (1)–(9) bekezdése szerinti feladatok ellátása, valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésé-
rõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8–10. §-aiban meghatározott feladatok végrehajtása.

A k) pont szerinti feladatok végrehajtását a fõigazgató I. helyettese (a HM belsõ ellenõrzési vezetõje) közvetlenül irá-
nyítja.

12.37 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.38, 39 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót és a fõigazgató I. helyettest (a HM belsõ ellenõrzési vezetõjét) a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14.40 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.

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

35 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
36 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
37 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
38 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 7. pont.
39 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
40 Hatályba léptette: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
41 Hatályba léptette: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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16.42, 43 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét tartalmazó szervezeti és mûködési szabályzatot
a HM KEHH fõigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 60 napon belül módosítja, és azt szolgálati úton jóváha-
gyásra elõterjeszti a Honvédelmi Minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott vezetõhöz.

17.44 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*, egyidejûleg hatályát veszti a költségvetési szerv (HM KVEH)
alapításáról szóló 48/2001. (HK 11.) HM határozat, és az azt módosító 28/2002. (HK 16.) HM határozat, az 52/2003.
(HK 16.) HM határozat, a 12/2004. (HK 6.) HM határozat, valamint a költségvetési szerv (HM MÉHH) alapításáról
szóló 46/2003. (HK 14.) HM határozat.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

42 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 11. pont.
43 Átszámozta: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
44 Átszámozta: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 1995. június 30.

A honvédelmi miniszter
13/2009. (VI. 5.) HM

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

alapító okirata hatályos szövegének kiadásáról

1A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. §-a (3) bekezdé-
sében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 40–41. §-ában foglaltakra – a következõ alapító okiratot adom ki:

1.2, 3A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, 1995. július 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2.4, 5, 6A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal.
Rövidített megnevezése: HM VH
Angol nyelvû megnevezése: Defence Office of Ministry of Defence

3.7, 8, 9A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

1 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 1. pont:
2 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 2. pont.
3 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 3. pont.
6 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 2. pont.
8 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 4. pont.
9 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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4.10, 11, 12A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
HM Védelmi Koordinációs Iroda, 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

5.13, 14, 15A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására ki-
jelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; in-
gatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellá-
tásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.16, 17A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.18, 19, 20, 21, 22 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ HM szervezet.

8.23, 24, 25, 26 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.27, 28, 29, 30 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM-államtitkár
irányítása alatt végzi.

10.31, 32, 33, 34, 35 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.36, 37A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)

40. §-a alapján a Hvt. 50. §-a (1) bekezdésének c), g)–i) pontjában, valamint az 52. § (1) bekezdésének b), c) és e) pontjá-
ban meghatározott feladatok végrehajtása;

b) a Vhr. 52. (1) bekezdése alapján a honvédelmi miniszternek a centrális alárendeltségû közigazgatási és a helyi vé-
delmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási feladatai meghatározására, valamint a felügyeletükre vonatkozó dönté-
sek szakmai elõkészítésének és végrehajtásának koordinálása;

10 Módosította: 20/2001. (HK 4.) HM határozat 1. pont, a második bekezdést hatályon kívül helyezte: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 9. pont.
11 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 5. pont.
12 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 2. pont.
14 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 6. pont.
15 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 7. pont.
17 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 4. pont.
19 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 3. pont.
20 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 7. pont.
21 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 8. pont.
22 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
23 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 5. pont.
24 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 4. pont.
25 Módosította: 17/2008. (HK 5.) HM határozat 1. pont.
26 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
27 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 6. pont.
28 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 9. pont.
29 Módosította: 17/2008. (HK 5.) HM határozat 2. pont.
30 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
31 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 7. pont.
32 A negyedik bekezdést beiktatta: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 5. pont.
33 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 10. pont.
34 Módosította: 17/2008. (HK 5.) HM határozat 3. pont.
35 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
36 Módosította: 20/2001. (HK 4.) HM határozat 7. pont.
37 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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c) a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseirõl szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése alapján
a befogadó nemzeti támogatás tárcaközi tervezõ bizottsága titkársági teendõinek ellátása;

d) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003.
(VIII. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet, a „III. A védelemgazdasági alapterv fejezetei” cím 3. pontjának második gondo-
latjeles bekezdése alapján meghatározott tervezési feladatok végrehajtása.

12.38 39 40 41A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842206 Honvédelmi felkészítés (Komplex védelem);
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.42A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14.43A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.

15.44A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi

16.45A HM VH szervezeti és mûködési szabályzatát a HM VH fõigazgatója az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül módosítja és az államtitkár útján jóváhagyás céljából a honvédelmi miniszterhez felterjeszti.

17.46 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

38 Módosította: 20/2001. (HK 4.) HM határozat 7. pont.
39 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 7. pont.
40 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 11. pont.
41 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
42 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
43 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
44 Módosította a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
45 Átszámozta 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
46 Átszámozta 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 1995. június 30.
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A honvédelmi miniszter
28/2000. (HK 12.) HM

h a t á r o z a t a
költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény 11. § (1) bekezdésének e) pontjában és az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet elõírásaira is tekintettel – költségvetési szerv alapításáról a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2000. augusztus 15-i hatállyal költségvetési szervet ala-
pítok.

2.3, 4, 5 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség.
Rövidített megnevezése: HM IÜ

3.6, 7, 8, 9, 10 A költségvetési szerv székhelye: 1095 Budapest IX., Soroksári út 152.
Postacíme: 1476 Budapest, Pf. 246.

4.11, 12, 13, 14, 15, 16 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal, 1095 Budapest IX., Soroksári út 152.
Alapításának idõpontja: 2000. augusztus 15.

5.17, 18 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására ki-
jelölt költségvetési szerve végzi.

6.19, 20, 21, 22, 23, 24 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

1 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 6. pont.
4 Módosította: 44/2002. (HK 21.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 6. pont.
7 Módosította: 44/2002. (HK. 21.) HM határozat 2. pont.
8 Módosította: 121/2005. (HK 17.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 99/2006. (HK 20.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 6. pont.
12 Módosította: 44/2002. (HK 21.) HM határozat 3. pont.
13 Módosította: 105/2004. (HK 26.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 121/2005. (HK 17.) HM határozat 2. pont.
15 Módosította: 39/2008. (HK 8.) HM határozat 1–5. pont.
16 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 6. pont.
18 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 6. pont.
20 Módosította: 105/2004. (HK 26.) HM határozat 2. pont.
21 Módosította: 44/2002. (HK 21.) HM határozat 5. pont.
22 Módosította: 99/2006. (HK 20.) HM határozat 2. pont.
23 Módosította: 39/2008. (HK 8.) HM határozat 6. pont.
24 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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7.25, 26, 27 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8.28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
d) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.35, 36, 37 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és
infrastrukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

10.38, 39 A költségvetési szerv illetékessége: a helyi lakásgazdálkodási feladatok kivételével országos.

11.40, 41, 42, 43 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.44, 45, 46 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység.

13.47 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

25 Módosította: 121/2005. (HK. 17.) HM határozat 3. pont.
26 Hatályon kívül helyezte: 99/2006. (HK 20.) HM határozat 2. pont.
27 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
28 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 6. pont.
29 Módosította: 44/2002. (HK 21.) HM határozat 5. pont.
30 Módosította: 105/2004. (HK. 26.) HM határozat 4. pont.
31 Módosította: 121/2005. (HK 17.) HM határozat 4. pont.
32 Módosította: 99 /2006. (HK 20.) HM határozat 3. pont.
33 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 2. pont.
34 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
35 Módosította: 44/2002. (HK 21.) HM határozat 4. pont.
36 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 3. pont.
37 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
38 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 6. pont.
39 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
40 Módosította: 44/2002. (HK 21.) HM határozat 5. pont.
41 Módosította: 121/2005. (HK 17.) HM határozat 5. pont.
42 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 6. pont.
43 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
44 Módosította: 121/2005. (HK 17.) HM határozat 6. pont.
45 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 4. pont.
46 Módosította: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
47 Hatályba léptette: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
48 Hatályba léptette: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
49 Hatályba léptette: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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16.50, 51, 52, 53 A HM IÜ szervezeti és mûködési szabályzatát a vezérigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ
30 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára ré-
szére.

17.54 Ezen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

50 Módosította: 121/2005. (HK 17.) HM határozat 7. pont.
51 Módosította: 99/2006. (HK 20.) HM határozat 4. pont.
52 Módosította: 113/2006. (HK 23.) HM határozat 5. pont.
53 Átszámozta: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
54 Átszámozta: 14/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2000. július 24.

A honvédelmi miniszter
119/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ában, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ban, valamint a
honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1996. november 15.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség.
Rövidített megnevezése: HM KPÜ

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Egyéb telephelyei:
1135 Budapest XIII., Aba u. 4., postacím: 1395 Budapest, Pf. 62;
8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2., postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 154.

1 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és székhelye:
Magyar Honvédség Pénzügyi és Számviteli Szolgálat, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Logisztikai gazdálkodási feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épüle-
tek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtá-
sára kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.9 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és infra-
strukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

10.10, 11, 12, 13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14, 15 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.16 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.17 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

4 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 1-6. pont.
11 Az ee)–ii) alpontokat beiktatta: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 7. pont.
12 Módosította: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 10. pont.
13 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 A címsort módosította: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 10. pont.
15 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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14.18 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

16.20 A HM KPÜ részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza. A szerve-
zeti és mûködési szabályzatot a HM KPÜ vezérigazgatója 2007. január 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és jóváha-
gyás céljából felterjeszti a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára részére.

17.21 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

18 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Hatályba léptette: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átszámozta: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átszámozta: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
120/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t
a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 10. §-ában, a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban fog-
laltakra – az alábbi

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség.
Rövidített megnevezése: HM FLÜ

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

1 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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Telephelyei:
1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.
2381 Táborfalva, Tarcsay út 82.
1101 Budapest X., Salgótarjáni út 18.
1145 Budapest XIV., Jávor u. 9/A

4.4, 5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ Törzs, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.;
– HM Technológiai Hivatal, 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.;
– HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal, 1101 Budapest X., Salgótarjáni út 18.;
– HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal, 1145 Budapest XIV., Jávor u. 9/A;
– MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, 1101 Budapest X., Zách u. 4.

5.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlan-
fenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához
szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.8, 9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.11, 12 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és inf-
rastrukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14, 15 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint bel-

sõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5–7. §, valamint 16. § és a 29. § alapján beszerzési tevékeny-

ség végzése;

4 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 1–2. pont.
5 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 3. pont.
9 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 4–9. pont.
12 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 10. pont.
15 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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c) a 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján, a NATO NSIP-programja keretében a cégek pályázatának vizsgálata
és minõsítése, illetõleg a 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a NATO NSIP keretében megvalósuló beszerzési te-
vékenység végzése;

d) a katonai minõségbiztosítási feladatok végrehajtásáról szóló 10/2005. (IV. 14.) HM rendelet apján minõségbiztosí-
tási, rendszertanúsítási és akkreditációs eljárásokat lefolytatása és tevékenységeket végzése.

12.16 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
749032 Minõségbiztosítási tevékenység;
749033 Rendszertanúsítás;
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás;
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13.17, 18 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

15.20 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 10% a szerv kiadásaiban.

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

17.22, 23 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmaz-
za. A szervezeti és mûködési szabályzatot a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója ezen határozat
hatálybalépését követõ 30 napon belül módosítja, és azt jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

18.24 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

16 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 59/2008. (HK 10.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
20 Hatályba léptette: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Hatályba léptette: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 12. pont.
23 Átszámozta: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átszámozta: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.
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A honvédelmi miniszter
30/1997. (HK 11.) HM

h a t á r o z a t a
költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény 11. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figye-
lemmel a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény
19. § (2) bekezdésére, valamint a muzeális emlékek védelmérõl szóló, többször módosított 1963. évi 9. törvényerejû ren-
deletre, és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában foglaltakra – a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum

alapító okiratát
az alábbiak szerint adom ki:

1.1A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 1958. január 1-jei visszamenõleges hatállyal költségvetési
szervet alapítok.

2.2, 3A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
Rövidített megnevezése: HM HIM.

3.4A költségvetési szerv székhelye: 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.
Postacíme: 1250 Budapest, Pf. 7.
Telephelye: 1076 Budapest VII., Verseny u. 12., postacíme: 1438 Budapest, Pf. 430.

4.5, 6, 7,.8, 9A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MN Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.

5.10, 11 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közintézmény, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói
szerint önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költség-
vetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a szemé-
lyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az
ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.12, 13, 14, 15 A költségvetési szerv tevékenysége a 910200 Múzeumi tevékenység szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.16, 17, 18 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

1 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 6/2002. (HK 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 65/2005. (HK 9.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 110/2007. (HK 16.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 105/2008. (HK 15.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 24/1998. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 110/2007. (HK 16.) HM határozat 2. pont.
11 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 24/1998. (HK 11.) HM határozat 2. pont.
13 Módosította: 93/2006. (HK 19.) HM határozat 4. pont.
14 Módosította: 6/2002. (HK 5.) HM határozat 10. pont.
15 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 6/2002. (HK 5.) HM határozat 3. pont.
17 Módosította: 65/2005. (HK 9.) HM határozat 2. pont.
18 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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8.19, 20, 21, 22 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.23, 24, 25, 26 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM-kabinetfõnök
irányítása alatt végzi.

10.27, 28A költségvetési szerv mûködési köre: országos.

11.29, 30, 31, 32, 33, 34A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

43. § (2) bekezdésében;
b) a Hvt. 43. § (1) bekezdése f) pontjában és 146. § (4) bekezdésében;
c) a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvényben;
d) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV: törvényben meghatározott feladatok végzése.

12.35, 36 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
581100 Könyvkiadás;
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása;
910110 Nemzeti könyvtári feladatok;
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme;
910123 Könyvtári szolgáltatások;
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme;
910132 Levéltári szolgáltatások, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység;
910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység;
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység;
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység;
910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység;
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842193 Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása és fenntartása;
960301 Hadisírok létesítése, gondozása.

13.37, 38A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

19 Módosította: 6/2002. (HK 5.) HM határozat 4. pont.
20 Módosította: 93/2006. (HK 19.) HM határozat 4. pont.
21 Módosította: 110/2007. (HK 16.) HM határozat 7. pont.
22 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
23 Beiktatta: 93/2006. (HK 19.) HM határozat 1. pont.
24 Módosította: 65/2005. (HK 9.) HM határozat 3. pont.
25 Beiktatta: 65/2005. (HK 9.) HM határozat 4. pont.
26 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
27 Módosította: 93/2006. (HK 19.) HM határozat 4. pont.
28 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
29 Módosította: 6/2002. (HK 5.) HM határozat 5. pont.
30 Módosította: 6/2002. (HK 5.) HM határozat 6. pont.
31 Módosította: 93/2006. (HK 19.) HM határozat 2. pont.
32 Módosította: 110/2007. (HK 16.) HM határozat 3. pont.
33 Módosította: 110/2007. (HK 16.) HM határozat 7. pont.
34 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
35 Hatályon kívül helyezte: 6/2002. (HK 5.) HM határozat 10. pont.
36 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
37 Módosította: 24/1998. (HK 11.) HM határozat 4. pont.
38 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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14.39, 40, 41, 42, 43 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállá-
sáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

15.44, 45A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 5% a szerv kiadásaiban.

16.46, 47A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba*.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

39 Módosította: 65/2005. (HK 9.) HM határozat 5. pont.
40 a 71.40, 74.87 és 92.51 gazdasági tevékenységeket beiktatta: 110/2007. (HK 16.) HM határozat 4. pont.
41 Módosította: 83/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
42 Módosította: 105/2008. (HK 15.) HM határozat 2. pont.
43 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
44 Módosította: 110/2007. (HK 16.) HM határozat 5. pont.
45 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
46 Hatályon kívül helyezte: 93/2006. (HK 19.) HM határozat 4. pont.
47 Módosította a 17/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
* A határozat aláírásának napja: 1997 április 29.

A honvédelmi miniszter
115/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium EBESZ Katonai Képviselet

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2.2, 3, 4 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet.
Rövidített megnevezése: MK ÁEK KK

1 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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3.5 A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Külföldi szolgálatteljesítési helye: Ausztria, Bécs;
Postacím: Österreich, 1010 Wien, Bankgasse 4–6.

4.6, 7, 8 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve végzi.

5.9, 10, 11 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

6.12, 13, 14 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

7.15, 16, 17 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

8.18, 19, 20 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelempolitikai
szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

9.21, 22, 23 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.24, 25, 26 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

11.27 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

5 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
7 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
8 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.

10 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
11 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
13 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
14 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
16 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
17 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
19 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
20 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
21 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
22 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
23 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
24 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
25 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
26 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
27 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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12.28 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM védelempolitikai szakállamtitkára javaslata alapján, a külügyminiszter egyetértésével, a

honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

13.29, 30, 31 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.

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

15. 33, 34 A MK ÁEK KK részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A HM EKK Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a képviseletvezetõ 2007. január 1-jét követõ 30 napon belül elkészíti,
és jóváhagyásra felterjeszti a HM védelempolitikai szakállamtitkára részére.

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

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

28 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
29 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
30 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
31 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
32 Módosította: 18/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
33 Módosította: 173/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
34 Módosította: 4/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 30..

A honvédelmi miniszter
116/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

1 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

11/II. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 757



2.2, 3, 4 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg.
Rövidített megnevezése: MK ÁNK VPR

3.5 A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
Külföldi szolgálatteljesítési helye: Belgium, Brüsszel, NATO-központ;
Postacíme: NATO HQ, Boulevard Léopold III, Brussels (Evere), B-1110

4.6, 7, 8 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve végzi.

5.9 10 11A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

6.12, 13, 14A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

7.15, 16, 17 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

8.18, 19, 20 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelempolitikai
szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt, a Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet részeként végzi.

9.21, 22, 23 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.24, 25, 26 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

2 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
7 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
8 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.

10 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
11 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
13 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
14 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
16 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
17 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
19 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
20 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
21 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
22 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
23 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
24 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
25 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
26 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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11.27, 28, 29 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12.30 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM védelempolitikai szakállamtitkára javaslata alapján, a külügyminiszter egyetértésével, a

honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

13.31, 32, 33 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.
A költségvetési szerv személyi állományát a HM védelempolitikai szakállamtitkára, illetve a HM védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkára szakterületi javaslata alapján, a külügyminiszter egyetértésével a honvédelmi minisz-
ter nevezi ki és menti fel.

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

15.35, 36 A MK ÁNK VPR részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a képviseletvezetõ 2007. január 1-jét követõ 30 napon belül elkészíti, és jóváha-
gyásra felterjeszti a HM védelempolitikai szakállamtitkára részére.

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

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

27 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
28 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
29 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
30 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
31 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
32 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
33 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
34 Módosította: 19/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
35 Módosította: 174/2006. (HK 1/2007) HM határozat 2. pont.
36 Módosította: 3/2007. (HK 3.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
167/2006. (HK 24.) HM

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

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a
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honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Mûveleti Központ.
Rövidített megnevezése: MH MK

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Mûvelet Irányító Központ, 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.7, 8, 9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, más magasabb szintû parancsnokság
jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek
és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8.10, 11 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.12 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

1 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
2 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
3 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
4 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
5 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
6 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
7 Módosította: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 1. pont.
8 Beiktatta: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 2. pont.
9 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.

10 Módosította: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 3. pont.
11 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
12 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
13 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
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11.14 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés b)–c) és h) pontjában meghatározott feladatok ellátása.

12.15 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13.16 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.19 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH MK parancsnoka 2007. január 1-jét követõ 30 napon belül elkészíti és azt
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.20 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

14 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
15 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
16 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
17 Hatályba léptette: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
18 Hatályba léptette: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
19 Átsorszámozta: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
20 Átsorszámozta: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 30.
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A honvédelmi miniszter
23/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

költségvetési szerv alapításáról1

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában, a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban fog-
laltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 2005. április 1.

2.3, 4 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ.
Rövidített megnevezése: MH HEK

3.5, 6 A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly körút 44.
Postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.
Telephelyei:
– 1134 Budapest XIII., Róbert Károly körút 44., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1;
– 1097 Budapest IX., Gyáli út 17–19., postacíme: 1555 Budapest, Pf. 68;
– 6000 Kecskemét, Balaton utca 17., postacíme: 6001 Kecskemét, Pf. 306;
– 1183 Budapest, XVIII. Tünde utca, hrsz. 0137664., postacíme: 1675 Budapest, Pf. 168;
– 1025 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1;
– 8380 Hévíz, Ady Endre út 31., postacíme: 8381 Pf. 16.

4.7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelye:
– MH Egészségügyi Parancsnokság, 1134 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.;
– MH Honvéd Egészségügyi Központ Elõkészítõ Törzs, 1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.

5.8 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szük-
séges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

1 Módosította: 53/2007. (HK 6.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
3 Módosította: 53/2007. (HK 6.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
5 Az utolsó két rendelkezést beiktatta: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
7 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
8 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
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6.9 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége,
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása,
851286 Fogorvosi ellátás.

7.10, 11, 12, 13, 14, 15 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, más magasabb szintû pa-
rancsnokság jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáb-
lás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8.16, 17A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.18, 19, 20, 21, 22 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.23, 24, 25 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.26, 27 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint, a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott;
b) a hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 82., 100. és

200. §-ában meghatározott;
c) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott;
d) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben meghatározott;
e) a kötelezõ egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározott;
f) az egészségügyi felsõfokú szakirányú képzésrõl szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott;
g) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának feltételeirõl szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott;
h) az egyes központosított szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm

rendeletben meghatározott;
i) a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatásokról és a díjakról szóló 284/1997. (XII. 23.)

Korm. rendeletben meghatározott;
j) a hivatásos és szerzõdéses állomány, valamint katonai oktatási intézményekbe jelentkezõk egészségi, pszichikai és

fizikai alkalmasság elbírálásáról szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendeletben meghatározott;
k) a fegyveres szervek hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti állományának egészségi, pszichikai és fizikai al-

kalmasság elbírálásáról szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM rendeletben meghatározott;
l) a közúti gépjármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 2.) NM rendeletben

meghatározott;

9 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
10 A második mondatot beiktatta: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 2. pont.
11 Módosította: 14/2008. (HK 4.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 146/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 3. pont.
14 Módosította: 14/2008. (HK 4.) HM határozat 4. pont.
15 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
16 Módosította: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 4. pont.
17 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
18 Módosította és beiktatta: 146/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 2. pont.
19 Módosította: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 5. pont.
20 Módosította: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 6. pont.
21 Hatályon kívül helyezte: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 9. pont.
22 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
23 Módosította: 53/2007. (HK 6.) HM határozat 2. pont.
24 Módosította: 146/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 3. pont.
25 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
26 Módosította: 146/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 4. pont.
27 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
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m) a munkaköri szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatokról és véleményezésekrõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM ren-
deletben meghatározott, tevékenységi körébe tartozó feladatok végzése;

n) az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben kapott felhatalmazás
alapján az MH egészségügyi tevékenységének felügyelete, a fõszakorvosi rendszer mûködésének irányítása;

o) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálatának mûködtetése, a honvédségi
szervezetek és a személyi állomány közegészségügyi-járványügyi szakfelügyelete, közegészségügyi-járványügyi
egészségfejlesztési feladatok ellátása;

p) az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõ-egészségügyi feltételeirõl szóló
22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet alapján a repülés-egészségügyi vizsgálatok végzése.

12.28 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések

megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés;
722024 Pszichológiai és viselkedéstudományi alapkutatás;
722025 Pszichológiai és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás;
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység;
750000 Állat-egészségügyi ellátás;
842202 Védelmi képességek fenntartása (pszichológiai egészségügyi biztosítás);
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842207 Honvédelmi K+F (megelõzõ és gyógyító katonai pszichológiai kutatás és kísérleti fejlesztés);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842192 Nemzetközi katonai rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása;
862220 Egynapos sebészeti ellátás;
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás;
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás;
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
862301 Fogorvosi alapellátás;
869011 Hatósági eljárás érdekében, vagy más jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység;
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások;
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások;
869034 Mentés;
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
863039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás;
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó vizsgálatok;
869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás;
869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése;
869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
869051 Környezet-egészségügyi feladatok;
869052 Település-egészségügyi feladatok;
869053 Sugár-egészségügyi feladatok;
869060 Élelmezés-táplálkozás egészségügyi felügyelet, ellenõrzés.

28 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
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13.29, 30, 31 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok (az MH egészségügyi fõnöke);
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.34, 35 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmaz-
za. A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ parancsnoka 2007.
március 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.36 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

29 Módosította: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 7. pont.
30 Módosította: 14/2008. (HK 4.) HM határozat 2. pont.
31 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
32 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
33 Hatályba léptette: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
34 Módosította: 53/2007. (HK 6.) HM határozat 3. pont.
35 Átsorszámozta: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
36 Átsorszámozta: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.

A honvédelmi miniszter
121/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Támogató Dandár alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdé-
sében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a honvédelmi szervek
mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R.), valamint az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat
megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltakra – az alábbi

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1945. január 16.

1 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Támogató Dandár.
Rövidített megnevezése: MH TD

3.3, 4 A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Zách utca 4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, 2142 Nagytarcsa, Széchenyi út 80.;
– MH Budapesti Helyõrségparancsnokság, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.;
– MH 32. Budapest Õr- és Díszezred, 1118 Budapest XII., Budaörsi út 49–53.;
– MH Központi Zenekar, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.;
– MH Támogató Ezred, 1101 Budapest X., Zách utca 4.

5.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.

7.8 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ dandár jogállású katonai szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.9 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.10 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.13, 14, 15 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;

2 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 104/2007. (HK 16.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 104/2007. (HK 16.) HM határozat 2. pont.
14 Módosította: 81/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ hazai tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ feladatokban;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.16 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.17 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.20 A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH TD parancsnoka 2007. január 1-jét követõ
60 napon belül elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.21 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

16 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Hatályba léptette: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átsorszámozta: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
122/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat

alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában, a földmérési és térképészeti te-
vékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény 24. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), az államháztartás hatékony mûködését
elõsegítõ szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat-
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ban, továbbá a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi
célú térképellátásról szóló 35/2000. (XII. 20.) HM rendeletben foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2, 3 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

2.4 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat.
Rövidített megnevezése: MH GEOSZ

3.5 A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.
Postacíme: 1525 Budapest Pf. 37.

4.6, 7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Térképész Szolgálat, Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.;
– MH Meteorológiai Szolgálat, Budapest XIII., Lehel u. 33–35.;
– MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda, Budapest XIII., Lehel u. 33–35.

5.8, 9 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.10 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.

7.11, 12, 13, 14 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.

8.15, 16, 17, 18, 19 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 175/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 175/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 2. pont.
7 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 2. pont.
9 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 3. pont
12 A második és harmadik mondatot beiktatta: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 4. pont.
13 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 5. pont
14 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont
16 A „BM Határõrség,” szövegrészt hatálytalanította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont.
17 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 6. pont.
18 Beiktatta: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 7. pont.
19 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tar-
tozik.

10.28, 29 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.30 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.31 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.32 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: szolgálatfõnök;
b) a szolgálatfõnököt a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.35 A költségvetési szerv szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza. A szerve-
zeti és mûködési szabályzatot az MH geoinformációs szolgálatfõnök 2007. január 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti,
és azt a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez jóváhagyásra felterjeszti.

17.36 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

20 A „BM Határõrség,” szövegrészt hatálytalanította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont.
21 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 8. pont.
22 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 9. pont.
23 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 10. pont.
24 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 11. pont.
25 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont.
26 Beiktatta: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 12. pont
27 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
28 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont
29 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
30 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
31 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
32 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
33 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
34 Hatályba léptette: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
35 Átsorszámozta: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
36 Átsorszámozta: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.
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A honvédelmi miniszter
111/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság.
Rövidített megnevezése: MH KMHP

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5–7.
Postacíme: 5001 Szolnok, Pf. 10.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Budapest Fõvárosi Hadkiegészítõ Parancsnokság, Budapest XIII., Dózsa György út. 51.;
– MH Bács-Kiskun Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Kecskemét, Lunkányi János u. 1.;
– MH Békés Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Békéscsaba, Andrássy út 67–69.;
– MH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Miskolc Hatvanötösök útja 2.;
– MH Csongrád Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szeged, Hattyas sor 6–10.;
– MH Hajdú-Bihar Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Debrecen, Péterfia u. 58/A;
– MH Heves Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Eger, Hatvanasezred út 3.;
– MH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szolnok, Táncsics u. 5–7.;
– MH Nógrád Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Salgótarján, Ady Endre út 3/C;
– MH Pest Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Budapest, XIII., Dózsa György út. 51.;
– MH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Nyíregyháza, Bessenyei tér 15.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

1 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.9 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a mun-
káltatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése kivé-
telével – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének vezetõ-
je e jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben gyako-
rolja.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest fõváros, Csongrád,
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék közigazgatási területére
terjed ki.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem.

13.13 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

6 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Hatályba léptette: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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16.16 A hadkiegészítõ parancsnokság szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a hadkiegészítõ parancsnok 2007. január
1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt a HM személyzeti fõosztályvezetõje útján a HM Honvéd Vezérkar fõnöke ré-
szére jóváhagyásra felterjeszti.

17.17 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

16 Átsorszámozta: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átsorszámozta: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
112/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – az alábbi

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság.
Rövidített megnevezése: MH NYMHP

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 8200 Veszprém, Jókai utca 31–33.
Postacíme: 8200 Veszprém, Pf. 81.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Zala Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Zalaegerszeg, Gasparits u. 18.;
– MH Somogy Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Kaposvár, Baross Gábor u. 18/A;
– MH Baranya Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Pécs, Kisfaludy Sándor u. 5.;

1 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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– MH Tolna Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szekszárd, Bezerédi István u. 27–31.;
– MH Fejér Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 7.;
– MH Komárom-Esztergom Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Tatabánya, Komáromi u. 18.;
– MH Gyõr-Moson-Sopron Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Gyõr, Baross Gábor u. 47.;
– MH Vas Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szombathely, Deák Ferenc u. 76.;
– MH Veszprém Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Veszprém, Kõhid u. 10.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.9 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a mun-
káltatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése kivé-
telével – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének vezetõ-
je e jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben gyako-
rolja.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala, Somogy, Baranya, Tolna, Fejér,
Komárom-Esztergom megyék közigazgatási területére terjed ki.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

5 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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13.13 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.16 A hadkiegészítõ parancsnokság szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a hadkiegészítõ parancsnok 2007. január
1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt a HM személyzeti fõosztályvezetõ útján a HM Honvéd Vezérkar fõnöke ré-
szére jóváhagyásra felterjeszti.

17.17 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

13 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Hatályba léptette: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Átsorszámozta: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átsorszámozta: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
92/2008. (HK 13.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésében, a szakkép-
zésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben, az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szer-
vek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. augusztus 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

1 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola.
Rövidített megnevezése: MH KPTSZI
Típusa: többcélú, összetett közoktatási intézmény, szakközépiskola és szakiskola.

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
Postacíme: 2001 Szentendre, Pf. 230.
Telephelye: Ittebei Kiss József Helikopterbázis, 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 5/C.
Gyakorlóhelyei: az MH kijelölt katonai szervezeteivel kötött együttmûködési megállapodás alapján.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Szentendrei Katonai Szakképzõ Iskola és Kollégium, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.;
– MH Budapesti Katonai Szakképzõ Iskola és Kollégium, 1091 Budapest IX., Üllõi út 133–135.;
– MH Szolnoki Katonai Középiskola és Kollégium, 5008 Szolnok-Szandaszõlõs, Kilián u. 1.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842240 Haderõ kiképzése, felkészítése szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet, katonai oktatási
intézmény.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.9 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik. Az igazgató
feletti egyéb munkáltatói jogokat – külön meghatározottak szerint, a HM Honvéd Vezérkar fõnöke képviseletében –
szolgálati elöljáróként az MH Központi Kiképzõ Bázis parancsnoka gyakorolja. A tanügyigazgatás területén tevékeny-
ségét a honvédelmi miniszter által meghatározott HM szerv felügyeli.

A törvényességi ellenõrzést a székhelyen Pest Megye Önkormányzatának fõjegyzõje, a telephelyen Jász-Nagykun-
Szolnok Megye Önkormányzatának fõjegyzõje végzi.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint bel-

sõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;

2 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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b) a szakképzõ iskola – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVl. tör-
vény és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény alapján – iskolarendszerû és felnõttképzési rendszerû katonai
szakképzés formájában – végzi a szerzõdéses és legénységi állomány, a polgári életbõl felvettek, valamint a tiszthelyet-
tesek (a továbbiakban: hallgatók) jogszabályokban és egyéb szabályozókban meghatározott képzését;

c) 853200 Szakmai középfokú oktatás nappali és levelezõ munkarend szerint (székhelyén és telephelyén egyaránt):
– csak szakképzési évfolyammal mûködõ szakközépiskola, a középiskolai végzettséggel rendelkezõ, 18. életévüket

betöltött hallgatók számára a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendeletben felsorolt, az Országos Képzési Jegyzékben megjelent
52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés megszerzésére az 1/13. évfo-
lyamon;

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ szakiskola, nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettséggel és bármilyen szakképesítéssel rendelkezõ, kizárólag az MH-val szolgálati viszonyban álló hallgatók szá-
mára a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
17/2008. (VII. 18.) HM rendeletben felsorolt, az Országos Képzési Jegyzékben megjelent 31 863 02 0000 00 00 Honvéd
tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés megszerzésére az 1/9. évfolyamon.

d) 855900 M.n.s. egyéb oktatás, a levelezõ munkarend szerinti óratartási elõírásoknak megfelelõen (székhelyén és te-
lephelyén egyaránt):

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ felnõttképzési feladatokat ellátó szakközépiskola, a középiskolai végzett-
séggel rendelkezõ, 18. életévüket betöltött hallgatók számára a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesíté-
sek szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendeletben felsorolt, az Országos
Képzési Jegyzékben megjelent 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével), és az 54 863 01
0000 00 00 Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) szakképesítések megszerzésére;

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ felnõttképzési feladatokat ellátó szakiskola, nyolcadik évfolyam elvégzé-
sével tanúsított alapfokú iskolai végzettséggel és bármilyen szakképesítéssel rendelkezõ, kizárólag az MH-val szolgálati
viszonyban álló hallgatók számára a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendeletben felsorolt, az Országos Képzési Jegyzékben megjelent
31 863 02 000000 00 Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés megszerzésére;

– a felnõttképzési feladatokat ellátó szakképzõ iskola által mûködtetett képzésekhez kapcsolódó felnõttképzési szol-
gáltatások és 2 számjegyû azonosítói: 91 elõzetes tudásszint felmérés, 96 egyéb.

e) az a) és c) bekezdésekben megfogalmazott feladatok függvényében részt vesz tiszthelyettes-képzésre felvételt
nyert hallgatók egységes program és követelmény alapján végrehajtandó alapkiképzésében, valamint a HM Honvéd Ve-
zérkar fõnöki intézkedésben meghatározott kiképzési feladatok végrehajtásában;

f) az a) és c) bekezdésekben megfogalmazott feladatok függvényében részt vesz a szerzõdéses legénységi állomány és
a tiszthelyettesek elõmeneteléhez kötelezõ át- és továbbképzések végrehajtásában, a parancsnoki beosztású tiszthelyet-
tesek részére tanfolyamrendszerû katonai vezetõi képzéseket hajt végre;

g) az a) és c) bekezdésekben megfogalmazott feladatok függvényében részt vesz a szerzõdéses legénységi állomány
szakirányú szakmai felkészítésében;

h) részt vesz a tantervfejlesztésben és központi programok, tantervek kidolgozásában;
i) szervezi és végzi a tiszthelyettes állomány nyelvi felkészítését.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek;
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam);
853124 Szakközép-iskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam);
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam);
853135 Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam);
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolya-

mokon;
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás;
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon;
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás;

12 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

776 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11/II. szám



855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás;
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
855935 Szakmai továbbképzések;
855936 Kötelezõ felkészítõ képzések;
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás;
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység.

13.13 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) az igazgatót nyilvános pályázat útján a honvédelmi miniszter bízza meg 5 év idõtartamra, illetve menti fel és gyako-

rolja felette a fegyelmi jogkört. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a HM Honvéd Vezérkar fõnöke képvise-
lõje gyakorolja.

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

A hallgatók jogállását, felvételének rendjét és feltételeit külön jogszabályok határozzák meg.

15.15 A költségvetési szerv hallgatói összlétszáma 100 fõ. Nappali képzési formában a székhelyen 90 fõ, a telephelyen
10 fõ hallgató képzése biztosított. Levelezõ vagy felnõttképzési formában összesen 400 fõ, ebbõl a székhelyen 370 fõ, a
telephelyen 30 fõ hallgató képzésére van lehetõség.

16.16 A költségvetési szerv feladatainak ellátásához szükséges vagyon (ingó és ingatlan) a székhelyen és telephelyen
az MH utaltsági rendjében kerül biztosításra.

17.17 A határozat 3. pontjában feltüntetett ingatlanok adatai:

Ingatlan típusa Cím Tulajdonos Helyrajzi szám Alapterület (m2)

Székhely 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14. magyar állam Szentendre belterület 24 5670

Telephely 5008 Szolnok, Kilián út 1. magyar állam 0785/1 9337

A gyakorlóhelyek képzéshez szükséges használatának rendjét külön megállapodások tartalmazzák.

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

19.19 A katonai oktatási intézmény részletes szervezeti és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartal-
mazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az igazgató ezen határozat hatályba lépését követõ 30 napon belül módo-
sítja és azt a tanügyigazgatás területéért felelõs szerv vezetõje útján jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõ-
nökéhez.

20.20 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egyidejûleg a költségvetési szerv alapításáról szóló 105/2007.
(HK 16.) HM határozat hatályát veszti.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

13 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Hatályba léptette: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2008. július 18.
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A honvédelmi miniszter
84/2007. (HK 12.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl elté-
rõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. július 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis.
Rövidített megnevezése: MH KKB

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
Postacíme: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Szentendrei Kiképzõ Központ, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842240 Haderõ kiképzése, felkészítése szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.7, 8 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8.9 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 3/2009. (HÉ 4.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.10 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint bel-

sõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a hivatásos és szerzõdéses katonák át- és továbbképzési rendszerében meghatározott feladatok végzése;
c) közremûködés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas hallgatóinak katonai alapképzésében .

12.13, 14 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.15 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.16 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel;
c) a parancsnok – külön meghatározottak szerint, a HM Honvéd Vezérkar fõnöke képviseletében – szolgálati elöljáró-

ként gyakorolja az MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola igazgatója feletti egyéb munkáltatói jogokat.

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

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

17.19 A katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH KKB parancsnoka ezen határozat hatályba
lépését követõ 60 napon belül elkészíti és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.20 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 89/2008. (HK 12.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Hatályba léptette: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
*A határozat aláírásának napja: 2007. június 13.
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A honvédelmi miniszter
111/2007. (HK 16.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl elté-
rõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1992. szeptember 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1967. szeptember 1.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ.
Rövidített megnevezése: MH KIAK

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 51.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Információs és Katonai Igazgatási Központ, 1145 Budapest XIV., Gyarmat u. 42.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a munkál-
tatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése kivételé-
vel – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének vezetõje e
jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben gyakorolja.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11, 12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 7–9. §-aiban elõírt, a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott, to-

vábbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
225. §-ában, a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, va-
lamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
132. §-ában, a hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köz-
tisztviselõk és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) HM rendelet 11. §-ában rögzített feladatok el-
látása.

12.13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
84221 Védelmi feladatok központi igazgatása;
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.14 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.17 A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH KIAK parancsnoka ezen határozat hatály-
balépését követõ 60 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.18 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfel-
dolgozó Központ alapításáról szóló 50/1996. HM határozat és az azt módosító 74/2003. (HK 17.) HM határozat,
119/2005. (HK 17.) HM határozat, 171/2005. (HK 1/2006.) HM határozat és 114/2006. (HK 23.) HM határozat hatályát
veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 64/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átsorszámozta: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. augusztus 8.
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A honvédelmi miniszter
5/1998. (HK 2.) HM

h a t á r o z a t a
költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény 11. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában, a költségvetési szervek
tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl szóló 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. és 8. §-ában,
valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tervezésének, gazdálkodásának, elõirányzat-felhasználá-
sának megfelelõ szervezeti és eljárási rendjére vonatkozó szabályairól szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. rendeletben, a Ma-
gyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ Képviseletének létesítésérõl szóló 2280/1997.
(IX. 18.) Korm. határozatban, valamint a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter 2/1997. együttes utasításában fog-
laltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1998. január 15-i hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatala.
Rövidített megnevezése: MH KKH

3.3, 4, 5 A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
Szolgálatteljesítés helye: Brüsszel (Belgium) NATO-központ.
Postacíme: NATO-központ, 1110 Brüsszel, Belgium.

4.6 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Mellett Mûködõ Képviselete, Katonai Képviselõ Hivatala,

1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.

5.7 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve végzi.

6.8 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ katonai szervezet. Állománya az MH költ-
ségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tar-
tozik.

8.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;

1 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 A szövegrészt hatályon kívül helyezte: 4/2002. (HK 5.) HM határozat 1. pont.
4 A szövegrészt hatályon kívül helyezte: 4/2002. (HK 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.11 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.12 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.13 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.14 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomácia.

13.15 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: katonai képviselõ;
b) a katonai képviselõt a HM Honvéd Vezérkar fõnöke és a HM védelempolitikai szakállamtitkára együttes javaslata

alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.18 A KKH részletes szervezeti felépítését és létszámát az állománytábla tartalmazza, melyet – a honvédelmi minisz-
ter elõzetes egyetértésével – az MH parancsnoka, vezérkari fõnök hagy jóvá. A KKH és alárendeltjei mûködésének a hi-
vatkozott miniszteri utasításokban nem szabályozott kérdéseit az MH parancsnoka, vezérkari fõnök 1998. február 15-ig
külön szervezeti és mûködési szabályzatban szabályozza.

17.19 Ez az alapító okirat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

11 Módosította: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Hatályba léptette: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
13 Hatályba léptette: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
14 Hatályba léptette: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Hatályba léptette: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 29/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 1998. január 15.
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A honvédelmi miniszter
3/2002. (HK 5.) HM

h a t á r o z a t a
költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ában, illet-
ve a honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény 41. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelem-
mel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség költségvetése tervezésének, gazdálkodásának, elõirányzat-felhasználásának a sa-
játosságoknak megfelelõ szervezeti és eljárási rendjére vonatkozó szabályairól szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. rendelet-
ben foglaltakra – a következõ

alapító okiratot

adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. június 30-i hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.2, 3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet.
Rövidített megnevezése: MH NKK

3.4 A költségvetési szerv székhelye: SHAPE, Mons, Belgium.
Postacíme: 7010 SHAPE, Belgium.

4.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve végzi.

5.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

6.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

7.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

8.9 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik, feladatkörébe
tartozó katonai szakmai kérdésekben önállóan látja el feladatait. Halasztást nem tûrõ, politikai kihatással is bíró ügyek-
ben a honvédelmi miniszter és a HM védelempolitikai helyettes államtitkára az MH NKK vezetõjének közvetlenül is
utasítást adhat, aki a közvetlen utasításról – annak végrehajtása mellett – tájékoztatja a Honvéd Vezérkar fõnökét.

1 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 74/2004. (HK 18.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

11.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12.13 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: katonai képviselõ;
b) a katonai képviselõt a HM Honvéd Vezérkar fõnöke és a HM védelempolitikai szakállamtitkár együttes javaslata

alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

15.16 Az NKK részletes szervezeti felépítését és létszámát az állománytábla tartalmazza, amelyet – a honvédelmi mi-
niszter elõzetes egyetértésével – a Honvéd Vezérkar fõnöke hagy jóvá. Részletes szervezeti és mûködési rendjét a szer-
vezeti és mûködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a nemzeti katonai képviselõ az alapító
okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül készíti el, és azt szolgálati elöljárójához felterjeszti.

16.17 Ez a határozat aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Hatályba léptette: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
13 Módosította: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 3. pont.
14 Hatályba léptette: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 4. pont.
15 Hatályba léptette: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 4. pont.
16 Átsorszámozta: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 4. pont.
17 Átsorszámozta: 30/2009. (VI. 5.) HM határozat 4. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2002 január 10.
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A honvédelmi miniszter
4/2004. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet

alapító okiratáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl szóló, módosított 1993. évi CX. törvény 41. § (2) bekezdésének l) pontjában és az államháztartásról
szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartás
mûködésének rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a, továbbá a Honvédelmi Miniszté-
rium és a Magyar Honvédség költségvetése tervezésének, gazdálkodásának, elõirányzat-felhasználásának a sajátossá-
goknak megfelelõ szervezeti és eljárási rendjére vonatkozó szabályairól szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. rendelet elõírá-
saira is – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2004. március 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet.
Rövidített megnevezése: MH NÖK

3.3 A költségvetési szerv székhelye: Norfolk, Virginia, Amerikai Egyesült Államok.
Postacíme: HEADQUARTERS, SUPREME ALLIED COMMANDER TRANSFORMATION 7857 BLANDY

ROAD, SUITE 100, NORFOLK, VIRGINIA 23551-2490.

4.4 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve végzi.

5.5 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

6.6 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

7.7 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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8.8 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

9.9 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.10 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

11.11 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12.12 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM Honvéd Vezérkar fõnöke és a HM védelempolitikai szakállamtitkár együttes javaslata

alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

15.15 A költségvetési szerv részletes szervezeti felépítését és létszámát az állománytábla tartalmazza, amelyet – a hon-
védelmi miniszter elõzetes egyetértésével – a Honvéd Vezérkar fõnöke hagy jóvá. Részletes szervezeti és mûködési
rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Nemzeti Összekötõ
Képviselet vezetõje 2004. március 1-jéig készíti el és azt a szolgálati elöljáróhoz felterjeszti.

16.16 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

8 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Hatályba léptette: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
12 Hatályba léptette: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
13 Hatályba léptette: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
14 Hatályba léptette: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Átsorszámozta: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Átsorszámozta: 31/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2004. február 2.
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A honvédelmi miniszter
118/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1961. augusztus 1.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság
Rövidített megnevezése: MH ÖHP

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.
Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– MH Szárazföldi Parancsnokság, 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.
– MH Légierõ Parancsnokság, 8202 Veszprém, Jókai u. 33.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gaz-
dálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesz-
tési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyag-
ellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosí-
tott végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, MH-középszintû irányító-vezetõ szerv,
hadmûveleti magasabb egység jogállású szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állo-
mánytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.:

1 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén).

13.13 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.16 A költségvetési szerv jogi személyiségû szervezeti egységeit ezen határozat melléklete tartalmazza.

17.17 A katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mûködé-
si szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH ÖHP parancsnoka 2007. január 1-jét követõ 60 na-
pon belül elkészíti, és azt a HM Honvéd Vezérkar fõnöke útján jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

18.18 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Megállapította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Megállapította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Megállapította a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Módosította a 168/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 1. pont.
18 Átszámozta a 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.
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A honvédelmi miniszter
34/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei ha-
tállyal költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1997. március 1.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár
Rövidített megnevezése: MH 25. KGY l.dd.

3.4 A költségvetési szerv székhelye: Tata, Bacsó B. u. 66.
Postacíme: 2891 Tata, Pf.: 20.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– MH 25. Klapka György Könnyû Lövészdandár, Tata, Bacsó B. u. 66.;
– MH 101. Szigetvári Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár, Pécs, Pécsváradi út 1.;
– MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj, Tata, Bacsó B. u. 66.

5.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751438 Reagáló erõk tevékenysége.

7.8 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.9 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;

1 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 2. pont.
2 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

A dandárparancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj.

10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.13, 14 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás a béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem).

13.15 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.16 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.19 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövész-
dandár parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti
a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.20 Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 25. Klapka György Könnyû
Lövészdandár alapításáról szóló 117/1997. HM határozat és az azt módosító 51/2004. (HK 14.) HM határozat hatályát
veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 74/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Beiktatta a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Beiktatta a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Beiktatta a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átszámozta a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átszámozta a 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
33/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1992. szeptember 1.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj
Rövidített megnevezése: MH 25/88. k.ve.z.

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián György u. 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 31.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 1. Könnyû Vegyes Ezred, 5000 Szolnok, Thököly út 86.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751438 Reagáló erõk tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH 25. Klapka György Lövészdandár dandárparancsnoka közvetlen szolgálati aláren-
deltségébe tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.13 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.16 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes
Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felter-
jeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.17 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes
Zászlóalj alapításáról szóló 40/2004. (HK 14.) HM határozat és az azt módosító 89/2004. (HK 21.) HM határozat és
25/2006. (HK 9.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
14 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Módosította a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Átszámozta a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átszámozta a 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
36/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei ha-
tállyal költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1939. október 1.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj
Rövidített megnevezése: MH 34. BL KMZ.

3.4 A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián György út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 6.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Felderítõzászlóalj, 5008 Szolnok, Kilián György út 1.

5.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.8 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.9 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;

1 A második mondatot beiktatta: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 5. pont.
2 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

794 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11/II. szám



b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása

12.13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13.14 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.17 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. a szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Külön-
leges Mûveleti Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváha-
gyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.18 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Külön-
leges Mûveleti Zászlóalj alapításáról szóló 128/1997. HM határozat és az azt módosító 22/2005. (HK 7.) HM határozat
és 158/2005. (HK 24.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Megállapította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Megállapította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Megállapította a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átszámozta a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta a 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
27/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1945. szeptember 03.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH 37. mû.z.

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 108.
Postacíme: 6601 Szentes, Pf. 62.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár, 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11, 12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.14 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.15 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.18 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mû-
szaki Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra fel-
terjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.19 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 79/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Hatályba léptette: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.
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A honvédelmi miniszter
123/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

alapításáról1

(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1949. március 15.

2.3, 4 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred.
Rövidített megnevezése: MH 43. hír. és vt.e.

3.5 A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1.
Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 153.

4.6 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató Zászlóalj, 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1.

5.7 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.8 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;

1 Módosította: 78/2007. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 78/2007. (HK 11) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.11 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.12 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.13, 14, 15 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.16 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).
13.17 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.
14.18 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.21 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Hír-
adó és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka 2007. január 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóvá-
hagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

18.22 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

11 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 78/2007. (HK 11.) HM határozat 2. pont.
14 Módosította: 82/2008. (HK 11.) HM hat. 1. pont.
15 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Hatályba léptette: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Hatályba léptette: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átsorszámozta: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.
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A honvédelmi miniszter
30/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1996. december 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1951. november 1.
2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
Rövidített megnevezése: MH 5. B.I. l.dd.

3.4, 5, 6 A költségvetési szerv székhelye: 4000 Debrecen, Füredi u. 59–63.
Postacíme: 4002 Debrecen, Pf. 227.
Kikülönített szervezeti elemek székhelye: 6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre u. 46.
Postacíme: 6801 Hódmezõvásárhely, Pf. 12.

4.7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár, 4000 Debrecen, Füredi u. 59–63.;
– MH 5/62. Könnyû Lövészzászlóalj, 6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre út 46.;
– MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû Lövészzászlóalj, 6800 Hódmezõvásárhely Ady Endre út 46.;
– MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõzászlóalj, 3300 Eger, Hatvanasezred u. 3.;
– MH 37/4. Török Ignác Mûszaki-építõ Zászlóalj, 6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre út 46.

5.8 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.9 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

1 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 1. pont
5 Az utolsó francia bekezdést beiktatta: 22/2008. (HK 6.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11, 12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842152 Nemzetközi katonai oktatási, kiképzési együttmûködés;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.14 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.15 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel;
c) a kikülönített szervezeti elemek közvetlen vezetõje a dandárparancsnok-helyettes (Hódmezõvásárhely), aki a kikü-

lönített szervezeti elemek állománya felett gyakorolja az állományilletékes parancsnoki jogköröket.

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

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

17.18 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövész-
dandár parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti
a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

10 Beiktatta: 22/2008. (HK 6.) HM határozat 2. pont.
11 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 22/2008. (HK 6.) HM határozat 3. pont.
13 Módosította a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Beiktatta a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Beiktatta a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Beiktatta a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Beiktatta a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.

11/II. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 801



18.19 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyû
Lövészdandár alapításáról szóló 50/1996. HM határozat és az azt módosító 63/2004. (HK 17.) HM határozat hatályát
veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

19 Átszámozta a 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
37/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1995. december 16-i hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1961. szeptember 1.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred.
Rövidített megnevezése: MH 64. log. e.

3.4, 5 A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179.

4.6 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai és Támogató Ezred, 7400 Kaposvár, Füredi u.

1 A második mondatot beiktatta: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont.
2 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 81 /2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont.
5 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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5.7, 8 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.9 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.10 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.11 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

9.12 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14, 15, 16 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.17 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.18 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.19, 20 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

7 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont.
8 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont.
15 Módosította: 84/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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15.21 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

17.23 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.24 Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred alapításáról szóló, 1995. december 30-án kelt 92/1996. nyt. számú. HVK Szerv. és Hadkieg. Csf-ség
HM határozata, valamint az azt módosító 82/2004. (HK 20.) HM határozat, 24/2005. (HK 7.) HM határozat, 106/2005.
(HK 14.) HM határozat és 51/2006. (HK 11.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

21 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 Átsorszámozta: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
35/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1967. szeptember 1.

1 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH 93. PS vv.z.

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2.
Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 153/V.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Ezred, 6200 Kiskõrös, Soltvadkerti út.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842207 Honvédelmi K+F-politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvízvédelem).

2 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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13.13 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.16 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivé-
delmi Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.17 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivé-
delmi Zászlóalj alapításáról szóló 130/1997. HM határozat és az azt módosító 19/2001. (HK 4.) HM határozat és
62/2004. (HK 17.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

13 Hatályba léptette: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
14 Hatályba léptette: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Hatályba léptette: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Átsorszámozta: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átsorszámozta: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
38/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1996. december 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1913. október 1.

1 A második mondatot beiktatta: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 4. pont.
2 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ.
Rövidített megnevezése: MH BHK

3.4 A költségvetési szerv székhelye: 8100 Várpalota, Árpád u. 1.
Postacíme: 8101 Várpalota, Pf. 28.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség Központi Gyakorló és Lõtérparancsnokság, 8100 Várpalota, Árpád u. 1.

5.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.8 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.9 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.14 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

3 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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14.15 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.18 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Köz-
pont parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.19 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Köz-
pont alapításáról szóló 56/1996. HM határozat és az azt módosító 52/2004. (HK 14.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

15 Hatályba léptette: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
40/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2004. május 27-i hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

1 Módosította: 112/2007. (HK 16.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ.
Rövidített megnevezése: MH BTKK

3.4 A költségvetési szerv székhelye: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24.
Postacíme: 5000 Szolnok, Pf. 82.

4.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

5.6, 7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

6.8 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

7.9 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

8.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

9.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

11.13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

12.14 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

3 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Beiktatta: 9/2008. (HK 4.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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13.15 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

15.17 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ
Központ parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felter-
jeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

16.18 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ
Központ alapításáról szóló 34/2004. (HK 14.) HM határozat és az azt módosító 31/2005. (HK 8.) HM határozat hatályát
veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

15 Hatályba léptette: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átsorszámozta: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
39/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ

költségvetési szerv alapításáról1

(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1999. április 15-i hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1969. szeptember 1.

1 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 6. pont
2 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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2.3, 4 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ.
Rövidített megnevezése: MH GAVIK

3.5, 6 A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Zách u. 4.
Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 12.

4.7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Vegyivédelmi Adatgyûjtõ Értékelõ és Tájékoztató Fõközpont, 1106 Budapest X., Jászberényi út 39–45.

5.8 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.9 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.

7.10 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.11 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.12, 13 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségé-
be tartozik.

10.14 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.15 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.16 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;

3 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 6. pont.
4 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 6. pont.
6 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 6. pont.
13 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvízvédelem);
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
721973 Mûszaki, tudományi, kísérleti fejlesztés;
854213 Felsõfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés;
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfo-

lyamokon.

13.17 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.20 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi
Információs Központ parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváha-
gyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.21 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs
Központ alapításáról szóló 17/1999. (HK 11.) HM határozat és az azt módosító 58/2001. (HK 16.) HM határozat, és
a 30/2005. (HK 8.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

17 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Hatályba léptette: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átszámozta: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átszámozta: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat pontja.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
32/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2000. október 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1951. február 15.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis.
Rövidített megnevezése: MH 59.SZD RB

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
Postacíme: 6004 Kecskemét, Pf. 320.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
59. Szentgyörgyi Dezsõ Harcászati Repülõezred, 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12, 13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13.14 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.15A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: bázisparancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.18 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Re-
pülõbázis parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felter-
jeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.19 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Re-
pülõbázis alapításáról szóló 39/2001. (HK 9.) HM határozat és az azt módosító 56/2004. (HK 14.) HM határozat hatályát
veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 73/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Hatályba léptette: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
26/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1950. április 15.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred.
Rövidített megnevezése: MH 12. Arrabona lé. rak. e.

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 9027 Gyõr-Likócs, Laktanya utca 1.
Postacíme: 9002 Gyõr, Pf. 316.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár, 9027 Gyõr-Likócs, Laktanya utca 1.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvíz esetén).

13.13 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.14 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.17 A katonai szervezet vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred pa-
rancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar
fõnökéhez.

18.18 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 76/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont
13 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Beiktatta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
15 Beiktatta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Beiktatta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átszámozta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.
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A honvédelmi miniszter
28/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1958. december 1.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis.
Rövidített megnevezése: MH 86. SZHB

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok-Szandaszõlõs, Kilián út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 5.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred, 5008 Szolnok-Szandaszõlõs, Kilián u. 1.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12, 13, 14 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842152 Nemzetközi katonai oktatási, kiképzési együttmûködés;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.15 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.16 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: bázisparancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.19 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka
2007. március 1-jét követõ 30 napon belül elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.20 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 80/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 5/2009. (HK 2.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Hatályba léptette: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.
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A honvédelmi miniszter
42/2007. (HK 4.) HM

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

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. július 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1950. november 1.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér.
Rövidített megnevezése: MH PBRT

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Vaszari út 101.
Postacíme: 8501 Pápa, Pf. 35.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 47. Pápa Harcászati Repülõezred, 8500 Pápa, Vaszari út 101.

5.5, 6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7, 8, 9 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.10 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8.11 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;

1 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 2/2009. (HÉ 4.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 2/2009. (HÉ 4.) HM határozat 2–3. pont.
8 Beiktatta: 34/2008. (HK 8.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.12 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.15, 16 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvíz esetén).

13.17 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.18 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.21 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér pa-
rancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM
Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.22 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér alapítá-
sáról szóló 51/2001. (HK 12.) HM határozat és az azt módosító 181/2005. (HK 2/2006.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

12 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 2/2009. (HÉ 4.) HM határozat 4. pont
16 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Hatályba léptette: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Hatályba léptette: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átszámozta: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átszámozta: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

820 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11/II. szám



A honvédelmi miniszter
41/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2000. október 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1949. június 15.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred.
Rövidített megnevezése: MH 54. Veszprém lte. e.

3.4, 5 A költségvetési szerv székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 93.
Postacíme: 8202 Veszprém, Pf. 710.

4.6 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– MH 64. Veszprém Vezetési és Radar Ezred, 8200 Veszprém, Jutasi út 22.;
– MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj, 8200 Veszprém, Jutasi út 93.

5.7 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.8 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;

1 Módosította: 69/2007. (HK 10.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 119/2007. (HK 19.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.11 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnoka közvetlen
szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.12 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.13 Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.14, 15, 16 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842152 Nemzetközi katonai oktatási, kiképzési együttmûködés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842436 Légi közlekedés biztonsága;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.17 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.18 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.21 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellen-
õrzõ Ezred parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felter-
jeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.22 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 64. Veszprém Vezetési és
Radar Ezred alapításáról szóló 37/2001. (HK 9.) HM határozat és az azt módosító 89/2002. (HK 2/2003.) HM határozat
és 102/2004. (HK 25.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

11 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 69/2007. (HK 10.) HM határozat 2. pont.
15 Módosította: 77/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Hatályba léptette: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Hatályba léptette: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átsorszámozta: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
25/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1945. április 17.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ.
Rövidített megnevezése: MH LEK

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest XVI., Újszász u. 37–39.
Postacíme: 1631 Budapest, Pf. 12.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelyei:
– Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó Központ, 1163 Budapest XVI., Újszász u. 37–39.;
– Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 41.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11, 12, 13 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.14 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.15 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.16 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.19 A katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ
parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 30 napon belül elkészíti és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar
fõnökéhez.

18.20 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 97/2007. (HK 15.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 75/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Hatályba léptette: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átszámozta: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átszámozta: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.

824 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11/II. szám



A honvédelmi miniszter
31/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában
(a továbbiakban: Ámr.), valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ sza-
bályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2005. április 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 2001. február 21.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ.
Rövidített megnevezése: MH VEK

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.
Postacíme: 2378 Pusztavacs, Pf. 14.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Harcanyag Ellátó Központ, 2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, -fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyiesz-
köz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12, 13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13.14 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.15 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

17.18 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Köz-
pont parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

18.19 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ alapításá-
ról szóló 63/2005. (HK 9.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 78/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Hatályba léptette: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átszámozta: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
24/2007. (HK 4.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

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

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1945. szeptember 28.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH 1. HTHZ

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1153 Budapest XV., Szentmihályi út 107. postacíme: 1616 Budapest, Pf. 336.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred, 1153 Budapest XV., Szentmihályi út 107.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshova nem sorolható szervek tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842435 Tûzszerészet;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.13 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.16 A katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Ha-
dihajós Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM
Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.17 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Átszámozta a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átszámozta a 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.
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A honvédelmi miniszter
73/2007. (HK 11.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ
költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1957. november 1.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ.
Rövidített megnevezése: MH KKK

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Zách u. 4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Katonai Szállítási Fõigazgatóság, 1134 Budapest XIII., Lehel u. 33–35.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvíz esetén);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13.13, 14 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.17 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot az MH Katonai Közlekedési Központ parancsnoka
ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar
fõnökéhez.

17.18 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ
alapításáról szóló 129/1997. HM határozat, valamint az azt módosító 11/2005. (HK 5.) HM határozat és 124/2006.
(HK 23.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 133/2008. (HK 1/2009.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Hatályba léptette: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átszámozta: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. május 10.
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A honvédelmi miniszter
63/2003. (HK 16.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti

Központ alapításáról
(hatályos szöveg)

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosított
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség költségvetése tervezé-
sének, gazdálkodásának, elõirányzat-felhasználásának a sajátosságoknak megfelelõ szervezeti és eljárási rendjére vo-
natkozó szabályairól szóló 90/1997. (V. 30.) Korm. rendelet elõírásaira – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1, 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2003. július 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.3, 4 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti
Központ.

Rövidített megnevezése: MH CKELMK

3.5, 6, 7 A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Zách u. 4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.8, 9 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

5.10, 11, 12 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

6.13, 14, 15 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.

1 A második mondatot módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Az elsõ mondatot módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 2. pont.
6 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 2. pont.
7 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 A szövegrészt beiktatta: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 3. pont.
9 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 4. pont.
11 Az f) alpontot beiktatta: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 3. pont.
12 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 5. pont.
14 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 4. pont.
15 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

11/II. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 831



7.16, 17, 18 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

8.19, 20 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségé-
be tartozik.

9.21, 22 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.23, 24 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

11.25, 26 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás a béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége.

12.27, 28 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

13.29, 30 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

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

15.32, 33 A szervezeti és mûködési szabályzat módosítását a parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ 60 na-
pon belül jóváhagyásra a felügyeleti szervhez felterjeszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

16 Az elsõ mondatot módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 6. pont.
17 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 5. pont.
18 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 6. pont.
20 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
21 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 7. pont.
22 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
23 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 8. pont.
24 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
25 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 9. pont.
26 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
27 Módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 7. pont.
28 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
29 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 10. pont.
30 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
31 Hatályba léptette: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
32 Módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 7. pont.
33 Átsorszámozta: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2003. július 9.
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A honvédelmi miniszter
72/2007. (HK 10.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem

költségvetési szerv alapításáról
(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot
adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. július 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1950. november 15.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem.
Rövidített megnevezése: MH Lé. Jü.

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
Postacíme: 6004 Kecskemét, Pf. 415.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Légijármû Javító Üzem, 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámke-
retbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

1 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.12, 13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842207 Honvédelmi K+F-politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése.

13.14 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján –a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

16.17 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a szervezeti és mû-
ködési szabályzat tartalmazza. A szervezeti és mûködési szabályzatot a Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem pa-
rancsnoka ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felter-
jeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17.18 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem alapítá-
sáról szóló 36/2002. (HK 18.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. június 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 72/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Hatályba léptette: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Hatályba léptette: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átszámozta: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. május 9.
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát
sokan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az
alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos
jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság

és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében
címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII.,
Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megvalósításához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/220-27, 474-1167
A szerkesztésért felelõs: dr. Till Szabolcs
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató

HU ISSN 1218–0378

09.1586 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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