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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
22/2010. (II. 11.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a katonai területen történõ együttmûködésrõl szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormá-
nya között a katonai területen történõ együttmûködésrõl
szóló Megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) kötelezõ
hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a szerzõdést e rendelettel kihirdeti.

3. §

A szerzõdés hiteles angol és magyar nyelvû szövege
a következõ:

„AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT

OF THE SLOVAK REPUBLIC
CONCERNING CO-OPERATION

IN THE MILITARY FIELD

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Slovak Republic, hereinafter referred
to as the „Contracting Parties”,

In accordance with the „Agreement between the
Republic of Hungary and the Slovak Republic concerning
the good neighbour relations and friendly cooperation”
signed in Paris on 19th March, 1995,

Confirming their dedication to the purposes and
principles of the Charter of the United Nations,

Making efforts to strengthen confidence and security, as
well as relations between the Government of the Republic
of Hungary and the Government of the Slovak Republic
within the field of developing the good neighbourhood
and,

Taking into account the provisions of the Agreement
between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding
the Status of their Forces, done on 19th June 1951 in
London (hereinafter referred to as „NATO SOFA”),

Strengthening their defence and security cooperation
within the North Atlantic Treaty Organization (NATO),
European Union (EU) and Organisation for Security and
Cooperation in Europe (OSCE),

Have agreed as follows:

Article 1
PURPOSE AND SCOPE OF CO-OPERATION

(1) The present Agreement between the Government of
the Republic of Hungary and the Government of the
Slovak Republic concerning Co-operation in the Military
Field (hereinafter referred to as „the Agreement”) governs
the co-operation between the Contracting Parties in the
following spheres:

a) security and defence policy, formation of the security
and defence documents,

b) arms control,
c) the training and exercises of the armed forces of the

Contracting Parties’ States,
d) legal regulations governing the relationships in the

field of security and defence of the state, legal regulations
of the service in the armed forces of the Contracting
Parties’ States,

e) management of the budget resources, the planning
and the implementation of the defence budget,

f) personnel management and social security system
within the armed forces of the Contracting Parties’ States,

g) organizational structure of multinational units and
their training,

h) organization of command of the armed forces of the
Contracting Parties’ States in case of UN, NATO, EU or
other regional organisation-led operation,

i) armament, weapon systems and military equipment,
defence research and military technology, the
interoperability of the military equipments,

j) the structure and operation of telecommunications
systems within the different services of the armed forces of
the Contracting Parties’ States,

k) military infrastructure,
l) airspace control and management of the airspace

control,
m) military medical services,
n) organization and the tasks of logistic support of the

elements of the armed forces of the Contracting Parties’
States,

o) military history,
p) military geography, meteorology and topography,
q) cultural and sport activities,
r) environment protection and management of the

elimination of the consequences of natural, ecological and
industrial accidents and disasters,
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s) defence planning,
t) mutual studying and analysing the possibility of

common execution of crisis management and
humanitarian activities under aegis of UN, NATO, EU or
OSCE,

u) troop movement and customs procedures
(regulations, documents) relating to the armed forces of
the Contracting Parties’ States,

v) information security structures and legal regulations,
w) NATO military courier service organisation and

activities.

(2) Details relating to individual spheres of co-operation
may be regulated by the Contracting Parties within the
respective Annual Cooperation Plan, or by the separate
agreements, if rights or obligations of the Contracting
Parties necessary to implement the abovementioned
spheres of co-operation are not covered by this
Agreement.

Article 2
DEFINITIONS

For the purpose of the present Agreement the following
terms mean:

a) Sending Contracting Party – is the Contracting Party,
personnel of which takes part in the activity pursuant to the
Annual Cooperation Plan on the basis of this Agreement at
the territory of the other Contracting Party’s State;

b) Receiving Contracting Party – is the Contracting
Party, in the state territory of which the activity pursuant to
the Annual Cooperation Plan on the basis of this
Agreement is implemented.

Article 3
IMPLEMENTING AUTHORITIES

The ministries of defence of the Contracting Parties’
States are designated to implement the present Agreement.

Article 4
FORMS OF CO-OPERATION

The Contracting Parties co-operate reciprocally
– primarily – by means of:

a) consultations and working meetings at all levels of
command and control,

b) mutual visits,
c) studies as well as participations in courses at the

military educational institutions,
d) congresses, inspections, conferences and seminars,
e) joint military exercises of the armed forces of the

Contracting Parties’ States,

f) training of the units of the armed forces of the
Contracting Parties’ States,

g) experts meetings of the members of the armed forces
of the Contracting Parties’ States and the representatives
of the organisational structures of the ministries of defence
of the Contracting Parties’ States,

h) exchange of documentation and information.

Article 5
VISITS

In regular periods, the Contracting Parties organize
mutual visits of their representatives at the level of the
ministries of defence, defence staff, commands, service
staffs, branches, specialized areas as well as at other levels
of command or at the level of directorates for the purpose
of strengthening the understanding, trust and cooperation.

Article 6
BILATERAL MILITARY CO-OPERATION

(1) For the purpose of promoting the implementation of
principles and provisions of this Agreement in the last
quarter of the given year the Contracting Parties shall
review the achievements of cooperation and agree upon an
Annual Cooperation Plan for the next year.

(2) For the processing and approval of the Annual
Cooperation Plan on behalf of the Contracting Parties are
responsible:

– the Ministry of Defence of the Republic of Hungary,
– the Ministry of Defence of the Slovak Republic.

(3) Co-ordinations will be held alternately in the
Republic of Hungary and in the Slovak Republic.

(4) On the basis of reciprocity the Receiving
Contracting Party shall cover the costs of organization and
execution of the co-ordination. However, the Sending
Contracting Party shall cover the costs of international
travel, daily allowances and an insurance of medical
expenses abroad for the personnel of the delegation of the
Sending Contracting Party.

(5) The Sending Contracting Party shall meet the costs
in connection with the death of the member of its
delegation including the cost for transportation of mortal
remains onto its state territory.

Article 7
GENERAL PROVISIONS ON THE JOINT

EXERCISES AND TRAININGS

(1) The Contracting Parties, in accordance with the
internal state regulations of their States, organize and
conduct joint exercises and training involving the
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participation of one or more services or military units of
different branches of the armed forces of the Contracting
Parties’ States. These exercises and trainings will be
included in annual operation and training plans of the
ministries of defence of the Contracting Parties’ States.
The specific provisions concerning the joint exercises and
trainings shall be defined in the separate arrangements
concluded at the level of the ministries of defence of the
Contracting Parties’ States.

(2) The airspace of the Receiving Contracting Party’s
State shall be used during the exercises and trainings in
compliance with the internal state regulations of the
Receiving Contracting Party’s State. The air transits shall
be accomplished according to the international air traffic
agreements and other international regulations binding the
Contracting Parties.

(3) During military exercises and training, the
Receiving Contracting Party provides accommodation and
messing for the military and civilian personnel of the
Sending Contracting Party, in the same quality as the
Receiving Contracting Party gives to the same categories
of its own personnel. The prices for the accommodation
according to Article 8 Para 2 b) and provided messing will
be defined in implementing arrangements concluded at the
level of ministries of defence of the Contracting Parties’
States.

(4) If the transportation connected to the exercises and
trainings is executed by air or water, the duty of the
registration concerning the personnel and the transported
material has to be fulfilled, in accordance with the
provisions NATO SOFA and according to the applicable
internal state regulations of the Contracting Parties’ States.

(5) The Receiving Contracting Party shall make
arrangements for petrol, oil and lubricants and other
fuelling, if required.

Article 8
OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

DURING THE JOINT EXERCISES AND TRAININGS

(1) During the trainings and military exercises, the
Receiving Contracting Party provides free of charge:

a) military trainings and fire ranges, training centre with
the appropriate equipment, furniture and internal
telecommunications system and copy machine, meeting
the requirements of the exercise or training,

b) accommodation in military institutions for the
military and civilian personnel of the Sending Contracting
Party,

c) means of transport for the movement of the military
and civilian personnel of the Sending Contracting Party,

d) equipment and air handling at the military airfields,

e) air and water rescue,

f) maps of the area where the military exercise or
training is conducted.

(2) During the training and military exercise, the
Sending Contracting Party covers the expenses of:

a) transportation of the participating personnel and the
material-technical equipment to and from the place of the
exercise or training including the fees of the highway,
bridges, tunnels in the territory of the State of the
Receiving Contracting Party which are used by the units,

b) the accommodation – outside the military institutions
(barracks) – of the military and civilian personnel
participating in the exercise or training if they do not make
use of the offered accommodation in the military
institutions (barracks),

c) basic means of subsistence and meals for the Sending
Contracting Party’s military and civilian personnel
participating in the exercise or training,

d) use of civil telephone, fax lines and information
equipment, unless they are used to meet the requirements
of the exercise or training,

e) repair and maintenance of their own military
vehicles, equipment and weapons,

f) organised public relations meeting,

g) interpreters are employed by the Sending Contracting
Party for its own needs,

h) fuel and lubricants.

(3) The invoices of the fuel and lubricants, with which
the armed forces of the Sending Contracting Party’s State
are provided by the Receiving Contracting Party, are
issued in accordance to with same tariffs as the Receiving
Contracting Party issues them to its own armed forces.

(4) In the interest of conducting the exercises and
trainings the ministries of defence of the Contracting
Parties’ States always make implementing arrangements
specifying the services, which are necessary to conduct the
exercises or training and the reimbursement of these
services.

Article 9
EXCHANGE OF PERSONNEL DURING THE JOINT

EXERCISES AND TRAINING

During the joint exercises and trainings, the exchange of
military or civilian personnel between the armed forces of
the Contracting Parties’ States is allowed. These members
respect the internal state regulations as well as the military
rules and regulations applicable in the Receiving
Contracting Party’s State.
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Article 10
TRANSPORTATION AND HANDLING OF

DANGEROUS GOODS DURING THE JOINT
EXERCISES AND TRAINING

During the joint exercises and trainings the dangerous
goods (e. g. ammunition) shall be transported according to
the provisions of international law, and these goods shall
be stored, guarded and protected in compliance with
the internal state regulations of the Receiving Contracting
Party’s State.

Article 11
USE OF THE TELECOMMUNICATIONS

FACILITIES DURING THE JOINT EXERCISES AND
TRAINING

(1) The public telecommunications facilities shall be
used in the Receiving Contracting Party’s State in
accordance with its internal state regulations as well as the
commercial regulations of the companies providing
telecommunications services. These regulations should be
taken into consideration in case of defining the method and
conditions of reimbursement, as well as the invoices and
their payment.

(2) The armed forces of the Sending Contracting Party’s
State, if necessary for accomplishing the task, can
temporarily deploy and operate telecommunications
facilities, radiotelecommunications – on the surface of the
earth and satellite – equipment after the approval of the
competent authorities of the Receiving Contracting
Party’s State.

(3) The signal equipment of the armed forces of the
Sending Contracting Party’s State has to be connected to
the telecommunications network of the Receiving
Contracting Party, and this signal equipment has to meet
the requirements of the competent authorities.

(4) In the state of the Receiving Contracting Party, the
armed forces of the Sending Contracting Party’s State can
use only those frequencies which are provided for them by
the competent authorities of the Receiving Contracting
Party’s State. When the period of their temporary stay
expires, they do not have the right to use them any longer.

(5) The armed forces of the Sending Contracting Party’s
State make every effort in order not to interfere with the
telecommunications network of the Receiving Contracting
Party and inform the Receiving Contracting Party in
advance on the operational characteristics of their
equipment for the period of the exercise or training.

Article 12
ENVIRONMENTAL PROTECTION DURING
THE JOINT EXERCISES AND TRAININGS

(1) The Contracting Parties acknowledging the
importance of environmental protection during the joint
exercises and trainings will take the necessary steps in
order to protect the environment in accordance with the
internal state regulation of the Receiving Contracting
Party’s State.

(2) If either of the Contracting Parties causes
environmental deterioration, after its evaluation, the
Contracting Party which caused environmental
deterioration is obliged to bear the total costs of the
restoration in accordance with international law and the
internal state regulations of the Receiving Contracting
Party’s State. After preliminary agreement with the
representatives of the Sending Contracting Party, the total
cost of restoration is defined by the authorities of the
Receiving Contracting Party.

(3) The weapons, heavy equipment, heavy combat
equipment and hazardous materials shall be transported
preferably by rail or by water in accordance with the
provisions of Article 10 of this Agreement.

(4) During the execution of the joint exercises or
trainings, the armed forces of the Contracting Parties’
States are obliged to use for their ground, air and water
activities such fuel/propellant, lubricants as well as
additive which cause the least pollution. In case of any
danger of air pollution, every necessary measure shall be
taken in order to limit the release of the exhaust gases.

(5) During the joint exercises and trainings, the armed
forces of the Contracting Parties’ States are obliged to
limit the noise level to the minimum as possible and to take
the interests of the affected population into account.

(6) The waste materials and litter shall be processed and
eliminated in accordance with the internal state regulations
applicable in the Receiving Contracting Party’s State. The
ammunition and other combat means transported to the
territory of the Receiving Contracting Party’s State on the
basis of the permission granted by its competent
authorities will be destroyed using the methods and
procedures determined by these authorities.

(7) Paragraphs (3), (4) and (5) of this Article may be
regulated by further special agreements or arrangements
between the competent authorities of the Contracting
Parties’ States.

Article 13
MOVEMENT OF MILITARY TROOPS AND

MILITARY MATERIAL

(1) Military personnel and military troops of the
Contracting Parties’ States performing activities in
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accordance with this Agreement will use and possess
necessary travel documents for crossing their common
border according to Article III of the NATO SOFA.

(2) Military material shall be accompanied by NATO
Customs Document (NATO Form 302).

Article 14
LEGAL STATUS OF MILITARY AND CIVILIAN

PERSONNEL

Unless other international agreement applies or the
Contracting Parties agree otherwise, the provisions of the
NATO SOFA shall apply to the legal status of military and
civilian personnel of the Contracting Parties during
activities arising from the application and implementation
of this Agreement.

Article 15
FINANCIAL ISSUES

Separate arrangements concluded at the level of the
ministries of defence of the Contracting Parties’ States
shall regulate the financial issues relating to the joint
exercises and trainings.

Article 16
EXCHANGE AND PROTECTION OF CLASSIFIED

INFORMATION

Conditions and details on the mutual exchange and
protection of classified information between the
Contracting Parties within the implementation of this
Agreement shall be subject to a special Agreement
between the Contracting Parties on the mutual protection
of classified information.

Article 17
OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

RESULTING FROM OTHER INTERNATIONAL
AGREEMENTS

This Agreement does not affect the obligations of the
Contracting Parties resulting from other international
agreements, and its purpose does not affect the interests,
security and territorial integrity of other states.

Article 18
LIABILITIES AND CLAIMS

(1) Any claims arising out of, or in connection with, the
operation of this Agreement and to which Article VIII of

the NATO SOFA is applicable, will be dealt with in
accordance with the provisions therein.

(2) In any cases where claims are not covered by Article
VIII of the NATO SOFA, the claims will be dealt with
according to the legal regulations of the Contracting
Party’s State on the territory of which the damage or the
event from which the damage has arisen occurred.

Article 19
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes arising from the interpretation and
implementation of this Agreement will be resolved
between the Contracting Parties by mutual negotiations
and those will not be submitted to any third Party for
settlement.

Article 20
FINAL PROVISIONS

(1) This Agreement shall enter into force on the 30th day
after the date of the last notification by which the
Contracting Parties notify each other through diplomatic
channels that they have met internal legal requirements
necessary for its entering into force.

(2) This Agreement is concluded for an unlimited period
of time unless one Contracting Party notifies in written
form to the other Contracting Party about the intention to
terminate it. The termination shall take effect 180 days
after the date of the receipt of such a notification. In case of
termination the relevant provisions of this Agreement will
remain in effect until all ongoing activities will be
terminated or all issues arising from the activities carried
out under this Agreement will be settled.

(3) This Agreement may be amended or supplemented
at any time in writing with the mutual consent of the
Contracting Parties. The amendments and supplements
shall enter into force in accordance with paragraph (1) of
this Article and will form the inseparable part of this
Agreement.

Signed in Budapest on the 8th day of October in 2009, in
two original copies, each of them in Hungarian, Slovak,
and English languages, all texts being equally authentic. In
case of any different interpretation, the English text
shall prevail.

(aláírások)
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MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
KÖZÖTT A KATONAI TERÜLETEN TÖRTÉNÕ

EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztár-
saság Kormánya (a továbbiakban: „Szerzõdõ Felek”),

Figyelemmel a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köz-
társaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jó-
szomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl
szóló Szerzõdésre,

Megerõsítve elkötelezettségüket az Egyesült Nemzetek
Alapokmányának céljai és elvei iránt,

A biztonság és a bizalom, továbbá a Magyar Köztársa-
ság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közöt-
ti jó szomszédi viszony fejlesztése céljából,

Figyelemmel az 1951. június 19-én Londonban kelt,
az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres
erõik jogállásáról szóló Megállapodásra (a továbbiakban:
NATO SOFA),

Erõsítve védelmi együttmûködésüket az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezetében (NATO), az Európai Unióban
(EU) és az Európai Biztonsági és Együttmûködési
Szervezetben (EBESZ),
a következõkrõl állapodnak meg:

1. Cikk
Az együttmûködés célja és keretei

(1) A jelen Megállapodás a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a kato-
nai területen történõ együttmûködésrõl alkalmazandó
a Szerzõdõ Felek közötti együttmûködésre az alábbi
területeken:

a) biztonság- és védelempolitika, a biztonsági és védel-
mi dokumentumok kialakítása,

b) fegyverzetellenõrzés,
c) a Szerzõdõ Felek államai fegyveres erõinek kiképzé-

se és gyakorlatai,
d) a honvédelmet és a biztonságot érintõ kapcsolatokról

szóló jogi szabályozás, valamint a Szerzõdõ Felek államai
fegyveres erõiben való szolgálatot érintõ jogszabályok,

e) költségvetési forrásokkal való gazdálkodás, a védel-
mi költségvetés tervezése és végrehajtása,

f) humánerõforrás gazdálkodás és társadalombiztosítási
rendszer a Szerzõdõ Felek államai fegyveres erõinél,

g) többnemzetiségû alakulatok szervezete és kiképzése,
h) a Szerzõdõ Felek államai fegyveres erõinek parancs-

noki szervezete az ENSZ, a NATO, az EU vagy más regio-
nális szervezet által vezetett mûvelet során,

i) fegyverzetek, fegyverrendszerek és katonai eszközök,
a védelmi kutatás és katonai technológia, katonai eszkö-
zök interoperabilitása,

j) a hírközlõ rendszerek felépítése és mûködése a Szer-
zõdõ Felek államai fegyveres erõinek különbözõ haderõ-
nemein belül,

k) katonai infrastruktúra,
l) légtérellenõrzés és a légtérellenõrzés irányítása,
m) a katonai egészségügyi szolgálatok,
n) a Szerzõdõ Felek államai fegyveres erõi haderõneme-

inek logisztikai ellátásával kapcsolatos feladatok és
szervezetek,

o) hadtörténelem,
p) katonai földrajz, meteorológia és térképészet,
q) kulturális és sporttevékenységek,
r) környezetvédelem és a természeti, környezeti és ipari

balesetek és katasztrófák következményeinek felszámo-
lása,

s) védelmi tervezés,
t) az ENSZ, a NATO, az EU vagy az EBESZ irányítása

alatt mûködõ válságkezelõ és humanitárius tevékenységek
lehetséges közös végrehajtásának elemzése és tanulmá-
nyozása,

u) a Szerzõdõ Felek államai fegyveres erõinek csapat-
mozgásai és vámeljárásai (szabályozás és okiratok),

v) információvédelmi szervezetek és jogi szabályo-
zások,

w) a NATO katonai futárszolgálat szervezete és tevé-
kenysége.

(2) Az együttmûködés egyes részterületeit a Szerzõdõ
Felek az egyes Éves Együttmûködési Tervekben, vala-
mint, amennyiben a Szerzõdõ Felek fenti területeken foly-
tatandó együttmûködéséhez szükséges jogait és kötele-
zettségeit a jelen Megállapodás nem szabályozza, külön
megállapodásokban szabályozhatják.

2. Cikk
Meghatározások

A jelen Megállapodás céljából az alábbi fogalmak a kö-
vetkezõket jelentik:

a) Küldõ Szerzõdõ Fél – az a Szerzõdõ Fél, amelynek
személyzete a másik Szerzõdõ Fél államának területén
a jelen Megállapodás alapján készült Éves Együttmûkö-
dési Tervben meghatározott tevékenység keretében tartóz-
kodik;

b) Fogadó Szerzõdõ Fél – az a Szerzõdõ Fél, amely álla-
mának területén a jelen Megállapodás alapján készült Éves
Együttmûködési Tervben meghatározott tevékenység
végrehajtásra kerül.

3. Cikk
Végrehajtó hatóságok

A Szerzõdõ Felek államainak honvédelmi minisztériu-
mai felelõsek a jelen Megállapodás végrehajtásáért.
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4. Cikk
Az együttmûködés formái

A Szerzõdõ Felek kölcsönösen együttmûködnek – min-
denekelõtt – az alábbiak révén:

a) konzultációk és munkatalálkozók minden vezetési és
irányítási szinten,

b) cserelátogatások,
c) tanulmányok folytatása és tanfolyamokon való rész-

vétel katonai oktatási intézményekben,
d) kongresszusok, szemlék, konferenciák és szeminári-

umok,
e) a Szerzõdõ Felek államai fegyveres erõinek közös

hadgyakorlatai,
f) a Szerzõdõ Felek államai fegyveres erõi alakulatainak

kiképzése,
g) a Szerzõdõ Felek államai fegyveres erõi tagjainak és

a védelmi minisztériumi szervezetek szakértõi találkozói,
h) adatok és iratok cseréje.

5. Cikk
Látogatások

Az egyetértés, a bizalom és az együttmûködés erõsítése
érdekében a Szerzõdõ Felek rendszeresen kölcsönös láto-
gatásokat szerveznek a védelmi minisztériumok, a vezér-
karok, parancsnokságok, szolgálatok, szolgálati ágak,
egyes szakterületek, valamint egyéb parancsnoki vagy
szervezeti szintek képviselõi részére.

6. Cikk
Kétoldalú katonai együttmûködés

(1) A jelen Megállapodás rendelkezéseinek és alapelve-
inek végrehajtását elõsegítendõ, a Szerzõdõ Felek minden
év utolsó negyedévében áttekintik az együttmûködés ered-
ményeit és megállapodnak a következõ évre szóló Éves
Együttmûködési Tervben.

(2) Az Éves Együttmûködési Terv Szerzõdõ Felek ne-
vében történõ elkészítéséért és elfogadásáért felelõsek:

– a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma,
– a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériuma.

(3) Az egyeztetéseket váltakozva a Magyar Köztársaság
és a Szlovák Köztársaság területén tartják.

(4) A Fogadó Szerzõdõ Fél viszonossági alapon fedezi
az egyeztetések megszervezésének és végrehajtásának
költségeit. Mindazonáltal, a Küldõ Szerzõdõ Fél fedezi de-
legációja tagjainak nemzetközi utazásával, illetményével,
valamint a külföldi gyógykezelésére vonatkozó biztosítás-
sal kapcsolatos költségeket.

(5) A Küldõ Szerzõdõ Fél fedezi delegációja tagjának
halálával kapcsolatos költségeket, ideértve a holttest haza-
szállításának költségeit.

7. Cikk
A közös gyakorlatok és kiképzések

általános szabályai

(1) A Szerzõdõ Felek államaik jogszabályaival és belsõ
rendelkezéseivel összhangban fegyveres erõik egy vagy
több haderõneme alakulatának vagy szolgálatának bevo-
násával közös gyakorlatokat és kiképzéseket rendeznek.
E gyakorlatokat és kiképzéseket Szerzõdõ Felek beiktatják
államaik védelmi minisztériumainak éves mûveleti és ki-
képzési tervébe. Az egyes közös gyakorlatokra és kiképzé-
sekre vonatkozó elõírásokat a Szerzõdõ Felek államaik
védelmi minisztériumainak szintjén kötendõ külön megál-
lapodásokban rendezik.

(2) A Fogadó Szerzõdõ Fél államának légterét annak
jogszabályaival és belsõ rendelkezéseivel összhangban
kell használni a közös kiképzések és gyakorlatok során.
A légiszállításokat a Szerzõdõ Felekre vonatkozó nemzet-
közi légiközlekedési egyezmények és más nemzetközi
rendelkezések szerint kell végrehajtani.

(3) A katonai gyakorlatok és kiképzések során a Fogadó
Szerzõdõ Fél ugyanolyan minõségû elhelyezést és élelme-
zést biztosít a Küldõ Szerzõdõ Fél katonai és polgári állo-
mánya részére, mint amelyet saját állománya azonos szint-
jének biztosít. A 8. Cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti el-
helyezés, valamint az élelmezés költségét a Szerzõdõ Fe-
lek államaik védelmi minisztériumai közötti megállapodá-
sokban határozzák meg.

(4) Amennyiben a gyakorlatokhoz és kiképzésekhez
kapcsolódó közlekedés légi vagy vízi úton történik, a sze-
mélyzet és a szállított anyagok nyilvántartását a NATO
SOFA rendelkezéseinek és a Szerzõdõ Felek állama jog-
szabályainak és belsõ rendelkezéseinek megfelelõen kell
teljesíteni.

(5) A Fogadó Szerzõdõ Fél biztosítja az üzemanyago-
kat, ásványolajokat és kenõanyagokat, amennyiben szük-
séges.

8. Cikk
A felek kötelezettségei a közös gyakorlatok

és kiképzések során

(1) A kiképzések és hadgyakorlatok során a Fogadó
Szerzõdõ Fél térítésmentesen biztosítja:

a) katonai gyakorlóterek és lõterek, kiképzõ központok
megfelelõ felszereléssel, bútorzattal, belsõ hírközlõ rend-
szerrel és fénymásoló géppel, amelyek eleget tesznek
a gyakorlat vagy kiképzés igényeinek,

b) a Küldõ Szerzõdõ Fél katonai és polgári állományá-
nak elhelyezése katonai létesítményekben,

c) a Küldõ Szerzõdõ Fél katonai és polgári állományá-
nak szállításához szükséges közlekedési eszközök,

d) felszerelés és légikiszolgálás a katonai repülõtereken,
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e) légi- és vízimentés,
f) térképek a gyakorlatok vagy kiképzések végrehajtá-

sának helyszínérõl.

(2) A kiképzések és hadgyakorlatok során a Küldõ Szer-
zõdõ Fél fedezi az alábbi költségeket:

a) a résztvevõ személyi állomány és az anyagi-technikai
eszközök szállítása a gyakorlat vagy kiképzés helyszínére
és onnan, ideértve a Fogadó Szerzõdõ Fél államának terü-
letén az alakulatok által használt autópályák, hidak és
alagutak díjait,

b) a résztvevõ katonai és polgári állomány elhelyezése
– a katonai létesítményeken (laktanyákon) kívül –, ameny-
nyiben a felajánlott elhelyezést a katonai létesítmények-
ben (laktanyákban) nem veszik igénybe,

c) a Küldõ Szerzõdõ Fél gyakorlaton vagy kiképzésen
résztvevõ katonai és polgári állományának alapvetõ ellátá-
sa és élelmezése,

d) nem katonai telefonvonalak, faxvonalak és hírközlõ
eszközök használata, amennyiben azokat nem a gyakorlat
vagy kiképzés céljára használják,

e) a saját katonai jármûvek, eszközök és fegyverek kar-
bantartása és javítása,

f) szervezett közkapcsolati találkozók,
g) a Küldõ Szerzõdõ Fél saját igényeire, általa alkalma-

zott tolmácsok,
h) üzemanyagok és kenõanyagok.

(3) A Fogadó Szerzõdõ Fél a Küldõ Szerzõdõ Fél fegy-
veres ereje számára az üzemanyag és kenõanyag vonatko-
zásában ugyanolyan árszabású számlát bocsát ki, mint sa-
ját fegyveres ereje részére.

(4) A gyakorlatok és kiképzések végrehajtása érdeké-
ben a Szerzõdõ Felek valamennyi esetben végrehajtási
megállapodásokat kötnek a kiképzések és gyakorlatok
végrehajtásához szükséges szolgáltatások részletes meg-
határozására, valamint e szolgáltatások költségeinek meg-
térítésére.

9. Cikk
Személyi állomány cseréje közös gyakorlatok

és kiképzések során

Közös gyakorlatok és kiképzések során a Szerzõdõ Fe-
lek fegyveres erejének katonai és polgári állománya cseré-
je megengedett. E személyek tiszteletben tartják a Fogadó
Szerzõdõ Fél államában hatályos jogszabályokat és kato-
nai rendelkezéseket.

10. Cikk
Veszélyes áruk szállítása és kezelése közös gyakorlatok

és kiképzések során

Közös gyakorlatok és kiképzések során veszélyes áru-
kat (pl. lõszereket) a nemzetközi jogi szabályoknak meg-

felelõen kell szállítani, továbbá ezen árukat a Fogadó Szer-
zõdõ Fél államának jogszabályaival és belsõ rendelkezé-
seivel összhangban kell tárolni, õrizni és védeni.

11. Cikk
Hírközlési létesítmények használata közös gyakorlatok

és kiképzések során

(1) A nyilvános hírközlési eszközöket a Fogadó Szerzõ-
dõ Fél államának területén annak jogszabályaival és belsõ
rendelkezéseivel, valamint a hírközlési szolgáltatást bizto-
sító vállalatok kereskedelmi szabályaival összhangban
kell használni. E szabályokat figyelembe kell venni a költ-
ségtérítés, valamint a számlák kiegyenlítése feltételeinek
és eljárásának meghatározásakor.

(2) A Küldõ Szerzõdõ Fél államának fegyveres erõi,
amennyiben az a feladat végrehajtásához szükséges, ideig-
lenesen hírközlési eszközöket és – földfelszíni és mûhol-
das – rádió-hírközlési eszközöket telepíthetnek és mûköd-
tethetnek a Fogadó Szerzõdõ Fél állama illetékes hatósá-
gainak jóváhagyását követõen.

(3) A Küldõ Szerzõdõ Fél állama fegyveres erõinek jel-
adó berendezéseit össze kell kötni a Fogadó Szerzõdõ Fél
hírközlési hálózatával, valamint e jeladó berendezések-
nek meg kell felelniük az illetékes hatóságok követelmé-
nyeinek.

(4) A Fogadó Szerzõdõ Fél államának területén a Küldõ
Szerzõdõ Fél államának fegyveres erõi csak azokat a frek-
venciákat használhatják, amelyeket a Fogadó Szerzõdõ
Fél államának illetékes hatóságai biztosítanak számukra.
Ideiglenes tartózkodási idejük lejártakor megszûnik joguk
azok használatára.

(5) A Küldõ Szerzõdõ Fél államának fegyveres ereje
mindent megtesz annak érdekében, hogy a Fogadó Szerzõ-
dõ Fél hírközlési hálózatát ne zavarja meg, és elõzetesen
tájékoztatja a Fogadó Szerzõdõ Felet eszközeinek mûkö-
dési jellemzõirõl a gyakorlat vagy kiképzés idejére.

12. Cikk
A környezet védelme a közös gyakorlatok

és kiképzések során

(1) A Szerzõdõ Felek, elismerve a környezet védelmé-
nek fontosságát a közös gyakorlatok és kiképzések során,
minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében,
hogy biztosítsák a környezet védelmét a Fogadó Szerzõdõ
Fél államának jogszabályaival és belsõ rendelkezéseivel
összhangban.

(2) Amennyiben Szerzõdõ Felek egyike környezet-
szennyezést okoz, annak kivizsgálását követõen a környe-
zet- szennyezést okozó Szerzõdõ Fél köteles a helyreállí-
tás valamennyi költségét viselni, összhangban a nemzet-
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közi joggal és a Fogadó Szerzõdõ Fél államának jogszabá-
lyaival és belsõ rendelkezéseivel. A Küldõ Szerzõdõ Fél
képviselõivel történõ elõzetes megállapodást követõen
a helyreállítás teljes költségeit a Fogadó Szerzõdõ Fél
hatóságai állapítják meg.

(3) Fegyverek, nehéz eszközök, nehéz harci eszközök
és veszélyes anyagok szállítását lehetõség szerint vasúton
vagy vízi úton kell végezni, összhangban a jelen Megálla-
podás 10. cikkével.

(4) A közös gyakorlatok és kiképzések során a Szerzõdõ
Felek fegyveres erõinek szárazföldi, légi és vízi tevékeny-
ségeihez a legkevésbé szennyezõ üzemanyagot (hajtó-
anyagot) és kenõanyagot és adalékokat kell használniuk.
A légszennyezés veszélye esetén meg kell tenni minden
szükséges intézkedést a kipufogógázok kibocsátásának
korlátozása érdekében.

(5) A közös gyakorlatok és kiképzések során a Szerzõdõ
Felek államainak fegyveres ereje köteles a lehetõ legki-
sebb szintre korlátozni a zajszintet, és köteles az érintett la-
kosság érdekeit figyelembe venni.

(6) A hulladékot és törmeléket a Fogadó Szerzõdõ Fél
államának vonatkozó jogszabályai és belsõ rendelkezései
szerint kell kezelni és megsemmisíteni. A Fogadó Szerzõ-
dõ Fél államának területére szállított lõszereket és más
harci eszközöket annak illetékes hatóságai által kiadott en-
gedély alapján kell megsemmisíteni, e hatóságok által
meghatározott eljárásrend szerint.

(7) A jelen Cikk (3), (4) és (5) bekezdéseit a Szerzõdõ
Felek államainak illetékes hatóságai további külön megál-
lapodásokban is szabályozhatják.

13. Cikk
Katonai alakulatok és hadianyagok szállítása

(1) A Szerzõdõ Felek államainak jelen megállapodás
szerinti tevékenységeket végzõ katonai állománya és ala-
kulatai a közös államhatárok átlépéséhez a NATO SOFA
III. Cikkében foglalt úti okmányokat használják és birto-
kolják.

(2) A hadianyagokat a NATO vámokmánnyal (NATO
302. számú formanyomtatvány) kell ellátni.

14. Cikk
A katonai és polgári állomány jogállása

Amennyiben más nemzetközi megállapodás nem alkal-
mazható vagy a Felek másképpen nem állapodnak meg,
a NATO SOFA rendelkezéseit kell alkalmazni a Szerzõdõ
Felek katonai és polgári állományának jogállása tekinteté-
ben, a jelen Megállapodás végrehajtásával és alkalmazásá-
val kapcsolatos tevékenységek során.

15. Cikk
Pénzügyi kérdések

A közös gyakorlatokhoz és kiképzésekhez kapcsolódó
pénzügyi kérdéseket a Szerzõdõ Felek államainak védelmi
minisztériumai között kötendõ külön megállapodásokban
kell szabályozni.

16. Cikk
Minõsített információk cseréje és védelme

A Szerzõdõ Felek közötti, a jelen Megállapodás végrehaj-
tása keretében történõ minõsített adatok kölcsönös cseréjére
és védelmére vonatkozó feltételek és részletek a Szerzõdõ
Felek közötti, minõsített információk védelmérõl szóló külön
kétoldalú megállapodásban kerülnek rögzítésre.

17. Cikk
A szerzõdõ felek más nemzetközi megállapodásaiból

eredõ kötelezettségei

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerzõdõ Felek más
nemzetközi megállapodásaiból eredõ kötelezettségeit és
a jelen Megállapodás célja nem érinti más államok érde-
keit, biztonságát és területi épségét.

18. Cikk
Kárigények és felelõsség

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos
azon kárigényeket, amelyekre a NATO SOFA VIII. Cikke
alkalmazható, annak rendelkezéseivel összhangban kell
rendezni.

(2) A NATO SOFA VIII. Cikkének hatálya alá nem tar-
tozó kárigények esetén azokat azon Szerzõdõ Fél államá-
nak jogszabályai szerint kell rendezni, amelynek területén
a kár vagy a kárt elõidézõ esemény történt.

19. Cikk
Viták rendezése

A jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával
összefüggõ vitákat a Szerzõdõ Felek kölcsönös tárgyalá-
sok útján rendezik, és azokat nem terjesztik harmadik fél
elé vitarendezés céljából.

20. Cikk
Záró rendelkezések

(1) A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítik egy-
mást arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez
szükséges belsõ jogi követelményeknek eleget tettek.
A jelen Megállapodás a késõbbi értesítés napját követõ 30.
napon lép hatályba.
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(2) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól, azon-
ban bármely Szerzõdõ Fél írásban értesítheti a másik Szer-
zõdõ Felet felmondási szándékáról. A felmondás ezen ér-
tesítés kézbesítése után 180 nappal lép érvénybe. Felmon-
dás esetén a jelen Megállapodás vonatkozó rendelkezései
mindaddig hatályban maradnak, amíg a folyamatban lévõ
tevékenységek lezárulnak, vagy a jelen Megállapodás sze-
rint végrehajtott tevékenységekkel összefüggõ kérdések
rendezésre kerülnek.

(3) A jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek kölcsönös
egyetértésével írásos formában bármikor lehet módosítani
vagy kiegészíteni. A módosítások és kiegészítések a jelen
Cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint lépnek hatályba és
azok a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

Kelt: Budapesten, 2009. október 8-án, két eredeti pél-
dányban, valamennyi magyar, szlovák és angol nyelven,
valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérõ értelmezés
esetén az angol nyelvû szöveg irányadó.

(aláírások)”

4. §

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

(2) E rendelet 2–3. §-a a szerzõdés 20. Cikk (1) bekez-
désében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A szerzõdés, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépé-
sének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter an-
nak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben hala-
déktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

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

Budapest, 2009. április 1.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
1/2010. (II. 10.) HM

határozata
egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – egyes költségvetési
szervek alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ alapításáról szóló 108/2008. (HK 16.) HM
határozat 4. pontjának második mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„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; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fej-
lesztési, 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 köz-
pontosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

2. A Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal alapításáról szóló 61/2005. (HK 9.) HM ha-
tározat 5. pontjának második mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„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; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fej-
lesztési, 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.”



3. A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okirata hatályos szövegének kiadásáról szóló 13/2009.
(VI. 5.) HM határozat 5. pontjának második mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„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; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fej-
lesztési, 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 köz-
pontosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

4. A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség alapításáról szóló 119/2006. (HK 23.) HM ha-
tározat 5. pontjának második mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„Logisztikai gazdálkodási feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési 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 ingat-
lanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

5. A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alapításáról szóló 120/2006. (HK 23.) HM hatá-
rozat 5. pontjának második mondata helyébe az alábbi mondat, továbbá 15. pontja helyébe az alábbi 15. pont lép:

„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; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fej-
lesztési, 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.”

„15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 5% a szerv kiadásaiban.”

6. A Magyar Honvédség Mûveleti Központ alapításáról szóló 167/2006. (HK 24.) HM határozat 5. pontjának második
mondata helyébe az alábbi mondat lép, továbbá 12. pontja a „842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzet-ellenõrzés”
Államháztartási Szak-feladatrend szerinti feladattal egészül ki:

„Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ
és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemel-
tetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûkö-
dõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve végzi.”

7. A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ alapításáról szóló 23/2007. (HK 4.) HM határo-
zat a 12. pontját követõen az alábbi 13. ponttal egészül ki és az azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

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

8. A Magyar Honvédség Támogató Dandár alapításáról szóló 121/2006. (HK 23.) HM határozat 5. pontjának elsõ
mondata helyébe az alábbi mondat, továbbá 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 2% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

9. A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat alapításáról szóló 122/2006. (HK 23.) HM határozat 5. pontja he-
lyébe az alábbi 5. pont lép, továbbá a határozat a 12. pontját követõen az alábbi 13. ponttal egészül ki és az azt követõ
pontok számozása megfelelõen módosul:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”
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„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

10. A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola alapításáról szóló 92/2008. (HK 13.) HM hatá-
rozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

11. A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis alapításáról szóló 84/2007. (HK 12.) HM határozat 5. pontjának
elsõ mondata helyébe az alábbi mondat, továbbá a határozat 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 2% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

12. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ alapításáról szóló 111/2007. (HK 16.) HM
határozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

13. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapításáról szóló 118/2006. (HK 23.) HM határozat
5. pontjának második mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ
és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemel-
tetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûkö-
dõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve végzi.”

14. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság alapításáról szóló 118/2006. (HK 23.) HM határozat mellékletének 1.10.,
2.10., 3.10., 4.10., 5.10., 6.10., 7.10., 8.10., 9.10. és 10.10. pontjaiban „az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ” szövegrész helyébe „az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató feladatokat
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó” szövegrész lép.

15. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság jogi személyiségû szervezeti egységként létrehozott „Magyar Honvédség
KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium” 2010. április 30-i hatályú megszüntetésével egyidejûleg az MH Összha-
derõnemi Parancsnokság alapításáról szóló 118/2006. (HK 23.) HM határozat mellékletének 2. pontja hatályát veszti.
A szervezeti egység nyilvántartásból történõ törlését a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 14. § (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16. A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár alapításáról szóló 34/2007. (HK 4.) HM határozat
5. pontjának elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

17. A Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj alapításáról szóló 33/2007. (HK 4.) HM határozat 5. pont-
ja helyébe az alábbi 5. pont lép:

„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-
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dálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

18. A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj alapításáról szóló 36/2007. (HK 4.)
HM határozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép, továbbá a határozat a 12. pontját követõen az alábbi 13. ponttal egé-
szül ki és az azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

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

19. A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj alapításáról szóló 27/2007. (HK 4.) HM határozat
5. pontjának elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

20. A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapításáról szóló 123/2006.
(HK 23.) HM határozat 5. pontjának elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

21. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapításáról szóló 30/2007. (HK 4.) HM határozat 5. pont-
jának elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

22. A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alapításáról szóló 37/2007. (HK 4.) HM hatá-
rozat 5. pontjának elsõ mondata, illetve 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 5% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

23. A Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj alapításáról szóló 35/2007. (HK 4.) HM határo-
zat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép, továbbá a határozat a 12. pontját követõen az alábbi 13. ponttal egészül ki és az
azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

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

24. A Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ alapításáról szóló 38/2007. (HK 4.) HM határozat 5. pontjá-
nak elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”
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25. A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ alapításáról szóló 40/2007. (HK 4.) HM határozat 4. pont-
ja helyébe az alábbi 4. pont lép, továbbá a határozat a 11. pontját követõen az alábbi 12. ponttal egészül ki és az azt köve-
tõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„4. 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

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

26. A Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ alapításáról szóló 39/2007. (HK 4.) HM
határozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép, továbbá a határozat a 12. pontját követõen az alábbi 13. ponttal egészül
ki és az azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

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

27. A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis alapításáról szóló 32/2007. (HK 4.) HM határozat
5. pontjának elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

28. A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred alapításáról szóló 26/2007. (HK 4.) HM határozat
5. pontjának elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

29. A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis alapításáról szóló 28/2007. (HK 4.) HM határozat 5. pontjá-
nak elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

30. A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér alapításáról szóló 42/2007. (HK 4.) HM határozat 5. pontjának elsõ
mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

31. A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred alapításáról szóló 41/2007. (HK 4.) HM határozat
5. pontja helyébe az alábbi 5. pont, továbbá 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 2% a költségvetési szerv kiadásaiban.”
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32. A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ alapításáról szóló 25/2007. (HK 4.) HM határozat 5. pontjának
elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

33. A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ alapításáról szóló 31/2007. (HK 4.) HM határozat 5. pont-
jának elsõ mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.”

34. A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj alapításáról szóló 24/2007. (HK 4.) HM hatá-
rozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép, továbbá a határozat a 12. pontját követõen az alábbi 13. ponttal egészül ki és
az azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

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

35. A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapításáról szóló 73/2007. (HK 11.) HM határozat 5. pontja
helyébe az alábbi 5. pont lép:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

36. A Magyar Honvédség Civil–katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ alapításáról szóló 63/2003.
(HK 16.) HM határozat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép, továbbá a határozat a 11. pontját követõen az alábbi
12. ponttal egészül ki és az azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„4. 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

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

37. A Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem alapításáról szóló 72/2007. (HK 10.) HM határozat 5. pontja helyé-
be az alábbi 5. pont, továbbá 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

„13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 5% a költségvetési szerv kiadásaiban.”

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 419



38. A Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság 111/2006. (HK 23.) HM határozat
5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép, valamint a határozat a 12. pontját követõen az alábbi 13. ponttal egészül ki és az
azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

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

39. A Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság 112/2006. (HK 23.) HM határozat
5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép, valamint a határozat a 12. pontját követõen az alábbi 13. ponttal egészül ki és az
azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.”

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

40. A határozatban érintett költségvetési szervek vezetõi (parancsnokai) ezen határozat hatálybalépését követõ 30 na-
pon belül módosítják Szervezeti és Mûködési Szabályzatukat és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjesztik a jóváha-
gyásra illetékes vezetõ részére.

Ez a határozat 2010. február 15-én lép hatályba. A törzskönyvi nyilvántartásba bejelentendõ változások a törzskönyvi
nyilvántartásba történõ bejegyzéssel lépnek hatályba.

Budapest, 2010. január 29.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

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

határozata
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
alapítok.
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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 5 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; 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

5.6 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.

6.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

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 feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM kabinetfõnök irányítá-
sa alatt végzi.

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:
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).

1 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította az 1/2010. (II. 10.) 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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12.13 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.

13.14 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 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
részére jóváhagyásra felterjeszti.

16.17 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

13 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Hatályba léptette: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Átszámozta: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átszámozta: 10/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2008. szeptember 20.

A honvédelmi miniszter
61/2005. (HK 9.) HM

határozata 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

1 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 1. pont.
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hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet elõírásaira – a következõ 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

3.4 5 6 A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 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 u. 35–37.;
– HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.

5.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyako-
rolt 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 és
gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemelte-
téséhez 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.

6.24 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.

7.25 26 27 28 29 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

2 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 2. pont.
24 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
25 Az utolsó bekezdés utolsó mondatát beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 8. pont.
26 Módosította: 96/2006. (HK 19.) HM határozat 1. pont.
27 Az utolsó bekezdés utolsó mondatát törölte: 96/2006. (HK 19.) HM határozat 1. pont.
28 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 6. pont.
29 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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8.30 31 32 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.

9.33 34 35 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a hivatali mûködés te-
kintetében a jogi szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

10.36 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.37 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;

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.

12.38 39A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

30 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 9. pont.
31 A második mondatot hatályon kívül helyezte: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 9. pont.
32 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
33 Az utolsó mondatot beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 10. pont.
34 Az utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 109/2006. (HK 19.) HM határozat 3. pont.
35 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
36 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
37 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
38 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
39 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 2. pont.
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13.40 41 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.

14.42 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.

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

16.. 44 45 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét tartalmazó Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tot a HM KEHH fõigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 60 napon belül módosítja, és azt szolgálati úton jóvá-
hagyásra elõterjeszti a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott vezetõhöz.

17.46 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

40 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 7. pont.
41 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
42 Hatályba léptette: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
43 Hatályba léptette: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
44 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 11. pont.
45 Átszámozta: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
46 Átszámozta: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 1995. június 30.

A honvédelmi miniszter
13/2009. (VI. 5.) HM

határozata a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okirata hatályos szövegének kiadásáról
(hatályos szöveg)

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 3 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, 1995. július 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

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. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 425



2.4 5 6 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal.
Rövidített megnevezése: HM VH
Angol nyelvû megnevezése: Defence Office of Ministry of Defence

3.7 8 9 A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.10 11 12 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
HM Védelmi Koordinációs Iroda, 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

5.13 14 15 16 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 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 és gazdálkodó költségve-
tési 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.

6.17 18 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.

7.19 20 21 22 23 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ HM-szervezet.

8.24 25 26 27 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.

9.28 29 30 31 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM-államtitkár irá-
nyítása alatt végzi.

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.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 3. pont.
17 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 7. pont.
18 Módosította: a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 4. pont.
20 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 3. pont.
21 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 7. pont.
22 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 8. pont.
23 Módosította: a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
24 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 5. pont.
25 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 4. pont.
26 Módosította: 17/2008. (HK 5.) HM határozat 1. pont.
27 Módosította: 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
28 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 6. pont.
29 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 9. pont.
30 Módosította: 17/2008. (HK 5.) HM határozat 2. pont.
31 Módosította: a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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10.32 33 34 35 36 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.37 38 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) pontjában
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;

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.

12.39 40 41 42 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).

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

14.44 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.

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

16.46 A 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.

17.47 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

32 Módosította: 86/2005. (HK 11.) HM határozat 7. pont.
33 A negyedik bekezdést beiktatta: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 5. pont.
34 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 10. pont.
35 Módosította: 17/2008. (HK 5.) HM határozat 3. pont.
36 Módosította: a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
37 Módosította: 20/2001. (HK 4.) HM határozat 7. pont.
38 Módosította: a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
39 Módosította: 20/2001. (HK 4.) HM határozat 7. pont.
40 Módosította: 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat 7. pont.
41 Módosította: 81/2006. (HK 17/I.) HM határozat 11. pont.
42 Módosította: 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
43 Módosította: a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
44 Módosította: 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
45 Módosította: a 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
46 Átszámozta: 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
47 Átszámozta: 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 1995. június 30.
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A honvédelmi miniszter
119/2006. (HK 23.) HM

határozata
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 4A 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 62, Pf. 446.;
8000 Székesfehérvár Bregyó köz 2., postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 154.

4. 5 6A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és székhelye:
Honvédelmi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli Szolgálat, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.

5. 7 8 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 és gazdálkodó 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
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. 9 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. 10 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

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.

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.
4 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 3. pont.
5 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 3. pont.
7 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 4. pont.
9 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9. 12 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és infra-
strukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

10. 13 14 15 16 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. 17 18 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. 19 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. 20 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14. 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.

15. 22 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16. 23 A HM KPÜ részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatot a HM KPÜ vezérigazgatója 2007. január 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és jóvá-
hagyás céljából felterjeszti a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára részére.

17. 24 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

12 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 1–6. pont.
14 Az ee)–ii) alpontokat beiktatta: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 7. pont.
15 Módosította: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 10. pont.
16 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 A címsort módosította: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 10. pont.
18 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
20 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
21 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
22 Hatályba léptette: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 Átszámozta: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átszámozta: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.
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A honvédelmi miniszter
120/2006. (HK 23.) HM

határozata
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
foglaltakra – 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.
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 7 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 további-
akban: 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; 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
ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt 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.

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.
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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 5. pont.
8 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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7.9 10 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

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 feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és inf-
rastrukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

10.14 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.15 16 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-program keretében a cégek pályázatának vizsgálata és

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

d)17 a katonai minõségbiztosítási feladatok végrehajtásáról szóló 10/2005. (IV. 14.) HM rendelet alapján minõségbiz-
tosítási tevékenység végzése, rendszertanúsítási eljárások lefolytatása.

12.18 19A 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;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén).

13.20 21 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

9 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 3. pont.
10 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 4–9. pont.
13 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 10. pont.
16 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 4. pont.
18 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 4. pont.
20 Módosította: 59/2008. (HK 10.) HM határozat 1. pont.
21 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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14.22 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.

15.23 24 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 5% a szerv kiadásaiban.

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

17.26 27 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.

18.28 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

22 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
23 Hatályba léptette: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 5. pont.
25 Hatályba léptette: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
26 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 12. pont.
27 Átszámozta: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
28 Átszámozta: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
167/2006. (HK 24.) HM

határozata
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
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.

1 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Mûvelet Irányító Központ, 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.

5.5 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; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési,
az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátá-
si 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 10 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.

8.11 12 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.

9.13 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen szolgálati alárendeltségébe 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 b)–c) és h) pontjában meghatározott feladatok ellátása.

12.16 17A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek;
18;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzet-ellenõrzés. 19

4 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 6. pont.
7 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 1. pont.
9 Beiktatta: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 2. pont.

10 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 3. pont.
12 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 7. pont.
18 Hatályon kívül helyezte: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 7. pont.
19 Beiktatta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 6. pont.
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13.20 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.

14.21 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.

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

16.23 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 fõnökhöz.

17.24 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

20 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
21 Hatályba léptette: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Hatályba léptette: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 Átsorszámozta: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 30.

A honvédelmi miniszter
23/2007. (HK 4.) HM

határozata
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
foglaltakra – a következõ alapító okiratot adom ki:

1.2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 2005. április 1.

1 Módosította: 53/2007. (HK 6.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

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 parancs-
nokság jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás
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.

3 Módosította: 53/2007. (HK 6.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Az utolsó két rendelkezést beiktatta: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

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. pont.
16 Módosította: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 4. pont.
17 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.18 19 20 21 22 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök 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 szóló125/1999. (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.

12.28 29A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
712105 Orvostechnikai eszközök, in vítró diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelõségé-

nek 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;

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. pont.
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. pont.
26 Módosította: 146/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 4. pont.
27 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
28 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
29 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont.
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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;
30;
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;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén);
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás.

13.31A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.32 33 A költségvetési szerv a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabá-
lyairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján kiegészítõ tevékenységet végez.

15.34 35 36 37 38 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok (MH egészségügyi fõnök);
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

30 Hatályon kívül helyezte: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont.
31 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 7. pontja.
32 Beiktatta: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont.
33 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 7. pontja.
34 Módosította: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 7. pont.
35 Módosította: 14/2008. (HK 4.) HM határozat 2. pont.
36 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
37 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont.
38 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 7. pontja.
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16.39 40 41 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
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszony-
ban.

15.42 43 44 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.45 46 47 48 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza. 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 fõnökhöz.

17. 49 50 51 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

39 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja.
40 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont.
41 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 7. pontja.
42 Hatályba léptette: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
43 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont.
44 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 7. pontja.
45 Módosította: 53/2007. (HK 6.) HM határozat 3. pont.
46 Átsorszámozta: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
47 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont.
48 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 7. pontja.
49 Átsorszámozta: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pontja.
50 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont.
51 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 7. pontja.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.

A honvédelmi miniszter
121/2006. (HK 23.) HM

határozata
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 azo-
kat 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 7 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 szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési feladatok központosított végrehajtására kijelölt 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:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.

7.9 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.

8.10 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 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök 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 15 16 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 8. 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: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 104/2007. (HK 16.) HM határozat 2. pont.
15 Módosította: 81/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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).

13.17 18 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 2% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.19 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.

15.20 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.

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

17.22 A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési 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. 23 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

17 Módosította: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 8. pont.
19 Hatályba léptette: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Hatályba léptette: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Hatályba léptette: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 Átsorszámozta: 22/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
122/2006. (HK 23.) HM

határozata
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 10 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és
gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; egyes logisz-
tikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tár-
gyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.11 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.

7.12 13 14 15 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
biztosított létszámkeretbe tartozik.

8.16 17 18 19 20 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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 9. pont.
11 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 3. pont.
13 A második és harmadik mondatot beiktatta: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 4. pont.
14 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 5. pont.
15 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont.
17 A „BM Határõrség,” szövegrészt hatálytalanította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont.
18 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 6. pont.
19 Beiktatta: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 7. pont.
20 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.21 22 23 24 25 26 27 28 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.29 30A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.31 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.

12.32 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).

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

14.34 35 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: szolgálatfõnök;
b) a szolgálatfõnököt a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15.36 37 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 közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15.38 39 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.40 41 A költségvetési szerv szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatot az MH geoinformációs szolgálatfõnök 2007. január 1-jét követõ 60 napon belül elké-
szíti, és azt a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz jóváhagyásra felterjeszti.

17. 42 43 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

21 A „BM Határõrség,” szövegrészt hatálytalanította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont.
22 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 8. pont.
23 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 9. pont.
24 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 10. pont.
25 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 11. pont.
26 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. pont.
27 Beiktatta: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 12. pont.
28 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
29 Módosította: 13/2008. (HK 4.) HM határozat 14. 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 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 9. pont.
34 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
35 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 9. pont.
36 Módosította: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
37 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 9. pont.
38 Hatályba léptette: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
39 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 9. pont.
40 Átsorszámozta: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
41 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 9. pont.
42 Átsorszámozta: 23/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
43 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 9. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.
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A honvédelmi miniszter
92/2008. (HK 13.) HM

határozata
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 továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésében, a szakképzésrõl
szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben, 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 Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. augusztus 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

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 6 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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 842240 Haderõ kiképzése, felkészítése szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.8 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet, katonai oktatási
intézmény.

1 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 10. pont.
7 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 fõnök 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 a Pest Megyei Önkormányzat fõjegyzõje, a telephelyen a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat fõjegyzõje végzi.

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 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 tudásszintfelmérés, 96 egyéb.

e) az a) és c) bekezdésekben megfogalmazott feladatok függvényében részt vesz a tiszthelyettesképzésre felvételt
nyert hallgatók egységes program és követelmény alapján végrehajtandó alapkiképzésében, valamint a HM Honvéd Ve-
zérkar fõnöki intézkedésben meghatározott kiképzési feladatok végrehajtásában;

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.
12 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 felkészítésé.

12.13 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 évfolyamokon;
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.

13.14 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
képviselõje gyakorolja.

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.

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

15. 16 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.

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

13 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Hatályba léptette: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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17.18 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.

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

19. 20 A katonai oktatási intézmény részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tar-
talmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az igazgató ezen határozat hatályba lépését követõ 30 napon belül mó-
dosítja és azt a tanügyigazgatás területéért felelõs szerv vezetõje útján jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar
fõnökéhez.

20.21 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

18 Hatályba léptette: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átsorszámozta: 26/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2008. július 18.

A honvédelmi miniszter
84/2007. (HK 12.) HM

határozata
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 továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a további-
akban: Ámr.) 10. §-ában, 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 2007. július 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

1 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 6 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 szüksé-
ges tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemel-
tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7 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.

7.8 9 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.

8.10 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 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.12 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.13 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 .

12.14 15 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).

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 11. pont.
7 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 3/2009. (HÉ 4.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

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: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 89/2008. (HK 12.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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13.16 17 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 2% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.18 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.

15.19 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 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 hatály-
ba lépését követõ 60 napon belül elkészíti és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.22 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba. *

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

16 Módosította: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 11. pont.
18 Hatályba léptette: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Hatályba léptette: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átsorszámozta: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta: 27/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. június 13.

A honvédelmi miniszter
111/2007. (HK 16.) HM

határozata
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 továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a további-
akban: Ámr.) 10. §-ában, 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 1992. szeptember 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1967. szeptember 1.

1 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 6 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.8 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
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.

9.10 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök 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
gyakorolja.

10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.12 13 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

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 12. pont.
7 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 64/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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.

12.14 15A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása;16

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842203 Védelmi képességek fejlesztése.

13.17 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.

14.18 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 szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH KIAK parancsnoka ezen határozat ha-
tálybalépését követõ 60 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

17.21 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

14 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 8. pont.
16 Módosította: 56/2009. (VII. 1.) HM határozat 5. pont.
17 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átsorszámozta: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. augusztus 8.
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A honvédelmi miniszter
118/2006. (HK 23.) HM

határozata
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 6 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 és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemel-
tetési, 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:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.8 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.

8.9 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: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 13. pont.
7 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.10 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök 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:
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).

13.14 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.

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 jogi személyiségû szervezeti egységeit ezen határozat melléklete tartalmazza

17.18 A katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH ÖHP parancsnok 2007. január 1-jét köve-
tõ 60 napon belül elkészíti, és azt a HM Honvéd Vezérkar fõnök útján jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi
miniszterhez.

18.19 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Megállapította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Megállapította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Megállapította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Módosította a 168/2006. (HK 1/2007.) HM határozat 1. pont.
19 Átszámozta: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.
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Melléklet a 32/2009. (VI. 5.) HM határozathoz

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság jogi személyiségû szervezeti egységei1

(hatályos szöveg)

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

védség KFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH KFZ, 2009. szeptember 1-jétõl MH KFOR KONT.
1.2. 2A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
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 katonai

szervezet. Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anya-
gi-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. 3 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 és gazdálkodó, 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. 4 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. 5 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
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.

1 Megállapította: 32/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
2 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
3 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
4 Hatályát veszti 2010. április 30-án az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 15. pont.
5 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
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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 parancsnoka. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét a KFOR illetékes parancsno-
kának utasításai szerint látja el.

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. 6 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 és gazdálkodó, 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. 7 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
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 résztvevõ 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 parancsnok (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.

6 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
7 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
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3.10. 8 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 és gazdálkodó, 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. 9 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/PRT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
4.3. Megalakításának idõpontja: 2006. augusztus 01.
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 résztvevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés e/ pontjának eb) alpontja alapján az 5. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
c) pontjának ca) alpontja alapján a 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. 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 és gazdálkodó, 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. 11 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
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 eszközál-
lományából kell feltölteni.

8 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
9 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.

10 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
11 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
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5.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben résztvevõ 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 a 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 parancsno-

ka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes parancsnoká-
nak 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. 12 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 és gazdálkodó, 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.

6. Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Csoport
6.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Csoport
Rövidített megnevezése: MH KMCS
6.2. 13 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
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 résztvevõ 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 parancsno-

ka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes parancsnoká-
nak utasításai szerint látja el.

6.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõtiszt (kontingensparancsnok);
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. 14 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 és gazdálkodó, az MH ÖHP
parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

12 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
13 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
14 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
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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 Kontingens
Rövidített megnevezése: UNFICYP Magyar Kontingens (UNFICYP/HUNCON)
7.2. 15 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
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 résztvevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja alapján az 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 parancsnoka vezényli.
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. 16 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 és gazdálkodó, 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. 17 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH VH SZD
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldi alkalmazási körzete megfelelõ közjogi döntés elfogadását követõen

kerül meghatározásra.
8.3. Megalakításának idõpontja: 2007. január 01.
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 résztvevõ állományának részletes kategóriába sorolása a feladat
végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után történik.

15 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
16 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
17 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
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8.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
8.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok 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. 18 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 számvi-

teli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, 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
9.2.19 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
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-
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 parancsnok (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. 20 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 és gazdálkodó, 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.

18 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
19 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
20 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
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9.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

10. 21 Magyar Honvédség Afgán Választásokat Biztosító Szakasz
10.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Afgán Választásokat Biztosító Szakasz
Rövidített megnevezése: MH AVBSZ
10.2.22 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH AVBSZ
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
10.3. Megalakításának idõpontja: 2009. július 1.
10.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló szakasz jogállással rendelke-

zõ ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl a NATO Reagáló Erõk (NRF) váltá-
sába felajánlott magyar erõk nemzeti támogató elemébõl – eredeti feladata alól mentesítve – vezényléssel,
anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

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

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

ka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalmazási körzetben átalárendelésre kerül a Magyar Honvédség Tartományi
Újjáépítési Csoport parancsnoka alárendeltségébe, mûveleti tevékenységét annak utasításai szerint látja el.

10.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: szakaszparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
10.9. A szervezeti egység képviseletére a szakaszparancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állományának szolgála-

ti elöljárójaként – a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között – gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

10.10.23 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 és gazdálkodó mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
végzi az MH Tartományi Újjáépítési Csoporton keresztül.

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

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

11.24 Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erõk és Megfigyelõk
11.1. A szervezeti egység megnevezése: Multinacionális Erõk és Megfigyelõk, Magyar Kontingens (Multinational

Force and Observers, Hungarian Contingent).
Rövidített megnevezése: MFO MK.
11.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MFO MK.
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföldön az MFO mûveleti területe: Egyiptom, Sínai-félsziget.
11.3. Megalakításának idõpontja: 2009. december 01.
11.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, század jogállású ideiglenes katonai

szervezet. Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH), valamint az Országos Rendõr-fõkapitányság költ-
ségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

11.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben résztvevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja alapján a 2. kategóriába tartozik.

21 Megállapította: 56/2009. (VII. 1.) HM határozat 1. pont.
22 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 5. pont.
23 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 14. pont.
24 Megállapította: 1/2010. (II. 10.) HM határozat 10. pont.
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11.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
11.7. A szervezeti egység az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok szolgálati

alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzetben tevékenységét az MFO illetékes parancsnokának utasításai
szerint látja el.

11.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: MFO kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba a HM Honvéd Vezérkar fõnöke vezényli.
11.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes pa-

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

11.10. 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 és gazdálkodó mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
végzi az MH Tartományi Újjáépítési Csoporton keresztül.

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

A melléklet szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
34/2007. (HK 4.) HM

határozata
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 hatállyal
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.

1 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 2. pont.
2 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

460 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám



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 7 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 szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési 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:
751438 Reagáló erõk tevékenysége.

7.9 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.

8.10 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 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.

10.12 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 15 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).

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

5 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 16. pont.
8 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 74/2008. (HK 11.) HM hat. 1. pont.
15 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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14.17 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.

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 vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lö-
vészdandár parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.21 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

17 Beiktatta: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Beiktatta: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Beiktatta: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átszámozta: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átszámozta: 33/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
33/2007. (HK 4.) HM

határozata
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 költ-
ségvetési 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.

1 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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3.3 4 A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián György út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 31.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 1. Könnyû Vegyes Ezred, 5000 Szolnok, Thököly út 86.

5.6 7 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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:
751438 Reagáló erõk tevékenysége.

7.9 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.

8.10 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 A költségvetési szerv az MH 25. Klapka György Lövészdandár, dandárparancsnok közvetlen szolgálati aláren-
deltségébe 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:
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).

3 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 9. pont.
5 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 1/2010. (II. 10.) HM határozat 17. pont.
8 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 463



13.15 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. 16 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szó-
ló 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 költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési 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
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

17.19 Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zász-
lóalj 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

15 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Módosította: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átszámozta: 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
36/2007. (HK 4.) HM

határozata
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 hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1939. október 1.

1 A második mondatot beiktatta: 81/2007. (HK 11. ) HM határozat 5. pont.
2 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 7 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési fel-
adatok 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, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe 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.

9.11 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka 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:
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.

3 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 18. pont.
8 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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13.15 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.16 17 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.

15.18 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

16.20 21 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17.22 23 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László
Különleges Mûveleti Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.24 25 Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Kü-
lönleges Mûveleti Zászlóalj alapításáról szóló 128/1997. HM határozat és az azt módosító 22/2005. (HK 7.) HM határo-
zat és 158/2005. (HK 24.) HM határozat hatályát veszti.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

15 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 18. pont.
16 Megállapította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 18. pont.
18 Megállapította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 18. pont.
20 Megállapította: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 18. pont.
22 Átszámozta: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 18. pont.
24 Átszámozta: 35/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
25 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 18. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
27/2007. (HK 4.) HM

határozata
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
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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. szeptember 3.

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 6 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 szüksé-
ges 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
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.

9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 19. pont.
7 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 79/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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12.14 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).

13.15 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 fõnök 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
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.20 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

14 Módosította: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. 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 Hatályba léptette: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 36/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.

A honvédelmi miniszter
123/2006. (HK 23.) HM

határozata
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

1 Módosította: 78/2007. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
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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 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 szüksé-
ges 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:
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
létszámkeretbe 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 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 20. pont.
9 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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:
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 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.

15.20 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.

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

17. 22 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka 2007. január 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnök részére.

18. 23 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

14 Módosította: 78/2007. (HK 11.) HM határozat 2. pont.
15 Módosította: 82/2008. (HK 11.) HM hat. 1. pont.
16 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. 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 Hatályba léptette: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta: 37/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 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

határozata
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.

2.3A 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 9 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 szüksé-
ges 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 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.

1 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 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: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 21. pont.

10 Módosította: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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:
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).

13.15 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 fõnök 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.

15.17 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
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lö-
vészdandár parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

11 Beiktatta: 22/2008. (HK 6.) HM határozat 2. pont.
12 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 22/2008. (HK 6.) HM határozat 3. pont.
14 Módosította: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Beiktatta: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Beiktatta: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Beiktatta: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Beiktatta: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átszámozta: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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18.20 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

20 Átszámozta: 38/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
37/2007. (HK 4.) HM

határozata
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 6 A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179.

4.7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai és Támogató Ezred, 7400 Kaposvár, Füredi u.

5.8 9 10 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és

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: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 10. pont.
7 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont.
9 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította az 1/010. (II. 10.) HM határozat 22. pont.

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 473



gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenn-
tartási 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.

6.11 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.

7.12 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
létszámkeretbe tartozik.

8.13 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

9.14 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.15 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.16 17 18 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.

12.19 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. 20 21 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 5% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.22 23 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.

15.24 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.

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: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont.
17 Módosította: 84/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
20 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 22. pont.
22 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
24 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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16.25 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17. 26 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó Jó-
zsef Logisztikai Ezred parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18. 27 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

25 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
26 Átsorszámozta: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
27 Átsorszámozta: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
35/2007. (HK 4.) HM

határozata
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.

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.

1 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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.

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 475



5.5 6 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési fel-
adatok 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
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.

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;
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).

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

14.15 16 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.

5 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 23. 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.
13 Módosította: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 23. pont.
15 Hatályba léptette: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 23. pont.
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15.17 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
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

16.19 20 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17.21 22 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Ve-
gyivédelmi Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.23 24 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

17 Hatályba léptette: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 23. pont.
19 Hatályba léptette: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 23. pont.
21 Átsorszámozta: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 23. pont.
23 Átsorszámozta: 40/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 23. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
38/2007. (HK 4.) HM

határozata
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.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ.
Rövidített megnevezése: MH BHK

1 A második mondatot beiktatta: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 4. pont.
2 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 7 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 szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési 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:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási 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
létszámkeretbe 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.

9.11 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok 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:
842204 Haderõkiképzés, -felkészítés;
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.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 24. 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 Módosította: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Hatályba léptette: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
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14.16 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.

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
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ
Központ parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felter-
jeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.20 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

16 Hatályba léptette: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 41/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
40/2007. (HK 4.) HM

határozata
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.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ.
Rövidített megnevezése: MH BTKK

1 Módosította: 112/2007. (HK 16.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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3.4 5A költségvetési szerv székhelye: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24.
Postacíme: 5005 Szolnok, Pf. 56.

4.6 7 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

5.8 9 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.

6.10 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.

7.11 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.

8.12 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

9.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.14 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.

11.15 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.

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

4 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 11. pont.
6 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 25. pont.
8 Beiktatta: 9/2008. (HK 4.) 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.
15 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 25. pont.
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13.17 18 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.

14.19 20 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

15.21 22 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.23 24 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési 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
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

17.25 26 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

17 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 25. pont.
19 Hatályba léptette: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 25. pont.
21 Hatályba léptette: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 25. pont.
23 Átsorszámozta: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 25. pont.
25 Átsorszámozta: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
26 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 25. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
39/2007. (HK 4.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Görgey 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 Görgey 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 9 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.

7.11 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
létszámkeretbe tartozik.

8.12 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.

9.13 14 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségé-
be tartozik.

10.15 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.16 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:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 26. pont.

10 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 6. 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.
17 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 évfolya-

mokon.

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 fõnök javaslata alapján –a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15. 21 22 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
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

16.23 24 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17.25 26 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivé-
delmi Információs Központ parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.27 28 Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs
Központ alapításáról szóló 17/1999. (HK 11.) HM határozat és az azt módosító 58/2001. (HK 16.) HM határozat és
30/2005. (HK 8.) HM határozat hatályát veszti.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

18 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 26. pont.
19 Módosította: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
20 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 26. pont.
21 Hatályba léptette: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 26. pont.
23 Hatályba léptette: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 26. pont.
25 Átszámozta: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
26 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 26. pont.
27 Átszámozta: 43/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
28 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 26. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
32/2007. (HK 4.) HM

határozata
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 költ-
ségvetési 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 6 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 szüksé-
ges 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, dandár jogállású szervezet. Állománya 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: 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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 27 pont.
7 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 14 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.

13.15 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 HM Honvéd Vezérkar fõnök 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
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi De-
zsõ Repülõbázis parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18. 20 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 73/2008. (HK 11.) HM hat. 1. pont.
14 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Hatályba léptette: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átsorszámozta: 44/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 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

határozata
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 költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1950. április 15.

2.2A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred.
Rövidített megnevezése: MH 12. Arrabona lé. rak. e.

3.3A költségvetési szerv székhelye: 9027 Gyõr-Likócs, Laktanya utca 1.
Postacíme: 9002 Gyõr, Pf. 316.

4.4A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár, 9027 Gyõr-Likócs, Laktanya utca 1.

5.5 6 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 szüksé-
ges 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, 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.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 28. pont.
7 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok 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:
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. 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 fõnök 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 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
parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar
fõnökhöz.

18.19 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 76/2008. (HK 11.) HM hat. 1. pont.
14 Módosította: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Beiktatta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
16 Beiktatta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Beiktatta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta: 45/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 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

határozata
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 költ-
ségvetési 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 6 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 szüksé-
ges 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, dandár jogállású szervezet. Állománya 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.

9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 29. pont.
7 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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:
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).

13.16 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: bázisparancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnök 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 vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis pa-
rancsnok 2007. március 1-jét követõ 30 napon belül elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar
fõnökhöz.

18. 21 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

11 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 80/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 1/2009. (I. 30.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Hatályba léptette: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Hatályba léptette: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta: 46/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 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

határozata
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 7 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 szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.8 9 10 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.

7.11 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.

8.12 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: 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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 30. pont.
8 Módosította: 2/2009. (HÉ 4.) HM határozat 2–3. pont.
9 Beiktatta: 34/2008. (HK 8.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.13 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
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 17 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).

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

14.19 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslat alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15.20 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.

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

17.22 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér
parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM
Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.23 Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér alapításá-
ról szóló 51/2001. (HK 12.) HM határozat és az azt módosító 181/2005. (HK 2/2006.) HM határozat hatályát veszti.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

13 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 2/2009. (HÉ 4.) HM határozat 4. pont.
17 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Hatályba léptette: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Hatályba léptette: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Hatályba léptette: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átszámozta: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 Átszámozta: 47/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.
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A honvédelmi miniszter
41/2007. (HK 4.) HM

határozata
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 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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 V., Balaton utca 7–11.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 31. pont.
9 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.12 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok 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 17 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).

13.18 19 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 2% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.20 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.

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
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérel-
lenõrzõ Ezred parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.24 Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 64. Veszprém Vezetési és Ra-
dar 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

12 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 69/2007. (HK 10.) HM határozat 2. pont.
16 Módosította: 77/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
17 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 31. pont.
20 Hatályba léptette: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Hatályba léptette: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Hatályba léptette: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
23 Átsorszámozta: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta: 48/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 493



A honvédelmi miniszter
25/2007. (HK 4.) HM

határozata
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.;
– a Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 41.

5.5 6 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 szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési 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:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények 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.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 32. pont.
7 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.12 13 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 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).

13.16 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 fõnök 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 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
fõnökhöz.

18.21 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 97/2007. (HK 15.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 75/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. 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 Hatályba léptette: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átszámozta: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
21 Átszámozta: 49/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.
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A honvédelmi miniszter
31/2007. (HK 4.) HM

határozata
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 6 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 szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési 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:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények 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.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 33. pont.
7 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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 14 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.

13.15 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 fõnök 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
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó
Központ parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felter-
jeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.20 Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ alapításáról
szóló 63/2005. (HK 9.) HM határozat hatályát veszti.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

10 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
11 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 78/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Hatályba léptette: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Hatályba léptette: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 Átszámozta: 50/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 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

határozata
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 költ-
ségvetési 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 6 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési fel-
adatok 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:
751494 Máshova nem sorolható szervek 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
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.

9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

1 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
3 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
5 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 34. pontja.
7 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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.

12.13A 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).

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

14.15 16 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.

15.17 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
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszony-
ban.

16.19 20 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17.21 22 A katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész
és Hadihajós Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt jóváhagyásra felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.23 24 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

11 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 34. pont.
15 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 34. pont.
17 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 15.) HM határozat 34. pont.
19 Módosította: 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
20 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 34. pont.
21 Átszámozta : 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 34. pont.
23 Átszámozta : 51/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 34. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.
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A honvédelmi miniszter
73/2007. (HK 11.) HM

határozata
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 6 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények 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.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 35. pont.
7 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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9.10 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok 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:
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.

13.14 15 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.

14.16 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 költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH Katonai Közlekedési Központ pa-
rancsnoka ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd
Vezérkar fõnökhöz.

17.19 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 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

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: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 133/2008. (HK 1/2009.) HM határozat 1. pont.
15 Módosította: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Hatályba léptette: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
17 Hatályba léptette: 52/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átszámozta:52/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
19 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

határozata
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 Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség költségvetése tervezésé-
nek, gazdálkodásának, elõirányzat-felhasználásának a sajátosságoknak megfelelõ szervezeti és eljárási rendjére vonat-
kozó 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 10 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és
gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; egyes logisz-
tikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tár-
gyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

5.11 12 13 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.

6.14 15 16 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
biztosított létszámkeretbe tartozik.

7.17 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 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. Hatályos:
9 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 36. pont.
11 Módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 4. pont.
12 Az f) alpontot beiktatta: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 3. pont.
13 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 5. pont.
15 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 4. pont.
16 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
17 Az elsõ mondatot módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 6. pont.
18 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 5. pont.
19 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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8.20 21 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségé-
be tartozik.

9.22 23 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10.24 25A 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.

11.26 27 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.

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

13.29 30 31 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.

14.32 33 34 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
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

15.35 36 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.37 38 39 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 2010. február 15-tõl.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

20 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 6. pont.
21 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
22 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 7. pont.
23 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
24 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 8. pont.
25 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
26 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 9. pont.
27 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
28 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 36. pont.
29 Módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 7. pont.
30 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
31 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 36. pont.
32 Módosította: 57/2007. (HK 8.) HM határozat 10. pont.
33 Módosította: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
34 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 36. pont.
35 Hatályba léptette: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
36 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 36. pont.
37 Módosította: 85/2004. (HK 21.) HM határozat 7. pont.
38 Átsorszámozta: 53/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
39 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 36. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2003. július 9.
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A honvédelmi miniszter
72/2007. (HK 10.) HM

határozata
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) bekezdésében
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 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 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 6 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények 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.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 37. pont.
7 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
9 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

10 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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:
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.

13.15 16 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 5% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.17 18A 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.

15.19 20A 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 közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

16.21 22A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17.23 24A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem
parancsnoka ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.25 26 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Légijármû Javító Üzem alapí-
tásáról szóló 36/2002. (HK 18.) HM határozat hatályát veszti.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

11 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
12 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
13 Módosította: 72/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
15 Beiktatta: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 12. pont.
16 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 37. pont.
17 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 12. pont.
19 Hatályba léptette: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 12. pont.
21 Hatályba léptette: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 12. pont.
23 Átszámozta: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 12. pont.
25 Átszámozta: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
26 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 12. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2007. május 9.
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A honvédelmi miniszter
111/2006. (HK 23.) HM

határozata
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 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 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 6 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

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.
6 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 38. pont.
7 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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7.8 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
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.

9.10 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a mun-
káltatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése ki-
vételével – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének ve-
zetõje e jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben
gyakorolja.

10.11 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.

11.12 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:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
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 16 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.

14.17 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
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszony-
ban.

15.19 20 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

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 az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 38. pont.
15 Módosította: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 38. pont.
17 Hatályba léptette: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 38. pont.
19 Hatályba léptette: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 38. pont.
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16.21 22 A hadkiegészítõ parancsnokság szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szer-
vezeti 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 fõnök
részére jóváhagyásra felterjeszti.

17.23 24 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

21 Átsorszámozta: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 38. pont.
23 Átsorszámozta: 24/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 38. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
112/2006. (HK 23.) HM

határozata
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.;
– MH Tolna Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, Szekszárd, Bezerédi István u. 27–31.;

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 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 6 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; egyes logisztikai
gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi-
eszköz- 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:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.8 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.

8.9 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 fõnök szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a mun-
káltatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése ki-
vételével – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének ve-
zetõje e jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben
gyakorolja.

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

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.

5 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 39. 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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12.13 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).

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

14.15 16 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.

14.17 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
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszony-
ban.

15.19 20 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.21 22 A hadkiegészítõ parancsnokság szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szer-
vezeti 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 fõnök
részére jóváhagyásra felterjeszti.

17. 23 24 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2010. február 15-tõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

13 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Hatályba léptette az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 39. pont.
15 Módosította: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 39. pont.
17 Hatályba léptette: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
18 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 39. pont.
19 Hatályba léptette: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
20 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 39. pont.
21 Átsorszámozta: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
22 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 39. pont.
23 Átsorszámozta: 25/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Átsorszámozta az 1/2010. (II. 10.) HM határozat 39. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
19/2010. (II. 19.) HM

u t a s í t á s a
a NATO Logisztikai Kiválósági Központ

(Logistic Center of Excellence) kialakítását
koordináló elõkészítõ bizottság

és elõkészítõ munkacsoport megalakításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján,
figyelemmel a NATO Átalakítási Parancsnoksággal (Al-
lied Command Transformation, a továbbiakban: ACT) tör-
tént szakmai egyeztetésekre, a NATO transzformációs te-
vékenységének támogatása céljából, a Magyar Köztársa-
ság és más NATO-tagországok által megalakításra, illetve
mûködtetésre tervezett, a NATO részérõl akkreditálandó
NATO Logisztikai Kiválósági Központ (a továbbiakban:
Központ) létrehozását koordináló elõkészítõ bizottság, va-
lamint a Központ létrehozását elõkészítõ munkacsoport
megalakításáról az alábbi

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltsé-
gébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítása, valamint fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire ter-
jed ki.

2. §

A Központ kialakításával kapcsolatos javaslatok kidol-
gozására, a nemzeti és nemzetközi keretek közötti egyez-
tetések végzésére, valamint az ezzel összefüggõ feladatok
koordinálására elõkészítõ bizottságot hozok létre.

3. §

(1) Az elõkészítõ bizottság megnevezése: NATO Lo-
gisztikai Kiválósági Központ elõkészítõ bizottsága (a to-
vábbiakban: elõkészítõ bizottság).

(2) Az elõkészítõ bizottság rendeltetése: a kialakításra
tervezett Központ létrehozása elõkészületeinek koordiná-
lása, az ezzel összefüggõ miniszteri döntések elõkészítése.

(3) Az elõkészítõ bizottság alakuló ülését az utasítás ha-
tálybalépését követõ 10 napon belül megtartja.

4. §

(1) A Központ létrehozásának elõkészítésére munka-
csoportot hozok létre NATO Logisztikai Kiválósági Köz-
pont elõkészítõ munkacsoport (a továbbiakban: munka-
csoport) megnevezéssel, a HM II. objektumban történõ el-
helyezéssel.

(2) A munkacsoport alakuló ülését az elõkészítõ bizott-
ság alakuló ülését követõ 5 napon belül megtartja.

Az elõkészítõ bizottság és a munkacsoport összetétele

5. §

(1) Az elõkészítõ bizottság vezetõje a HM kabinetfõ-
nöke, titkára dr. Nagy Károly miniszteri fõtanácsadó.

(2) Az elõkészítõ bizottság tagja:
a) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje,
b) a HM haderõ-tervezési fõosztályvezetõje,
c) a HM védelmi tervezési fõosztályvezetõje,
d) a HM védelemgazdasági fõosztályvezetõje,
e) a HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõje,
f) a HM személyzeti fõosztályvezetõje,
g) a HM jogi fõosztályvezetõje,
h) a HM kommunikációs fõosztályvezetõje,
i) a HM informatikai és információvédelmi fõosztályve-

zetõje,
j) a HM védelempolitikai fõosztályvezetõje,
k) a HM Vezérkari Titkárság titkárságvezetõje,
l) az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-

pont parancsnoka,
m) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-

igazgatója,
n) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezér-

igazgatója,
o) a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója,
p) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka,
q) az MK Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatója,
r) a HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.

vezérigazgatója,
s) az MH Támogató Dandár parancsnoka,
t) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora.
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(3) Az elõkészítõ bizottság vezetõje a bizottság titkárá-
nak javaslatára más szervek, szervezetek képviselõit is jo-
gosult meghívni a bizottság üléseire.

6. §

(1) A munkacsoport vezetõje dr. Nagy Károly minisz-
teri fõtanácsadó.

(2) A munkacsoport tagjait az alábbi szervek, szerveze-
tek delegálják:

a) HM Védelemgazdasági Fõosztály,
b) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
c) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,
d) HM Infrastrukturális Ügynökség,
e) HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály,
f) MH Összhaderõnemi Parancsnokság.

(3) A munkacsoport állományába történõ vezénylési ja-
vaslatokat a munkacsoport vezetõje az érintett HM szer-
vek, szervezetek és MH katonai szervezetek vezetõinek
egyetértésével készíti elõ.

(4) A munkacsoport összetételére a munkacsoport veze-
tõje tesz javaslatot az elõkészítõ bizottság vezetõje részé-
re, az elõkészítõ bizottság alakuló ülésén.

Az elõkészítõ bizottság és a munkacsoport fõ feladatai

7. §

Az elõkészítõ bizottság
a) véleményezi és 2010. április 30-ig jóváhagyásra elõ-

terjeszti a Központ feladatrendszerére, szervezeti felépíté-
sére, a Központ létrehozásával kapcsolatos feladatok vég-
rehajtására a munkacsoport által kidolgozott javaslatot;

b) a Központ kialakításának keretén belül biztosítja a Hon-
védelmi Minisztérium folyamatos együttmûködését a Köz-
pont befogadására kijelölt bázisintézménnyel, a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisztériummal, a Miniszterelnöki
Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtit-
kárságával, valamint a NATO illetékes szerveivel;

c) véleményezi és jóváhagyásra elõterjeszti a veszprémi
Pannon Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium között a
Központ kialakítása érdekében megkötendõ kétoldalú
együttmûködési megállapodást;

d) koordinálja a NATO akkreditáció elõkészítését.

8. §

A munkacsoport
a) az illetékes HM szervekkel, szervezetekkel, továbbá

MH katonai szervezetekkel együttmûködve 2010. április
15. napjáig kidolgozza a Központ feladatrendszerét, szer-
vezeti felépítését, a Központ létrehozásával kapcsolatos
feladatok végrehajtásának ütemezését;

b) az elõkészítõ bizottságnak a Központ létrehozására
és mûködésére meghozott döntéseinek megfelelõen kidol-
gozza a Központ mûködése megkezdésének személyi és
tárgyi feltételeit és javaslatot tesz azok biztosítására;

c) elõkészíti a Központ kialakítása érdekében a veszpré-
mi Pannon Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium között
megkötendõ kétoldalú együttmûködési megállapodást;

d) a Központ megalakítása érdekében együttmûködik
az ACT, valamint más NATO-szervezetek szerveivel, a
NATO és partnerországok illetékes szervezeteivel;

e) megteremti a NATO akkreditációhoz szükséges szer-
vezeti és mûködési feltételeket;

f) végrehajtja az elõkészítõ bizottság által a munkacso-
port számára meghatározott feladatokat.

Az elõkészítõ bizottság és a munkacsoport mûködése

9. §

(1) Az elõkészítõ bizottság üléseit havonta tartja. A bi-
zottság vezetõjének döntése alapján, szükség esetén soron
kívül is összehívható.

(2) Az elõkészítõ bizottság a tevékenységi körébe tarto-
zó feladatok végrehajtására feladat- és ütemtervet készít,
amelyet jóváhagyásra a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
egyidejû tájékoztatása mellett terjeszt fel megalakulásától
számított 15 napon belül a honvédelmi miniszter részére.

(3) Az elõkészítõ bizottság vezetõje a bizottság munká-
járól, a következõ idõszak tervezett feladatairól, illetve a
döntést igénylõ kérdésekrõl havonta írásos jelentést ter-
jeszt fel a HM Honvéd Vezérkar fõnökének egyidejû tájé-
koztatása mellett a honvédelmi miniszter részére.

10. §

(1) A munkacsoport az elõkészítõ bizottság döntései
alapján végzi munkáját.

(2) A munkacsoport vezetõje a munkacsoport munkájá-
ról, a kijelölt feladatok elvégzésérõl havonta írásos jelen-
tést terjeszt fel az elõkészítõ bizottság vezetõjének.

Záró rendelkezés

11. §

Ezen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és a Központ megalakulásának napján hatályát veszti.

Budapest, 2010. január 29.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
20/2010. (II. 19.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség külföldi képviseletei

költségvetési gazdálkodásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény elõírásaira – a Magyar Honvédség kül-
földi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról az alábbi

utasítást

adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság
Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg
(a továbbiakban: VPR), a Magyar Honvédség Katonai
Képviselõ Hivatal (a továbbiakban: KKH), a Magyar Hon-
védség Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban:
NKK), a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képvise-
let (a továbbiakban: NÖK), a Magyar Köztársaság Állandó
EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban:
MK ÁEK KK) (a továbbiakban együtt: Képviseletek) költ-
ségvetési gazdálkodására, illetve az önálló NATO-, EU- és
– a külföldi képviseletek személyi állományán felül –
egyéb nemzeti beosztásba kihelyezésre kerülõk (a továb-
biakban: ÖNB-k) ellátására irányuló költségvetési gazdál-
kodásra (a továbbiakban: gazdálkodás), valamint mind-
ezek megtervezéséért, megszervezéséért, végrehajtásáért
és az elszámolásáért felelõs szervezetekre.

(2) A Képviseletek logisztikai támogatásának szabálya-
iról külön HM utasítás rendelkezik.

A gazdálkodás rendszere

2. §

(1) A Képviseletek gazdálkodása teljes körû koordiná-
lását a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM KPÜ) és a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) ezen utasításban
meghatározottak szerint végzi.

(2) A VPR, a KKH, az NKK, a NÖK és az ÖNB-k kül-
földi logisztikai támogatását és pénzügyi biztosítását, va-
lamint pénzforgalmának bonyolítását, továbbá hazai bázi-
sú logisztikai háttértámogatását, illetve az MK Katonai
Biztonsági Hivatal és a HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um egyes külföldi logisztikai szakfeladatait és pénzügyi
biztosítását – együttmûködve az illetékes katonai szerve-
zettel – a HM FLÜ végzi.

(3) Az MK ÁEK KK külföldi pénzügyi biztosítását, va-
lamint pénzforgalmának lebonyolítását a Képviselet veze-
tõjének irányítása mellett, a Képviselet állományába tar-
tozó pénzügyi feladatok ellátására kijelölt szakállomány
hajtja végre, egyes logisztikai szakfeladatait a HM FLÜ
végzi együttmûködve az MK ÁEK KK-val.

A költségvetési elõirányzatok tervezése,
jóváhagyása és biztosítása

3. §

(1) A Képviseletek költségvetési tervjavaslatát az adott
év vonatkozásában kiadott, az intézményi költségvetési
tervjavaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjérõl
szóló HM utasítás1 alapján kell összeállítani.

(2) A Képviseletek költségvetési tervjavaslatában – az
ÖNB-k kivételével – a Képviselet személyi állományának
külföldi fizetõeszközben folyósított személyi juttatásait,
azok járulékait, illetve a helyszíni pénzügyi jellegû dologi
kiadásokat kell szerepeltetni.

(3) A HM FLÜ nemzeti támogatás feladat keretén – egy
cím/alcímen – belül kell a Képviseletek mûködtetésének,
váltásának és bõvítésének kiadásait, továbbá az ÖNB-k
külföldi fizetõeszközben folyósított személyi juttatásait,
járulékait, illetve az azokkal kapcsolatos hazai és helyszíni
pénzügyi és logisztikai jellegû kiadásokat szerepeltetni.

(4) A HM FLÜ nemzeti támogatás feladat éves költség-
vetési tervjavaslatának összeállításához a VPR, a KKH, az
NKK és a NÖK a HM FLÜ által megadott szempontok
szerint és részletezettséggel bedolgozást készít, melyben
részletezni kell különösen a tervezett – illetékes elöljáró
által elõzetesen jóváhagyott – szolgálati utakat és azok
költségvonzatát, az egyes külföldön szolgálatot teljesítõ
személyek vendéglátási és reprezentációs tevékenységérõl
szóló HM utasításban2 megállapított reprezentációs kere-
tek tervezett – illetékes elöljáró által elõzetesen jóváha-
gyott – felhasználását, valamint a Képviseletre vonatkozó
pénzügyi és logisztikai szükségletek tervét.

(5) A jóváhagyást követõ 15 napon belül a HM KPÜ ve-
zérigazgatója a Képviseletek részére engedélyezett kiadási
és bevételi elõirányzatokról írásban értesíti:

a) a VPR, a KKH, az NKK, a NÖK és az MK ÁEK KK
vezetõit, a HM FLÜ vezérigazgatójának egyidejû tájékoz-
tatásával,

b) a HM FLÜ nemzeti támogatás feladat vonatkozásá-
ban a HM FLÜ vezérigazgatóját, aki a Képviseletek mû-
ködtetésével kapcsolatosan felmerülõ kiadási és bevételi
elõirányzatokról és keretekrõl – a vonatkozó mértékig – tá-
jékoztatja a Képviseletek vezetõit.

1 Jelenleg a 8/2009. (I. 30.) HM utasítás.
2 Jelenleg a 122/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás.
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(6) A Képviseletek tárgyidõszakra jóváhagyott kiadási
és bevételi elõirányzataik figyelembevételével meghatáro-
zott összegû, külföldi fizetõeszközben biztosítandó támo-
gatásra (pénzellátásra) jogosultak, amelyet a HM KPÜ
havi, vagy negyedéves bontásban történõ finanszírozással
– a HM FLÜ útján – biztosít.

A költségvetés felhasználása

4. §

(1) A Képviseletek, valamint a HM FLÜ a felmerülõ ki-
adások fedezetére a jóváhagyott költségvetési támogatást,
valamint – az intézményi bevételekkel kapcsolatos felada-
tokról szóló HM utasításban3 foglaltak figyelembevételé-
vel – a külföldi állomáshelyeken befolyt bevételeket hasz-
nálhatják fel.

(2) A Képviseletek részére, valamint a HM FLÜ nem-
zeti támogatás feladatra jóváhagyott költségvetési keretek
felett szervezeteik tekintetében a VPR, a KKH, az NKK, a
NÖK és az MK ÁEK KK vezetõi, illetve a HM FLÜ vezér-
igazgatója saját hatáskörükben a vonatkozó elõírások ke-
retei között kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör-
rel rendelkeznek. Az érvényesítési, ellenjegyzési jogkört a
külföldi fizetõeszközben felmerülõ fizetési kötelezettség
esetében a HM FLÜ, valamint az MK ÁEK KK pénzügyi
feladatok ellátására kijelölt szakállománya gyakorolja.
A Képviseletek vezetõi, illetve a HM FLÜ vezérigazgatója
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézmé-
nyi gazdálkodásának rendjérõl szóló HM utasításban4

meghatározottak figyelembevételével a gazdálkodási sza-
bályokat és ezen belül a hatás- és jogkörökkel felruházott
személyek körét gazdálkodási intézkedésben állapítják
meg.

(3) A VPR és az MK ÁEK KK vezetõjének szolgálati
utazásaival összefüggõ, költségkihatással járó jogosultsá-
gokat a HM védelempolitikai szakállamtitkár (a további-
akban: HM VP SZÁT), a KKH, az NKK és a NÖK vezetõ-
jének szolgálati utazásaival összefüggõ, költségkihatással
járó jogosultságokat a HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyet-
tese (a továbbiakban: HM HVKFH), a Szövetséges Fegy-
veres Erõk Európai Legfelsõ Parancsnoksága (a további-
akban: SHAPE) alárendeltségében szolgálatot teljesítõ
ÖNB-k esetében az NKK, a Szövetséges Transzformációs
Parancsnokság alárendeltségében szolgálatot teljesítõ
ÖNB-k esetében a NÖK, a fentieken kívüli szervezeteknél
szolgálatot teljesítõ ÖNB-k esetében a KKH vezetõje hatá-
rozza meg. Az engedélyezésre vonatkozó bizonylatok (ki-
küldetési rendelvény, útbaindítási parancs stb.) egy példá-

3 Jelenleg a 7/2009. (I. 30.) HM utasítás.
4 Jelenleg a 102/2007. (HK 18.) HM utasítás.

nyát – az MK ÁEK KK vezetõjének szolgálati utazásai ki-
vételével – az engedélyezést követõen azonnal a HM FLÜ
részére kell megküldeni.

(4) A Képviseletek beosztott személyi állománya kikül-
detéseivel kapcsolatos, költségkihatással járó jogosultsá-
gokat a Képviseletek vezetõi engedélyezik.

(5) A beszerzések végrehajtása során a közbeszerzések-
rõl szóló törvény5, valamint a honvédelmi szervezetek be-
szerzéseinek eljárási rendjérõl szóló HM utasítás6 elõírá-
sait kell alkalmazni.

A költségvetési elõirányzatok évközi módosítása

5. §

(1) A jóváhagyott költségvetési elõirányzatok módosí-
tása történhet:

a) az elöljáró (HM VP SZÁT, illetve a HM HVKFH)
kezdeményezésére, amennyiben az arra jogosult elöljárók
intézkedései a költségvetési elõirányzatok módosítását
(megvonás, biztosítás) teszik szükségessé;

b) a VPR, a KKH, a NÖK, az NKK, az MK ÁEK KK ve-
zetõinek, illetve a HM FLÜ vezérigazgatójának igénylése
alapján, amennyiben a felmerült szükséglet a költségvetési
tervjavaslat elkészítésekor még ismeretlen volt és ezen
igényeknek más elõirányzatok terhére történõ kielégítése
az alaprendeltetés szerinti feladatok végrehajtását veszé-
lyeztetné, valamint ha az év során bekövetkezett szerve-
zeti és normaváltozás az elõirányzatok módosítását indo-
kolja.

(2) Az elõirányzatok közötti szükség szerinti átcsopor-
tosítást, illetve módosítást a Képviseletek vezetõi a HM
FLÜ közremûködésével kezdeményezhetnek, melyet a
HM KPÜ részére kell megküldeni.

(3) A pótelõirányzatok jóváhagyása és visszaigazolása
megegyezik az eredeti elõirányzatok jóváhagyásának
rendjével.

A beszámolás rendje

6. §

A Képviseletek, valamint a HM FLÜ nemzeti támogatás
feladat vonatkozásában a féléves és éves költségvetési be-
számolót, valamint a negyedéves idõközi mérlegjelentést a
költségvetési beszámoló elkészítésérõl szóló HM KPÜ in-
tézkedésben elõírt adattartalommal és a meghatározott el-
járási rend szerint kell elkészíteni.

5 Jelenleg a 2003. évi CXXIX. törvény.
6 Jelenleg a 120/2007. (HK 20.) HM utasítás.
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A bankszámlakezelés és pénzforgalom rendje

7. §

(1) A Képviseletek külföldi pénzforgalmukat a HM
FLÜ által kezelt bankszámlákon, az MK ÁEK KK eseté-
ben a Képviselet állományába tartozó, pénzügyi feladatok
ellátására kijelölt szakállomány által kezelt bankszámlán
keresztül, továbbá készpénzfizetéssel bonyolítják le, a
honvédelmi szervezetek számláiról és a pénzkezelési sza-
bályokról szóló HM utasítás7, a kincstári számlakezelés és
pénzforgalom rendjérõl szóló HM KPÜ intézkedés8, vala-
mint a külképviseletek pénzellátásának, bankszámlanyitá-
sának és -kezelésének, bankkártyahasználatának, forgal-
ma elszámolásának és nyilvántartásának sajátos szabályai-
ról és pénztárai mûködési rendjének sajátosságairól szóló
HM FLÜ intézkedés elõírásai szerint.

(2) A Képviseletek pénzeszközeiket az (1) bekezdés
szerinti bankszámlákon, valamint valutapénztárban köte-
lesek tartani. A valutapénztári záró pénzkészlet nagyságát
a HM KPÜ vezérigazgatója – a HM FLÜ vezérigazgatójá-
nak, illetve az MK ÁEK KK vezetõjének javaslatára – sa-
ját hatáskörben állapítja meg.

(3) Bankszámlák megnyitása és megszüntetése a HM
KPÜ vezérigazgatója engedélye alapján történhet.

(4) A valutapénztár megszervezéséért, az (1) bekezdés
szerinti szabályozóknak megfelelõ szabályszerû mûködé-
séért, a készpénz és pénzhelyettesítõ okmányok biztonsá-
gos õrzéséért, valamint a pénzszállítások megszervezésé-
ért a HM FLÜ vezérigazgatója, illetve az MK ÁEK KK ve-
zetõje a felelõs.

(5) A Képviseletek és a HM FLÜ Képviseletekkel kap-
csolatos külföldi gazdasági eseményeinek okmányolásáért
és fõkönyvi könyveléséért a HM FLÜ a felelõs. Az MK
ÁEK KK esetében a gazdasági eseményeinek okmányolá-
sáért, kontírozásáért, valamint a pénztár- és bankforgalom
pontos vezetéséért az MK ÁEK KK pénzügyi feladatok el-
látására kijelölt szakállománya, a gazdasági események
fõkönyvi könyveléséért a HM KPÜ felelõs.

(6) A Képviseletek gazdasági eseményeinek fõkönyvi
könyvelése – az MK ÁEK KK kivételével – a HM FLÜ ál-
tal kezelt HM KGIR felhasználói végpontok alkalmazásá-
val kerül végrehajtásra.

(7) Az MK ÁEK KK pénzügyi feladatok ellátására kijelölt
szakállománya a tárgyhóban történt gazdasági események
okmányait, továbbá a tárgyhavi pénztár- és banknaplót a
tárgyhót követõ hó 20-áig megküldi a HM KPÜ részére.

(8) A Képviseletek, valamint a HM FLÜ pénzügyi szak-
feladatokat ellátó munkatársainak kiképzéséért, szakmai
továbbképzéséért a HM KPÜ vezérigazgatója felelõs.

7 Jelenleg az 58/2008. (HK 12.) HM utasítás.
8 Jelenleg a 438/2007. (HK 2008/1.) HM KPÜ intézkedés.

Az ellenõrzés rendszere

8. §

(1) Az ellenõrzések fejezetszintû, elöljárói, továbbá bel-
sõ ellenõrzések formájában – a vonatkozó jogszabályok-
kal és tárca szintû elõírásokkal9 összhangban, a (2)–(5) be-
kezdésekben foglaltakra figyelemmel – valósulnak meg.

(2) A fejezetszintû ellenõrzést a honvédelmi miniszter
által kijelölt, átruházott hatáskörben eljáró vezetõ irányítá-
sával kell végrehajtani, a HM Központi Ellenõrzési és Ha-
tósági Hivatal, illetve – az ellenõrzés területeinek megfele-
lõen – kijelölt bizottság állományával.

(3) Az elöljárói felügyeleti közgazdasági, pénzügyi és
számviteli szakellenõrzés végrehajtására a HM KPÜ jo-
gosult.

(4) Az intézményi szintû államháztartási belsõ ellenõr-
zéssel kapcsolatos feladatokat a szervezet vonatkozásában
a HM FLÜ látja el.

(5) A Képviseletek ellenõrzési rendszere a folyamatba
épített, elõzetes, utólagos és vezetõi, az intézményi szintû
államháztartási belsõ, valamint a szervezeti és szakterületi
belsõ ellenõrzésekre tagozódik.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Köztársaság Észak-at-
lanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ Képviseleté-
nek Védelempolitikai Részlege, Katonai Képviselõ Hiva-
tala és Katonai Képviseletei, valamint az EBESZ Katonai
Képviselet költségvetési gazdálkodásáról szóló 50/1998.
(HK 14.) HM utasítás, továbbá a külföldön szolgálatot tel-
jesítõ személyi állomány pénzügyi ellátásának rendjérõl
szóló 124/2000. (HK 14.) Magyar Honvédség parancsnoki
intézkedés hatályát veszti.

(2) A HM FLÜ vezérigazgatója a Képviseletek és a HM
FLÜ pénzügyi és számviteli tevékenységével, könyvviteli,
beszámolási, adatfeldolgozási és finanszírozási rendjével
kapcsolatos részletes feladatokat – a HM KPÜ-vel egyez-
tetve – a 7. § (1) bekezdés szerinti intézkedésben szabá-
lyozza.

Budapest, 2010. január 31.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

9 Jelenleg a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, az 52/2007. (HK 11.) HM
utasítás, a 81/2007. (HK 15.) HM utasítás, a 103/2007. (HK 18.) HM utasítás,
a 86/2008. (HK 17.) HM utasítás, a 40/2009. (HK 14.) HM KPÜ intézkedés.
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A honvédelmi miniszter
21/2010. (II. 19.) HM

u t a s í t á s a
a külföldi szolgálati helyen megvásárolt gyógyászati

készítmény árának és felhasználásának megtérítésérõl

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed
a) a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logiszti-

kai Ügynökségre, a Honvédelmi Minisztérium Közgazda-
sági és Pénzügyi Ügynökségre, a Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központra (a to-
vábbiakban: MH HEK),

b) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § (32) bekezdése alapján
külföldi szolgálatot teljesítõ katonákra, a honvédelmi tár-
cánál foglalkoztatott külszolgálatot teljesítõ köztisztvise-
lõkre és közalkalmazottakra (a továbbiakban együtt: sze-
mélyi állomány), illetve

c) a védõoltással való ellátás tekintetében a Magyar
Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanul-
mányokat folytató személyi állománya devizaellátmányá-
ról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól
szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet szerint a személyi ál-
lomány családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóira.

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában gyógyászati készítmény
a gfyógyszer és az oltóanyag.

3. §

(1) A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási
rendjérõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasítás 7. §-ának
(2) bekezdésétõl eltérõen, a Hjt. 2. §-a (32) bekezdésé-
nek c) pontja alapján a külföldi szolgálatot teljesítõ kato-
nák esetében a gyógyászati készítmény külföldi szolgálati
helyen történõ megvásárlására jogosult az ellátásért fe-
lelõs logisztikai ellátó szerv, illetve a személyi állomány
tagja, ha

a) a Magyar Köztársaság területén felhasználásra kerülõ
gyógyászati készítmény (a továbbiakban: hazai gyógyá-

szati készítmény) külföldi szolgálati helyre történõ kiszál-
lítása akadályba ütközik, vagy

b) a külföldi szolgálati helyen a hazai gyógyászati ké-
szítmény felhasználása tilos.

(2) A gyógyászati készítmény külföldi szolgálati helyen
történõ megvásárlására akkor kerülhet sor, ha annak szük-
ségességét az MH HEK parancsnoka elõzetesen írásban
igazolja.

(3) Az (1) bekezdés alapján megvásárolt gyógyászati
készítmény beszerzésével és felhasználásával kapcsolat-
ban felmerült, indokolt költségek MH HEK nevére kiállí-
tott számlával igazolt ellenértékét – átfutó kiadásként nyil-
vántartva – a pénzügyi ellátást végzõ illetékes szervezet
téríti meg.

(4) A (3) bekezdés szerint megtérített költségeket az
MH HEK költségvetése terhére kell elszámolni.

4. §

A 3. §-ban írtakat az 1. § b) és c) pontja szerinti egyéb
személyek esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az MH HEK parancsnoka csak oltóanyag megvásár-
lásának szükségességére jogosult igazolást kiállítani.

5. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

(2) Ezen utasítás hatálybalépése elõtt a külföldi szolgá-
lati helyen már megvásárolt új A/H1N1 influenzavírus el-
leni oltóanyaggal összefüggésben felmerült, 3. § (3) be-
kezdése szerinti költségeket keletkezésük idejére vissza-
menõleges hatállyal kell megtéríteni.

Budapest, 2010. február 10.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
22/2010. (II. 19.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei

feladatkörének módosítását érintõ
szervezeti és feladatköri változásokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium
(továbbiakban: HM) egyes szervezeti elemeinek feladat-
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körét és szervezetét érintõ változások végrehajtása érdeké-
ben a következõ

utasítás

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a HM Informatikai és Infor-
mációvédelmi Fõosztályra (továbbiakban: HM IIF), a HM
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztályra (továbbiakban:
HM HKF), a HM Védelemgazdasági Fõosztályra (a továb-
biakban: HM VGF), HM Védelmi Tervezési Fõosztályra
(a továbbiakban: HM VTF), valamint a szervezeti változá-
sokból adódó feladatok végrehajtásában részt vevõ és ab-
ban érintett HM-szervekre, -szervezetekre, továbbá a Ma-
gyar Honvédség érintett katonai szervezeteire.

2. §

(1) A HM IIF bázisán 2010. február 20-ai hatállyal, an-
nak egyidejû megszûnésével – a HM IIF HM Munkaköri
Jegyzékében rendszeresített létszámából, továbbá a HM
HKF (2) bekezdésében megjelölt belsõ szervezeti egysé-
gei HM munkaköri jegyzékében rendszeresített létszámá-
ból – 45 rendszeresített beosztással – megalakul a HM Hír-
adó, Informatikai és Információbiztonsági Fõosztály (to-
vábbiakban: HM HIIF).

(2) A HM HKF Híradó Osztálya és Informatikai Osztá-
lya az (1) bekezdésben meghatározott idõbeli hatállyal a
HM HIIF szervezeti egységébe kerülnek.

(3) A HM HIIF megalakulásával egyidejûleg a HM
HKF szervezetébõl a HM HIIF szervezetébe átadásra ke-
rülõ osztályok feladatai változatlan tartalommal a HM
HIIF feladatrendjébe kerülnek.

(4) A HM HKF megnevezése változatlan marad.

3. §

A HM munkaköri jegyzékének, a HM Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának (a továbbiakban: HM SzMSz),
a HM hatásköri jegyzékének a jelen utasításból eredõ fel-
adatköri és szervezeti változások miatti módosítását a HM
Tervezési és Koordinációs Fõosztály a szervezeti válto-
zásban érintett HM-szervekkel együttmûködésben készíti
elõ, és azokat a HM Honvéd Vezérkar fõnökével és a HM
jogi szakállamtitkárával egyetértésben a HM kabinetfõ-
nöke útján terjeszti fel a miniszter részére.

4. §

(1) A HM VGF szervezete 2010. február 15-i hatállyal
megszûnik, a HM SzMSz-ben rögzített feladatai a HM
VTF feladatkörébe kerülnek átcsoportosításra.

(2) A HM VTF 2010. február 15-én a HM SzMSz-ben
rögzített feladatai változatlan tartalommal kiegészülnek a
megszüntetésre kerülõ HM VGF HM SzMSz-ben rögzített
feladataival.

(3) A HM VTF szervezete 2010. február 15-i hatállyal
módosul és kiegészítésre kerül a (1) bekezdésben megje-
lölt feladatok végrehajtásához szükséges, a HM VGF meg-
szûnését megelõzõen a HM VGF szervezetébe tartozó
egyes szervezeti elemek egy részével. A HM VGF szerve-
zetének megszûnésével, illetve feladatainak a HM VTF
szervezetébe történõ beintegrálásával felszabaduló egyes
beosztások a HM Kabinet szervezetébe kerülnek átadásra.

(4) A 2010. február 15-ével hatályba lépõ, a HM VTF és
a HM VGF szervezetét érintõ változásokkal összhangban
és azokkal egy idõben a HM VTF megnevezése HM Vé-
delmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Fõosztályra (a to-
vábbiakban: HM VTVF-re) változik.

(5) A HM VTVF 2010. február 15-i hatállyal rendszere-
sített beosztásainak száma 66 státus.

5. §

A Magyar Honvédség irányításának és felsõszintû veze-
tésének rendjérõl szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. hatá-
rozat HM jogi szakállamtitkári szakirányítási területének
módosítására vonatkozó javaslatot a HM Tervezési és Ko-
ordinációs Fõosztály a HM Jogi Fõosztállyal együttmûkö-
désben készíti elõ és a HM jogi szakállamtitkára egyetérté-
sével 2010. február 15-ig a HM kabinetfõnöke útján ter-
jeszti fel a honvédelmi miniszter részére.

6. §

A HM munkaköri jegyzékének, a HM Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának, a HM hatásköri jegyzékének a
4. §-ból eredõ feladatköri és szervezeti változások miatti
módosítását a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály a
szervezeti változásban érintett HM-szervekkel együttmû-
ködésben készíti elõ, és azokat a HM jogi szakállamtitká-
rának, valamint a HM védelmi tervezési és infrastrukturá-
lis szakállamtitkárának egyetértésével a HM kabinetfõ-
nöke útján terjeszti fel a honvédelmi miniszter részére.

7. §

(1) A jelen utasításban meghatározott szervezeti válto-
zásokban érintett HM szervezetek személyi állományával
a személyügyi igazgatási eljárást a HM szervek illetékes
vezetõi a HM Személyügyi Osztályának és a HM Sze-
mélyzeti Fõosztályának bevonásával 2010. március 19-éig
folytatják le.
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(2) A jelen utasításban meghatározott feladatköri és
szervezeti változások végrehajtásával összefüggésben a
szervezési idõszak 2010. február 15-étõl 2010. március
31-ig tart.

8. §

(1) Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba és 2010.
április 15-én hatályát veszti.

(2) Felhatalmazást kap a HM kabinetfõnöke és a HM
Honvéd Vezérkar fõnöke, hogy jelen utasításban foglaltak
végrehajtásának részletes szabályait együttes intézkedés-
ben szabályozzák. Az intézkedés kiadásának határideje:
2010. február 15.

Budapest, 2010. február 15.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
23/2010. (II. 19.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek

intézésével kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– figyelemmel a nemzetközi katonai együttmûködés során
okozott károk megtérítésével kapcsolatban felmerülõ ki-
adások biztosításáról szóló 2241/2004. (IX. 29.) Korm. ha-
tározatra – a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet végrehajtása érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

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

2. §

(1) Jelen utasítás alkalmazásában:
a) nemzetközi kártérítési ügy
aa) a Magyar Honvédség által külföldi fegyveres erõk-

nek vagy külföldi fegyveres erõk által a Magyar Honvéd-
ségnek okozott károk,

ab) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi
fegyveres erõk által a Magyar

Honvédségen kívüli állami szervezeteknek vagy ma-
gyar harmadik félnek okozott károk,

ac) a Magyar Honvédség által külföldi harmadik félnek
vagy külföldi harmadik fél által a Magyar Honvédségnek
külföldön okozott károk
megtérítésével kapcsolatos ügy.

b) programfelelõs szerv: a külföldi fegyveres erõk ma-
gyarországi, illetve a honvédelmi szervezetek külföldön
történõ feladat-végrehajtásáért felelõs honvédelmi szerve-
zet. Programfelelõs szervnek kell tekinteni a külföldi fegy-
veres erõk magyarországi feladat-végrehajtása tekinteté-
ben a külföldi fegyveres erõt fogadó honvédelmi szerveze-
tet, valamint a honvédelmi szervezetek külföldön történõ
feladat-végrehajtása tekintetében az érintett külföldi hon-
védelmi szervezetet (külföldi mûveletet) irányító honvé-
delmi szervezetet.

(2) Ahol a jelen utasítás olyan fogalmat használ, amely-
nek jelentésére a Magyar Honvédség feladatainak ellátásá-
val összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsola-
tos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) megha-
tározást ad, azt a Korm. rendeletben meghatározott jelen-
téstartalommal kell alkalmazni.

(3) A Korm. rendeletben foglalt „a Honvédelmi Minisz-
térium illetékes szerve” megjelölés alatt – a Korm. rende-
let 13. §-ának (1) bekezdése kivételével – a HM Jogi Fõ-
osztályt (a továbbiakban: HM JF) kell érteni. A Korm. ren-
delet 13. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában „a Honvé-
delmi Minisztérium illetékes szerve” a HM Közgazdasági
és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ).

A honvédelmi szervezeteknek a Magyar Köztársaság
területén tartózkodó külföldi fegyveres erõk

tevékenységéhez kapcsolódó
kármegelõzési és kárrendezési feladatai

3. §

(1) A külföldi fegyveres erõk magyarországi fel-
adat-végrehajtásának tervezése, elõkészítése és végrehaj-
tása során a kármegelõzés érdekében a programfelelõs
szerv parancsnoka (vezetõje)

a) gondoskodik arról, hogy az érintett külföldi fegyve-
res erõk – a végrehajtandó feladat jellege és tervezett helye
által indokolt mértékben – a vonatkozó legfontosabb ma-
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gyar jogszabályokat és más elõírásokat, a szükséges doku-
mentumokat és információkat (így különösen megfelelõ
részletességû térképek a magántulajdon és a természetvé-
delmi területek kiemelésével) a feladat-végrehajtás elõtt
megismerhessék, továbbá

b) intézkedik a külföldi fegyveres erõ kártérítési ügyek-
ben illetékes, kijelölt képviselõje adatainak (név, rendfo-
kozat, beosztás, elérhetõség) bekérésére, és annak a HM
JF részére történõ haladéktalan továbbítására.

(2) A külföldi fegyveres erõk magyarországi feladat-
végrehajtásának tervezése során a programfelelõs szerv
parancsnoka (vezetõje) – a károkozástól mentes fel-
adat-végrehajtás érdekében – legalább egy kártérítési tisz-
tet köteles a feladatot elrendelõ parancsban kijelölni, a fel-
adatait a jelen utasításban foglaltakkal összhangban meg-
jeleníteni.

(3) Kártérítési tisztként az jelölhetõ ki, aki angol nyelv-
bõl legalább középfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyen-
értékû angolnyelv-tudással, és a nemzetközi kártérítési
ügyek intézéséhez szükséges szakmai ismeretekkel ren-
delkezik. A kártérítési tiszt nevét, rendfokozatát, beosztá-
sát és elérhetõségét a feladat-végrehajtást megelõzõen a
külföldi féllel közölni kell.

(4) A (2) bekezdés szerint kijelölt kártérítési tiszt
a) a feladat-végrehajtás elõtt, ideje alatt folyamatosan,

valamint azt követõen az esetleges vitás kérdések rendezé-
séig, a HM JF által az 5. § (1) bekezdése alapján meghatá-
rozott szakmai iránymutatásnak megfelelõen, együttmû-
ködik az érintett külföldi fegyveres erõ kártérítési ügyek-
ben illetékes, kijelölt tisztjével;

b) a feladat-végrehajtást megelõzõen, valamint azt kö-
vetõen részt vesz a tevékenység helyszínének szemrevéte-
lezésén, a szemrevételezés tapasztalatairól jegyzõkönyvet
vesz fel;

c) a feladat-végrehajtás megkezdése elõtt tájékoztatja a
feladat-végrehajtás helye szerint érintett települési önkor-
mányzat jegyzõjét a kárrendezési eljárásról;

d) a feladat-végrehajtás során felügyeli a kármegelõzés
szempontjából fontos szabályok betartását, ezek megsérté-
sét – a szolgálati út betartásával – haladéktalanul jelenti a
programfelelõs szerv parancsnokának (vezetõjének);

e) a feladat-végrehajtás során történt károkozás esetén,
a tudomásszerzést követõen haladéktalanul – lehetõség
szerint a károsult jelenlétében – szemrevételezi a károko-
zás helyszínét, a szemrevételezésrõl három példányban
jegyzõkönyvet vesz fel, amelynek egy-egy példányát hala-
déktalanul megküld a károsultnak, illetve – a programfele-
lõs szerv parancsnokán (vezetõjén) keresztül – a beszerzett
bizonyítási eszközökkel és elõzetes szakmai állásfoglalá-
sával együtt a HM JF vezetõje részére, egyidejûleg kezde-
ményezve a nemzetközi kártérítési ügy elbírálását, össz-
hangban az 5. § (2) bekezdésével;

f) intézkedik arra, hogy a károsult az 5. § (4) bekezdése
b) pontjának megfelelõen, a jelen utasítás 1. számú mel-

lékletében foglalt kárigény-bejelentõ adatlapot megfelelõ-
en kitöltve nyújtsa be kárigényét.

(5) A (4) bekezdés d) pontja esetén a programfelelõs
szerv parancsnoka (vezetõje) haladéktalanul köteles fel-
hívni a külföldi fegyveres erõ feladatot végrehajtó alakula-
tának parancsnokát a magyar jogszabályok betartására.

A honvédelmi szervezeteknek a Magyar Honvédség
külföldi tevékenységéhez kapcsolódó

kármegelõzési és kárrendezési feladatai

4. §

(1) Honvédelmi szervezetek külföldön történõ feladat-
végrehajtását megelõzõen a programfelelõs szerv parancs-
noka (vezetõje)

a) a feladat jellege és tervezett helye által indokolt mér-
tékben köteles gondoskodni a feladat-végrehajtásban érin-
tett állománynak a kármegelõzéshez szükséges informáci-
ókkal történõ ellátásáról;

b) legalább egy fõ kártérítési tisztet jelöl ki. Kártérítési
tisztként az jelölhetõ ki, aki angol nyelvbõl legalább kö-
zépfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékû angol-
nyelv-tudással, és a nemzetközi kártérítési ügyek intézésé-
hez szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik. A kijelö-
lést és az abból eredõ feladatokat parancsban kell megha-
tározni, valamint szükség esetén a kijelölt tiszt munkaköri
leírásába be kell illeszteni. A kártérítési tiszt nevét, rendfo-
kozatát, beosztását, és elérhetõségét a feladat-végrehajtást
megelõzõen a külföldi féllel, illetve a nemzetközi missziót
mûködtetõ nemzetközi szervezet/erõ kárrendezési tisztjé-
vel (irodájával) közölni kell.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt kártérí-
tési tiszt

a) a feladat-végrehajtás elõtt, valamint annak ideje alatt
folyamatosan, továbbá azt követõen az esetleges vitás kér-
dések rendezéséig, a HM JF által az 5. § (1) bekezdése
alapján meghatározott szakmai iránymutatásnak megfele-
lõen, együttmûködik az érintett külföldi fegyveres erõk
kártérítési ügyekben illetékes, kijelölt tisztjével, illetve a
nemzetközi missziót mûködtetõ nemzetközi szervezet
vagy parancsnokság kárrendezési tisztjével (irodájával);

b) a feladat-végrehajtás során felügyeli a kármegelõzés
szempontjából fontos szabályok betartását, ezek megsérté-
sét haladéktalanul jelenti a feladatot végrehajtó állomány
parancsnokának, vezetõjének, aki soron kívül köteles in-
tézkedni a szabályok maradéktalan betartására;

c) a feladat-végrehajtás során történt károkozás esetén,
a tudomásszerzést követõen haladéktalanul intézkedik a
helyszínhez kötõdõ eljárási cselekmények foganatosításá-
ra, ennek keretében elvégzi a szükséges, helyszínhez kötõ-
dõ vizsgálatokat, intézkedik a bizonyítékok beszerzésére
(pl. katonai rendész jelentése, érintettek meghallgatása).
A foganatosított eljárási cselekményekrõl jegyzõkönyvet
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készít, amelyet – a programfelelõs szerv parancsnokán
(vezetõjén) keresztül – a beszerzett bizonyítási eszközök-
kel és elõzetes szakmai állásfoglalásával együtt, szolgálati
úton haladéktalanul megküld a HM JF vezetõje részére,
egyidejûleg kezdeményezve a nemzetközi kártérítési ügy
elbírálását, összhangban az 5. § (2) bekezdésével;

d) intézkedik arra, hogy a károsult az 5. § (4) bekezdése
b) pontjának megfelelõen, a jelen utasítás 1. számú mel-
lékletében foglalt kárigény-bejelentõ adatlapot megfelelõ-
en kitöltve nyújtsa be kárigényét.

(3) A helyszínen foganatosított egyes eljárási cselekmé-
nyek lefolytatásához szükséges tolmács igénybevételérõl
a kártérítési tiszt a károkozás helyén gondoskodik.

(4) A kártérítési tiszt kármegelõzés, illetve kárrendezés
során foganatosított vizsgálata eljárási szabályait a prog-
ramfelelõs szerv parancsnoka – figyelembe véve a nemzet-
közi missziót mûködtetõ nemzetközi szervezet által ki-
adott Egységes Mûveleti Szabályok (Standard Operation
Procedures) vonatkozó elõírásait, ajánlásait – felügyeli,
szükség szerint intézkedéssel szabályozza.

A nemzetközi kártérítési ügyek intézése

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nem-
zetközi kártérítési ügyek elbírálása a HM JF feladata.

(2) A honvédelmi szervezetek a tudomásukra jutott
nemzetközi kártérítési ügyrõl haladéktalanul, az azzal
kapcsolatban rendelkezésükre álló információk egyidejû
megküldésével kötelesek tájékoztatni a HM JF-et. A hon-
védelmi szervek a tájékoztató megküldésével egyidejûleg
kezdeményezik a nemzetközi kártérítési ügy elbírálását,
valamint javaslatot tesznek az elbírálás módjára.

(3) A HM JF a nemzetközi kártérítési ügyek elbírálása
keretében:

a) a tudomására jutott nemzetközi kártérítési ügyeket
nyilvántartja;

b) folyamatos kapcsolatot tart az adott nemzetközi kár-
térítési ügyben érintett honvédelmi szervezettel;

c) gondoskodik a nemzetközi kártérítési ügyek kivizs-
gálásához szükséges információk beszerzésérõl, szükség
szerint külsõ szakértõ bevonásával vizsgálatot folytat le;

d) gondoskodik a Magyar Biztosítók Szövetségével
való együttmûködés, és – szükség szerint – az érintett ön-
kormányzati jegyzõkkel, illetve a károsultakkal való meg-
felelõ kapcsolattartás kialakításáról és fenntartásáról;

e) az egyes kártérítési ügyekben közvetlenül, vagy a 3. §
(2) bekezdése, illetve a 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján
kijelölt kártérítési tiszt útján kapcsolatot tart a külföldi
fegyveres erõk kárrendezésben illetékes szerveivel, illetve
az érintett külföldi harmadik féllel;

f) az általa közvetlenül, a kártérítési tiszt útján, vagy
szükség szerint szakértõ bevonásával lefolytatott vizsgálat
eredményeképpen megállapítja a kártérítési felelõsség

esetleges fennálltát, annak kötelezettjét, valamint a kár
összegét, továbbá megállapítja a kártérítés összegét és
pénznemét.

(4) A külföldi fegyveres erõt vagy külföldi harmadik fe-
let ért károkozás esetén

a) külföldi fegyveres erõt ért károkozás esetében a kül-
földi fegyveres erõ képviselõjének figyelmét fel kell hívni
arra, hogy kárigényét írásba foglalva, a kárigényt megala-
pozó dokumentumok csatolásával érvényesítheti a Ma-
gyar Honvédséggel szemben;

b) külföldi harmadik felet ért károkozás tekintetében a
károsult a jelen utasítás 1. mellékletében foglalt kárigény
bejelentõ adatlap kitöltésével, valamint a kárigényét meg-
alapozó dokumentumok benyújtásával kezdeményezheti
kárigénye elbírálását.

(5) A HM JF a nemzetközi kártérítési ügy elbírálása so-
rán közvetlenül feladatot szabhat a kártérítési tisztnek az
elbírálás alatt álló nemzetközi kártérítési ügyben egyes el-
járási cselekmények lefolytatására.

(6) A külföldi fegyveres erõt érintõ nemzetközi kártérí-
tési ügyek során, amennyiben a felek között vita alakul ki,
a HM JF vezetõje kezdeményezheti az érintett külföldi
fegyveres erõ illetékes szervénél egyeztetõ bizottság létre-
hozását, amely – szükség szerint szakértõk bevonásával –
ismételten megvizsgálja az ügyet, és dönt a kártérítési
igény megalapozottsága tekintetében.

(7) Ha az (5) bekezdés szerinti eljárás eredménytelen
marad, a HM JF kezdeményezi a vitás kérdések diplomáci-
ai úton történõ rendezését.

(8) Külföldi fegyveres erõ vagy külföldi harmadik fél
részére a HM JF által megállapított kártérítési összeg csak
akkor fizethetõ ki, ha a károsult vállalja a jelen utasítás
2. mellékletében foglalt – magyar és angol nyelvû, vagy
szükség esetén a károsult anyanyelvére lefordított –, és a
HM JF által kitöltött Kárrendezi Megállapodás aláírását.

(9) Amennyiben a HM JF által az 5. § (3) bekezdésnek
f) pontja alapján megállapított, a Magyar Honvédséget ter-
helõ kártérítési összeg értéke meghaladja az 1 000 000 fo-
rintot, a HM JF a kártérítés kifizetését csak a jogi, valamint
a védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
együttes ellenjegyzése esetén engedélyezheti. Ha a kár-
okozás a Magyar Honvédségnek nem tudható be, azonban
méltányosságon alapuló (ex gratia) kifizetés válik indo-
kolttá, és annak összege az 500 000 forintot meghaladja, a
HM JF a kártérítés kifizetését csak a jogi, valamint a védel-
mi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár együttes
ellenjegyzése esetén engedélyezheti.

A nemzetközi kártérítési ügyek intézésének ellenõrzése

6. §

(1) A Magyar Honvédség nemzetközi katonai (ideértve
a békefenntartó és válságkezelõ) mûveletekben részt vevõ
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kontingensei az egyes kontingensváltásokat megelõzõen
összegzõ jelentésben tájékoztatják az MH Összhaderõne-
mi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) jogi és
igazgatási szerve útján a HM JF-et a jelentéstételt megelõ-
zõ idõszakban bekövetkezett valamennyi káreseményrõl,
valamint azok elbírálásának állapotáról, továbbá szükség
esetén javaslatot tesznek a folyamatban lévõ nemzetközi
kártérítési ügyek elbírálásának módjára.

(2) A HM JF az MH ÖHP jogi és igazgatási szerve útján
kezdeményezheti soron kívüli vizsgálat lefolytatását a
Magyar Honvédség nemzetközi katonai (ideértve a béke-
fenntartó és válságkezelõ) mûveletekben részt vevõ kon-
tingenseinél felmerült nemzetközi kártérítési ügyek inté-
zésével kapcsolatosan. E vizsgálatot a HM JF közvetlenül,
az MH ÖHP jogi és igazgatási szerve vagy a kijelölt kárté-
rítési tiszt útján is lefolytathatja. A nem közvetlenül a HM
JF által lefolytatott vizsgálat eredményérõl Magyar Hon-
védség nemzetközi katonai (ideértve a békefenntartó és
válságkezelõ) mûveletekben részt vevõ kontingense az
MH ÖHP jogi és igazgatási szerve útján tájékoztatja a
HM JF-et.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt jelentések alap-
ján a HM JF intézkedik az elhúzódó, valamint a várhatóan
összetett intézkedéseket igénylõ nemzetközi kártérítési
ügyek ismételt felülvizsgálata, valamint soron kívüli lezá-
rása iránt.

A nemzetközi kártérítések kifizetésével és fogadásával
kapcsolatos eljárás

7. §

(1) A Korm. rendelet 12. §-ában meghatározott nemzet-
közi kártérítési forgóalap kezelésére megnyitott kincstári
számla pénzforgalmát a HM KPÜ bonyolítja.

(2) A HM JF által az 5. § (3) bekezdésének f) pontja
alapján megállapított kártérítés-fizetési kötelezettségrõl a
HM JF haladéktalanul tájékoztatja a HM KPÜ-t.

(3) A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján – a
programfelelõs szerv erre vonatkozó kezdeményezésére –
a HM JF az 5. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevé-
telével engedélyezheti, hogy az általa jóváhagyott mértékû
kártérítés kifizetését a károkozással érintett honvédelmi
szervezet az adott külföldi feladat-végrehajtásra létesített
költségkeretébõl elõlegezze meg.

(4) A károkozással érintett honvédelmi szervezet a kár-
térítés megelõlegezõ kifizetését az aláírt Kárrendezési
Megállapodás, valamint a kifizetés körülményeit rögzítõ
egyéb dokumentumok, pénzügyi bizonylatok HM JF ré-
szére történõ megküldésével igazolja. Amennyiben a kár-
okozás helye szerinti jogszabályok vagy szokások azt le-
hetõvé teszik, és a károsult ahhoz hozzájárul, a kártérítés

megelõlegezõ kifizetését technikai eszközökkel – álló-
vagy mozgóképpel – is rögzíteni és archiválni kell.

(5) A kifizetéseket, ideértve a (3) bekezdés alapján a
károkozással érintett honvédelmi szervezet által megelõle-
gezett kifizetések visszapótlását is, a HM KPÜ a HM JF
erre vonatkozó megkeresése alapján – csatolva a hatályos
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló HM
utasítás mellékletében foglalt, kitöltött és aláírt utalvány-
rendeletet – a kézhez vételétõl számított 15 napon belül
végrehajtja.

(6) A kifizetett és visszapótolt kártérítési összegekrõl,
valamint a forgóalap bevételeirõl és az aktuális egyenleg-
rõl a HM KPÜ 30 napon belül tájékoztatja a HM JF veze-
tõjét. A HM KPÜ minden évben tájékoztatja a HM JF-et a
forgóalap aktuális nyitó és záró egyenlegérõl.

(7) A forgóalap bevételeinek és az elõzõ évi elõirány-
zat-maradvány elõirányzat-rendezését a HM KPÜ – a
HM JF-fel együttmûködve, a vonatkozó jogszabályok sze-
rint – kezdeményezi.

(8) A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti forgó-
alap terhére a nemzetközi kártérítési ügyek közvetlen költ-
ségein túl, a kárigény jogalapja és összegszerûsége megál-
lapítására igénybe vett szakértõk díjazása, annak adó- és
járulékvonzata, a posta- és egyéb járulékos költségek is el-
számolhatók.

(9) A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti forgó-
alap év eleji nyitó egyenlegének felét elérõ kifizetések ese-
tén a HM KPÜ a HM JF útján soron kívül kezdeményezi a
forgóalap Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti pót-
lását.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ren-
delkezéseit az utasítás hatálybalépéséig keletkezett és még
nem rendezett valamennyi nemzetközi kártérítési ügy te-
kintetében is alkalmazni kell.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a nem-
zetközi kártérítési ügyek rendezésérõl szóló 113/2006.
(HK 21.) HM utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2010. január 31.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 23/2010. (II. 19.) HM utasításhoz

KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY BEJELENTÉSE / REQUEST FOR CLAIMS COMPENSATION

NYILVÁNTRATÁSI SZÁM / FILE NUMBER KITÖLTÉS DÁTUMA / DATE OF ISSUE

1. Károsult /Claimant’s
neve / name:
születési ideje / date of birth:
lakcíme (telephelyének, tartózkodási helyének címe) / place of residence:

személyazonosító okmány száma / ID number:

2. A kár bekövetkezésének pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám), ideje (év, hó, nap, óra, perc)
/ Exact place (country, town, street / grid) and exact time (year, month, day, hour, minute) of incident:

3. A kárt szenvedett vagyontárgy megnevezése, károsodás elõtti állapotának rövid leírása / Damaged objects
(description, age, earlier damages, etc.):

4. A kár bekövetkezésének részletes körülményei / Description of the incident:

5. A károsodás pontos leírása / Description of the damages caused:

6. A károsodott vagyontárgyra vonatkozó esetleges biztosítási szerzõdés adatai (a biztosító neve, címe, a biztosítási
szerzõdés száma, kelte) / Existence of insurance related to the damaged object(s):

7. Tárgyi bizonyítási eszközök, amelyek a kár bekövetkezését és nagyságát igazolják (különösen okiratok, más
iratok, egyéb bizonyítékok) – az adatlaphoz csatolva / List of documents or other proof of damages caused (receipts,
reports, photos, etc.) – attached to this form:

20. Tanúk neve, lakcíme / Witnesses (name, address):

A tanúk által tanúsítható tények, adatok / Facts set forth by the witnesses:

22. A kár megtérítésével, valamint a kárigény érvényesítésével kapcsolatos igény összértéke (Ft) / Exact amount of
claims requested:

23. A kártérítés módjára vonatkozó igény megjelölése (természetbeni vagy pénzbeli kártérítés) / Form of
compensation (money or goods):

KÁROSULT ALÁÍRÁSA / SIGNATURE OF CLAIMANT

522 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám



2. számú melléklet a 23/ 2010. (II. 19.) HM utasításhoz

Kárrendezési Megállapodás / Claims Settlement Agreement

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM /
FILE NUMBER

KITÖLTÉS DÁTUMA /
DATE OF ISSUE

KÁRESEMÉNY IDÕPONTJA /
DATE OF INCIDENT

KÁRESEMÉNY HELYE /
PLACE OF INCIDENT

KÁRESEMÉNY RÖVID ISMERTETÉSE / SHORT DESCRIPTION OF THE INCIDENT

A KÁROSULT NYILATKOZATA

Ezennel beleegyezem és elfogadom ......................... összeget a Magyar Köztársaság fegyveres erejével, illetõleg
állományába tartozókkal szemben fennálló valamennyi tényleges vagy lehetséges kártérítési igényem teljes és
végleges kielégítéseként, illetve kiegyenlítéseként a nekem okozott valamennyi kárért és sérelemért vagy egyéb
hasonló cselekményért, amelyeket a fent említett esemény következtében elszenvedtem, továbbá beleegyezem, hogy
elállok az ezen káreseményhez kapcsolódó bármilyen jövõbeli követeléstõl.

I hereby agree to accept the sum of ................................ in full satisfaction and final settlement of all claims which
I have or may have against the Armed Forces of the Republic of Hungary, its officers, agents and employees, for all
damage and injuries, if any, incurred to me as the result of the incident referred above and I further agree to hold
them harmless for any future claims related to this matter.

KÁROSULT NEVE NYOMTATOTT BETÛVEL /
TYPED OR PRINTED NAME OF CLAIMANT

KÁROSULT ALÁÍRÁSA /
SIGNATURE OF CLAIMANT

KÁROSULT CÍME (ország, település, irányítószám, utca, házszám) /
PRESENT ADDRESS OF CLAIMANT (Number and Street, city/town, country/state and zip code)
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A honvédelmi miniszter
24/2010. (II. 19.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ

fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos
hatósági feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel a fegyveres biztonsági õrségrõl, a
természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény rendelkezéseire – a Magyar Honvédség lé-
tesítményeinél mûködõ fegyveres biztonsági õrségek ala-
pításával, megszüntetésével és mûködtetésével össze-
függõ hatósági jogkörök átvételével és gyakorlásával kap-
csolatos feladatokról az alábbi

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségé-
be tartozó szervezetekre, a Magyar Köztársaság Katonai
Biztonsági Hivatalára, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

Ezen utasítás rendelkezéseit az élõerõs õrzés-védelmi
tevékenység ellátása az MH különbözõ objektumaiban,
fegyveres biztonsági õrök, vagyonõrök, felállított õrök és
járõrök, valamint porta- (kapu-) és telephely-õrszolgálatok
folyamatos ellátása tárgyában létrejött megbízási szerzõ-
dés egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
84/2009. (X. 30.) HM utasítás rendelkezéseivel együtte-
sen kell alkalmazni.

Az MH létesítményeinél mûködõ
fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos

hatósági feladatok ellátása

3. §

A HM Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HM
HVKF)

a) együttmûködési megállapodást köt az országos rend-
õrfõkapitánnyal a hatósági jogkör átvételével, illetve gya-

korlásával kapcsolatos kérdésekrõl és gondoskodik az ab-
ban foglaltak végrehajtásáról;

b) a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továb-
biakban: HM HKF) fõosztályvezetõjének kezdeményezé-
sére elrendeli az MH létesítményeinél mûködõ fegyveres
biztonsági õrségeknél (a továbbiakban: õrségek) az õrszol-
gálat ideiglenes korlátozását vagy megerõsítését, valamint
az õrség feletti parancsnokság átvételét;

c) szükség esetén intézkedik a fegyveres biztonsági õr-
zés – ideiglenes – katonai erõvel történõ végrehajtására;

d) a fegyveres biztonsági õrök (a továbbiakban: õrök)
hatósági szolgálati igazolványának és szolgálati jelvényé-
nek kiadása, visszavonása, ideiglenes bevonása és nyil-
vántartása tekintetében kiadmányozási jogot gyakorol;

e) kiadmányozza az õrségek õrségutasításait és õrutasí-
tásait jóváhagyó határozatokat;

f) hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi az õrök szol-
gálatellátását, az õrzés biztonsági rendszerét, továbbá a
fegyver és lõszer biztonságos tárolásának, kezelésének,
felhasználásának és nyilvántartásának rendjét.

4. §

A HM HKF fõosztályvezetõje
a) a HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) fõosz-

tályvezetõje és HM Vezérkari Titkárság (a továbbiak-
ban: HM VKT) titkárságvezetõje közremûködésével elõ-
készíti a 3. § a) pontja szerinti együttmûködési megállapo-
dást;

b) az õrség létesítésének, mûködése felfüggesztésének,
megszüntetésének kezdeményezésére, szervezeti módosí-
tására irányuló javaslatokat véleményezi, elõkészíti és fel-
terjeszti a honvédelmi miniszter részére;

c) az õrök alkalmasságának elbírálásához szükséges
adatokat továbbítja az Országos Rendõr-fõkapitánysághoz
(a továbbiakban: ORFK), az adatokat naprakészen nyil-
vántartja;

d) az õrszolgálat ideiglenes korlátozását vagy megerõsí-
tését, valamint az õrség feletti parancsnokság átvételét
kezdeményezi a HM HVKF-nél;

e) szükség esetén javaslatot tesz a HM HVKF-nek a
fegyveres biztonsági õrzés – ideiglenes – katonai erõvel
történõ végrehajtására.

5. §

A HM JF fõosztályvezetõje elõkészíti a honvédelmi mi-
niszter döntését az õrök intézkedése, annak elmulasztása,
illetve kényszerítõ eszköz alkalmazása során felmerült pa-
nasz tekintetében.
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Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

(2) A HM HKF fõosztályvezetõje javaslatot készít a
HM Szervezeti és Mûködési Szabályzata és a HM Hatás-
köri Jegyzéke ezen utasítás tartalmából adódóan szüksé-
ges módosítására.

(3) A HM HKF fõosztályvezetõ az õrségekre és az azok-
ban szolgálatot teljesítõ õrökre vonatkozó – személyes

adatot nem tartalmazó – határozatokat, nyilvántartásokat,
adatokat átveszi az ORFK-tól.

(4) Az õrségek õrségutasításainak és õrutasításainak át-
dolgozása és jóváhagyása ezen utasítás hatálybalépését
követõ 30. napig kerül végrehajtásra.

(5) E § (2)–(5) bekezdése 2010. április 30-án hatályát
veszti.

Budapest, 2010. február 10.

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

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

9/2010. (HK 4.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá
nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló

46/2008. (HK 10.) HM kabinetfõnöki
és HM vezérkar fõnöki együttes intézkedés

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, valamint a
101. § (4) bekezdése alapján a nemzeti, katonai és munka-
szüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló
46/2008. (HK 10.) HM KF–HM HVKF együttes intézke-
dés módosításáról a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés)
hatálya a Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnök szakirá-
nyítása alá tartozó szervezetekre, a Honvédelmi Miniszté-
rium Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség ka-
tonai szervezeteinek összességére terjed ki.

2. A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvání-
tott ünnepek megtartásáról szóló 46/2008. (HK 10.) HM
kabinetfõnöki és HM Honvéd Vezérkar fõnöki együttes
intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) 12. pontjában a
„HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály” szövegrész
helyébe a „HM Személyzeti Fõosztály” szöveg lép.

3. Az Intézkedés mellékletében a IV. Csapatünnepek al-
címet követõ felsorolás a következõ 35. ponttal egészül ki:

„35. HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség: decem-
ber 01., a Magyar Köztársaság elnöke 2008-ban ezen a na-
pon adományozott csapatzászlót a szervezet részére”

4. Az együttes intézkedés a közzétételét követõ 5. napon
lép hatályba.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
a HM kabinetfõnöke

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
a HM Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

10/2010. (HK 4.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 22/2010. (II. 19.) HM utasításban szabályozott
feladatok végrehajtására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, illetve 101. §
(4) bekezdése alapján a HM Informatikai és Információvé-
delmi Fõosztály, a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály, a HM Védelmi Tervezési Fõosztály feladatkörének és
szervezetének módosítását, továbbá a HM Védelemgazda-



sági Fõosztály szervezetének megszüntetését érintõ, a
Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei fel-
adatkörének módosítását érintõ szervezeti és feladatköri
változásokról szóló 22/2010. (HÉ II. 19.) HM utasításban
foglaltak végrehajtására az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztályra (a továbbiakban: HM IIF),
a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztályra (a továbbiak-
ban: HM HKF), a HM Védelmi Tervezési Fõosztályra (a
továbbiakban HM VTF), a HM Védelemgazdasági Fõosz-
tályra (a továbbiakban: HM VGF), a HM Infrastrukturális
Ügynökségre (a továbbiakban: HM IÜ), az MH Támogató
Dandárra (a továbbiakban: MH TD), továbbá a szervezeti
változásokból adódó feladatok végrehajtásában résztvevõ
és abban érintett HM szervekre és szervezetekre, valamint
a Magyar Honvédség érintett katonai szervezeteire.

2. A HM HKF fõosztályvezetõje intézkedik a HM HKF
anyagi-technikai eszközei nyilvántartásának pontosításá-
ra, a leltározás végrehajtására és a jegyzõkönyvek átadásá-
ra a 2010. február 20-ával létrejövõ HM Híradó, Informati-
kai és Információbiztonsági Fõosztály (a továbbiakban:
HM HIIF), a HM IÜ Anyagi-Koordinációs Osztály (a to-
vábbiakban: HM IÜ AKO) és az MH TD 1. objektum Üze-
meltetõ Osztály részére. A feladat végrehajtásának határ-
ideje: 2010. március 19.

3. A HM VGF fõosztályvezetõje intézkedik a HM VGF
anyagi-technikai eszközei nyilvántartásának pontosításá-
ra, a leltározás végrehajtására és a jegyzõkönyvek átadásá-
ra a 2010. február 15-ével létrejövõ HM Védelmi Tervezé-
si és Vagyongazdálkodási Fõosztály (a továbbiakban: HM
VTVF), a HM IÜ Anyagi-Koordinációs Osztály (a továb-
biakban: HM IÜ AKO) és az MH TD 1. objektum Üzemel-
tetõ Osztály részére. A feladat végrehajtásának határideje:
2010. március 19.

4. A leltározás során kerüljön bemutatásra minden
anyag és eszköz oly módon, hogy minden esetben rögzí-
teni kell az egyedi azonosítókat (HETK szám), gyári szá-
mokat.

5. A leltározás során feltárt felesleg és a hiány nyilván-
tartási rendezéséért a HM HKF, illetve HM VGF anyag-
nem-felelõsei felelnek.

6. A leltározás következtében szükségessé váló káreljá-
rásokat olyan számvetéssel kell rendezni, hogy azok a sze-
mélyi mozgásokat megelõzõen megvalósuljanak. A kárel-

járások lefolytatásáért a HM HKF, illetve HM VGF fõosz-
tályvezetõje felelõs.

7. A feleslegessé váló anyagokat az MH TD 1. objektum
Üzemeltetõ Osztály, a HM-I. objektumban megüresedett
irodákat a HM IÜ AKO részére kell le-, illetve átadni.

8. Az egyes (szak)anyagok elszámolását, a HM
HKF-tõl, illetve a HM VGF-tõl távozók anyagi elszámol-
tatását a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény 2009.
évi gazdálkodásáról szóló 22/2009. (HK 7.) HM kabinet-
fõnöki intézkedésben foglaltaknak megfelelõen kell vég-
rehajtani.

9. A személyügyi igazgatási eljárások lefolytatását kö-
vetõen a HM HIIF és a HM HKF, illetve a HM VGF és a
HM VTVF anyagnem-felelõsei végrehajtják az adott szer-
vezetek logisztikai szakanyagainak, anyagi-technikai esz-
közinek – mozgás-bizonylatok alapján történõ – ellenõrzé-
sét és a szükséges adminisztráció elkészítését. A feladat
végrehajtásának határideje: 2009. március 19.

10. A HM HKF fõosztályvezetõje átadás-átvételi jegy-
zõkönyvben rögzítse és terjessze fel a HM Honvéd Vezér-
kar fõnöke részére az átadásra kerülõ területeken a 2010.
évre tervezett és meghatározott feladatok végrehajtásának,
a kapcsolódó költségvetési források felhasználásának
helyzetét, és a 2010-ben hátralévõ feladatokról szóló
összefoglalót. Tegyen javaslatot az átadásra kerülõ felada-
tokhoz rendelt, felhasználható költségvetési keretek HM
HIIF részére történõ átadására. A feladat végrehajtásának
határideje: 2010. március 19.

11. A HM VGF fõosztályvezetõje átadás-átvételi jegy-
zõkönyvben rögzítse és terjessze fel a HM védelmi terve-
zési és infrastrukturális szakállamtitkár részére a HM VGF
a 2010. évre tervezett és meghatározott feladatai végrehaj-
tásának, a kapcsolódó költségvetési források felhasználá-
sának helyzetét, és a 2010-ben hátralévõ feladatokról szó-
ló összefoglalót. Tegyen javaslatot az átadásra kerülõ fel-
adatokhoz rendelt, felhasználható költségvetési keretek
HM VTVF részére történõ átadására. A feladat végrehajtá-
sának határideje: 2010. március 19.

12. A HM IÜ AKO – a HM HIIF, a HM HKF és a HM
VTVF új szervezetének megfelelõen, a HM-I. objektumra
vonatkozólag – elkészíti az irodaelosztásra és a költözésre
vonatkozó tervet, illetve az MH TD-vel együttmûködés-
ben módosítja a gépjármû elosztási tervet. A feladat végre-
hajtásának határideje: 2010. március 19.

13. A szervezeti változásokban érintett HM szervek ve-
zetõi felelõsek a szükséges adatmentések végrehajtásáért
és azok átadásáért a HM HKF egyes feladatait, illetve a
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HM VGF feladatait átvevõ HM szervnek, továbbá a titok-
védelmi rendszabályok betartásáért.

14. Jelen intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2010. április 15-én hatályát veszti.

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

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. február 15.

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

11/2010. (HK 4.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2010. március havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
87/2010. (HK 4.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a helyõrségi, a katonai rendészeti, a komendáns

és az õrzés-védelmi feladatok irányításának,
ellátásának és ellenõrzésének rendjérõl szóló

17/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, a
helyõrségi, a katonai rendészeti, a komendáns és az õr-
zés-védelmi feladatok irányításának, ellátásának és ellen-
õrzésének rendjérõl szóló 17/2007. (HK 5.) HM HVKF in-
tézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) módosítására az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Intézkedés 10. b) alpontjában az „az MH Honvéd
Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) éven-
te”, a 11., 14., 40., 43. pontjaiban az „és az MH HEK”, a
15. pontjában az „és az MH HEK parancsnok”, a 44., 46.,
51. pontjaiban az „az MH HEK” szövegrészek a hatályu-
kat vesztik.

2. Az Intézkedés 20. pont d) alpontja a következõkre
módosul: Az MH LEK, az MH Veszélyesanyag Ellátó
Központ és az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek helyõrség-
parancsnoki feladatokkal megbízott parancsnokai, katonai
rendész szolgálatot ne vezényeljenek.

3. Az Intézkedés 59. pontja hatályát veszti.

4. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. nap lép ha-
tályba és a hatályba lépését követõ napon a hatályát veszti.

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

Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
97/2010. (HK 4.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO Reagáló Erõk 2011. váltásban részt vevõ

erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a Magyar Honvédség kijelölt állományának a
NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatra, és a Magyar Köz-
társaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra – a
NATO Reagáló Erõk 2011. váltásban részt vevõ erõk kije-
lölésérõl és felkészítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnöke (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-



deltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek a
NATO Reagáló Erõk (a továbbiakban: NRF) 2011. váltás-
ban részt vevõ állomány kijelölésében és felkészítésében
érintettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH állományából az NRF-ben résztvevõ erõk
szervezete HM határozattal az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) jogi személyisé-
gû szervezeti egységeként létrehozott az MH ÖHP pa-
rancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó, váltásonként
meghatározott létszámmal és jogállással rendelkezõ ideig-
lenes katonai szervezet.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Ma-
gyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 2011. Rövidített
megnevezése: MH NRF 2011.

4. Az MH NRF 2011. váltása önálló század jogállású
katonai szervezet, készenléti feladatait 2011. január 6-tól
2012. január 5-ig hajtja végre. Mûveleti alkalmazására
közjogi döntést követõen külön HM HVKF intézkedés
szerint kerül sor. Mûveleti alkalmazás esetén az MH ÖHP
kezdeményezi a létrehozásról szóló HM határozat szükség
szerinti módosítását.

Az MH NRF 2011. szervezete

5. Az MH NRF 2011. létszáma legfeljebb 190 fõ, össze-
tétele:

a) egy különleges mûveleti képesség (SOC) alegység:
i) 3 fõ törzstiszt;
ii) 12 fõ különleges mûveleti katona;

b) egy CIMIC (civil katonai együttmûködés) csoport
(10 fõ);

c) VSF szakasz (22 fõ)
d) Vegyi, Bakteriológiai, Radiológiai és Nukleáris

Összhaderõnemi Értékelõ Csoport /keretnemzet/ (14 fõ);
e) egy víztisztító szakasz (42 fõ);
f) egy mozgáskoordináló csoport (10 fõ);
g) nemzeti támogató elem (55 fõ);
h) tartalék (14 fõ) amellyel bármely fent felsorolt elem

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

Dokumentumok kidolgozása

6. Az MH NRF 2011. állománytáblával, felszerelési
jegyzékkel valamint a HM HVKF által jóváhagyott Mûve-
leti Utasítással rendelkezik.

7. Az MH ÖHP 2010. március 01-ig megküldi a HM
Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM VTF),
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiak-
ban: HM KPÜ), HM Infrastrukturális Ügynökség (a továb-
biakban: HM IÜ), MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) részére az
igényeit az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igény-
tervek összeállítása érdekében, majd 2010. április 1-jéig
összeállítja, és jóváhagyásra felterjeszti az állománytáblát
és a felszerelési jegyzéket a HM Haderõtervezési Fõosz-
tály részére.

8. Az MH NRF 2011. váltásának részletes feladatait, a
szervezetnél a hatás és jogköröket, egyes szervezeti ele-
mek feladatrendszerét, mûködésére vonatkozó részletes
szabályokat tartalmazó Mûveleti Utasítást az MH ÖHP el-
készíti és azt jóváhagyásra 2010. június 30-ig felterjeszti.

9. Az MH ÖHP a HM HVKF illetékességébe tartozó
terveket, intézkedéseket a HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) – információvéde-
lem vonatkozásában a HM Informatikai és Információvé-
delmi Fõosztály – útján terjeszti fel jóváhagyásra.

10. A HM HKF 2010. október 15-ig intézkedést készít
az MH NRF 2011. készenléti idõinek meghatározására és
a kijelölt állomány készenléti szolgálatba vezénylésére.

Kiképzés, nemzetközi kapcsolatok

11. A HM HKF 2010. március 31-ig intézkedést ad ki az
MH NRF 2011. kiképzési követelményekrõl, nemzeti fel-
készítését lezáró CREVAL ellenõrzésrõl, híradás, infor-
matikai támogatás megszervezésérõl.

12. A HM HKF az MH ÖHP-vel együttmûködve ter-
vezi, koordinálja és biztosítja a részvételt külföldi kikép-
zési rendezvényeken és gyakorlatokon.

13. Az MH ÖHP kapcsolatot tart az NRF 2011. parancs-
nokságával (JFC Naples), részt vesz a szakmai egyezteté-
seken, konferenciákon. A nemzetközi parancsnokságok
igénye szerint megadja az MH NRF 2011-re vonatkozó
adatokat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi
és pénzügyi feladatok

14. Az MH ÖHP a hadfelszerelést alapvetõen saját
készleteinek felhasználásával tervezi és szervezi. A meg-
lévõ készletbõl nem biztosítható hadfelszerelésre illetve
szolgáltatásokra vonatkozó igényét a vonatkozó jogszabá-
lyokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben
meghatározottak figyelembevételével megküldi a HM Fej-
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lesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM
FLÜ) és a HM IÜ részére.

15. Az MH ÖHP a szállító kapacitás és a szállítási fel-
adathoz kapcsolódó engedélyek beszerzési igényeit a szál-
lítási feladat megkezdése elõtt legalább 60 nappal megkül-
di a HM FLÜ részére.

16. A feladat erõforrás és költségtervének elkészítésé-
hez a HM IÜ az infrastrukturális, az MH HEK az MH ÖHP
igénye alapján összeállított egészségügyi, a HM KPÜ a
pénzügyi jellegû kiadási igényeit 2010. március 31-ig
megküldi a HM VTF részére.

17. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Katonai
Igazgatási és Adatfeldolgozó Központtal (a továbbiakban:
MH KIAK) együttmûködve – beszerzi, biztosítja, illetve
elõkészíti a diplomáciai engedélyeket, és mindazon úti ok-
mányokat, személyi és kollektív dokumentumokat (szol-
gálati útlevél, személyi igazoló jegy, szolgálati igazol-
vány, NATO menetparancs stb.), amelyekkel a kihelyezet-
teknek rendelkezniük kell.

18. Az állományilletékes parancsnokok kezdeményezik
a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzését.

19. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezi az MH NRF 2011. állományának alkalmassági
vizsgálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészség-
ügyi felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanya-
gokkal történõ ellátását. Az MH HEK az alkalmasság
megállapítását követõen – a kiutazáshoz szükséges okmá-
nyok kiállítása céljából – haladéktalanul megküldi az állo-
mány vércsoport szerológiai leleteit az MH KIAK részére.

20. Az alkalmazási területre az ENSZ Világ-egészség-
ügyi Szervezet illetve a nemzetközi szervezet által javasolt
immunizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az er-
rõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH HEK biz-
tosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel ren-
delkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

21. Az MH ÖHP szükség esetén igényli a HM Jogi Fõ-
osztálytól az éves határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl szóló kormányhatározat módosítását.
A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezése ér-
dekében az átcsoportosítással összefüggõ adatokat meg-
küldi a HM FLÜ részére.

22. Az MH ÖHP igényli a HM FLÜ-tõl a kihelyezéssel
és logisztikai támogatással összefüggõ ideiglenes határ-
nyitást és a vámeljárás lefolytatását.

Záró rendelkezések

23. Ez az intézkedés közzététele napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a NATO Reagáló Erõk 16. váltásban
részt vevõ erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló
97/2009. (HK 12) HM HVKF intézkedés hatályát veszti.

24. Az MH ÖHP parancsnoka 2010. december 5-ig je-
lent a HM HVKF-nek a készenlét elérésérõl.

25. Ez az intézkedés 2012. január 31-én hatályát veszti.

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

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

50/2010. (HK 4.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 3543 AT 5. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevé-
kenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldol-
gozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasításban foglaltakra, a STANAG 3543 (5. kiadás) végre-
hajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredeti angol nyelven beveze-
tem a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének 1/2009. (IV. 3.) /HK. 7./ HVKFH közle-
ményében fenntartás nélkül elfogadott és a Honvédelmi
Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
66/2009. (HK 1/2010) HM HVKFH intézkedésében ha-
tályba léptetett STANAG 3543 AT (EDITION 5) – AIR
TRANSPORT CARGO / PASSENGER HANDLING
SYSTEMS – REQUEST FOR INFORMATION címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény alapvetõ célja, hogy
meghatározza a nemzeti légi szállítási képességek infor-



máció cseréjét, a tagállamok között. A légi szállítási ké-
pességek információ cseréjét biztosító szervezet a Magyar
Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság Hadmûveleti
Központ Légiszállítási Alosztály.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

5. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a STANAG 3543 (4. kiadás) okmány nemzeti
bevezetésére kiadott 13/2009 (HK 2.) MH ÖHP intéz-
kedés.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének
44/2010. (HK 4.) MH GEOSZ SZF

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

(STANAG 7169 IGEO „Fotótérképek” EDITION 1)
alkalmazásba vételérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben, az
egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO
egységesítési dokumentumainak feldolgozásáról és végre-
hajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(7) bekezdése, továbbá az 5. § (2) bekezdés d) pontja és
a (4) bekezdés alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés célja a NATO számára készülõ fotótér-
képek szabványosítása annak érdekében, hogy az egyik
tagállam által készített fotótérkép egy másik tagállam szá-
mára külön kiképzés vagy interpretáció nélkül is értelmez-
hetõ legyen.

2. Az intézkedés hatálya kiterjed mindazokra a szemé-
lyekre, akik a szabványosítási dokumentációt a szolgálati,
illetve munkaköri feladataik végrehajtása során alkalmaz-
zák (alkalmazók).

3. A STANAG 7169 IGEO (EDITION 1) „Fototérké-
pek” címû dokumentumot kiadom.

4. A dokumentáció tartalma:
– alapdokumentum: általános ismertetõ, méretarányok,

nyelvek;
– mellékletek: alapvetõ (kötelezõ) információk (tájé-

kozás, rácshálózat, méretarány, kereten kívüli rész), és ki-
egészítõ (opcionális) kereten kívüli információk.

5. A kiadott dokumentumot, mint Egységes NATO Elõ-
írást 2010. március 1. napjától kell alkalmazni.

6. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
MH GEOSZ szolgálatfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. február 17.

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének
45/2010. (HK 4.) MH GEOSZ SZF

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

(STANAG 7123 IGEO „Digitális térképészeti
információk optikai hordozókon” EDITION 2)

alkalmazásba vételérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben, az
egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO
egységesítési dokumentumainak feldolgozásáról és végre-
hajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(7) bekezdése, továbbá az 5. § (2) bekezdés d) pontja és
a (4) bekezdés alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés célja a NATO egységesítési egyez-
ménynek a katonai térképészet szakterületén történõ vég-
rehajtása olyan szabvány módszer meghatározásával,
amelynek az alkalmazásával a digitális térképészeti adatok
a felhasználáshoz bekódolhatók, valamint kompakt leme-



zes – csak olvasható tárolón (CD-ROM) – sokoldalú digi-
tális lemezen (DVD), illetõleg az azokból származtatott
hordózókon terjeszthetõk legyenek.

2. Az intézkedés hatálya kiterjed mindazokra a szemé-
lyekre, akik a szabványosítási dokumentációt a szolgálati,
illetve munkaköri feladataik végrehajtása során alkalmaz-
zák (alkalmazók).

3. A STANAG 7123 IGEO (EDITION 2) „Digitális tér-
képészeti információk optikai hordozókon” címû doku-
mentumot kiadom.

4. A dokumentáció tartalma:

– a digitális állomány felírásának (tárolásának) általá-
nos mûszaki leírása, úgymint: sorrend, formátum, kötetek

és file-struktúra, adatkódolás, könyvtár-struktúra, file- és
könyvtár elnevezési konvenció, beágyazás, címkézés;

– a hordozón lévõ információk feltüntetése a borítón és
a mellékletekben.

5. A kiadott dokumentumot, mint Egységes NATO Elõ-
írást 2010. május 1. napjától kell alkalmazni.

6. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
egyidejûleg a 112/2002. (HK 29.) HM TSZF intézkedés
hatályát veszti.

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
MH GEOSZ szolgálatfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. február 17.
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SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Együttmûködési
megállapodás

Autóbuszok javítása, szervizelése,
nemzetközi vizsgáztatása, beszabályozása

Kapos Volán Autóbusz Közlekedési Zrt. 7 900 000 2010.02.03. 2010.02.03. 2010.12.15.

Együttmûködési
megállapodás

Személy- és kisteher gépkocsik javítása,
szervizelése, mûszaki vizsgáztatása

4 WD Bt. 7 990 000 2010.02.12. 2010.02.12. 2010.12.15.
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SZERVEZETI HÍREK

Az MH Geoinformációs Szolgálat
t á j é k o z t a t á s a

a 2009. évben megjelentetett fõnökségi kiadványok árairól

Fsz. Klt. szám Cím Ár

1. 1103-047/2009 Az elemzõ-értékelõ munka alapjai 5375

2. 4/265 Elfogott személyek, zsákmányolt anyagok és okmányok kezelése
AJP-2.5 (A) 1200

3. 4/266 Kézikönyv a terrorizmus és az emberkereskedelem elleni harc katonai
feladatainak oktatásához 5100

4. 4/269 Magyar Honvédség Meteorológiai Támogató Doktrína 560

5. 4/270 Útmutató a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kidolgozó
munkáihoz és kiadásához (SEGÉDLET) 2. átdolgozott kiadás 1500

6. 4/271 Harcászati hírszerzõ doktrína 580

7. 21/371
MISTRAL FEGYVERRENDSZER MISTRAL VEZETÉSI RENDSZER
X-TERMINÁL Mûszaki leírás, üzemeltetési utasítás és illusztrált
alkatrészjegyzék TPA23-101-002-0 1132572B00

720

8. 21/372
THOMSON CSF COMMUNICATIONS TRC 9500-3 JÁRMÛBE
SZERELHETÕ ADÓ-VEVÕ RÁDIÓ-KÉSZÜLÉK O és I szintû mûszaki
leírás 857H2 88060851

680

9. 21/373 MISTRAL FEGYVERRENDSZER MISTRAL VEZETÉSI PONT Oktatási
kézikönyv 246-97/RH48/JMA 580

10. 21/374 MISTRAL VEZETÉSI RENDSZER AIDA FEGYVER-TERMINÁL
Oktatási kézikönyv N0 251-97/RH48/JMA 560

11. 21/375
THOMSON CSF COMMUNICATIONS TRC 9500-3 JÁRMÛBE
SZERELHETÕ VHF/FM ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK Illusztrált
alkatrészjegyzék I szint TCI 857 K2 88060907

510

12. 21/376
MISTRAL FEGYVERRENDSZER PALACKTÖLTÕ-KARBANTARTÓ
KÉSZLET Kezelési utasítás
TP072-073-010-0 1130031G00

420

13. 21/377
THOMSON CSF COMMUNICATIONS TRC 9200-3 HORDOZHATÓ
VHF/FM ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK. Illusztrált alkatrészjegyzék
I szint TCI 856 O2 88060906

480

14. 21/378
THOMSON CSF COMMUNICATIONS TRC 9721 FÕ és
FUNKCIONÁLIS SZOFTVERMODULOK Felhasználási utasítás
MAE GB 88060861 88060863 88060866 88060873

1200

15. 21/379 THOMSON CSF COMMUNICATIONS TRC 9724 ADATBETÖLTÕ
PISZTOLY Mûszaki leírás 862D2 88060856 670

16. 21/380
MCP-ÁRAMFORRÁS I szintû üzemeltetési utasítás
MM 03542-001 960

17. 21/382 A Magyar Honvédség karjelzései 4950

18. 21/401

Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter egységes mûszaki üzemben tartási
szakutasításához A 703 és a 705 oldalszámú helikopterek mûszaki leírása
és üzemeltetési szakutasítása
494.0000.00.RE.D-808

3400
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Fsz. Klt. szám Cím Ár

19. 21/402 KNEI-8 típusú navigációs és elektronikus kijelzõ komplexum mûszaki
kiszolgálási szakutasítás VIAM. 464318.001-05RE 2100

20. 21/403 Kiegészítés a Mi-l7 típusú helikopter légi üzemeltetési szakutasításához
a 703 és 705 oldalszámú helikopterekre 1800

21. 21/404
Kiegészítés a Mi-l7 típusú helikopter egységes mûszaki kiszolgálási
szakutasításhoz a 703 és 705 oldalszámú helikopterekbe a modernizáció
során beépített berendezések operatív és idõszakos kiszolgálási formái

680

22. 21/405 RDR-2000 idõjárási radarrendszer. Mûszaki leírás és üzemeltetési
szakutasítás 3200

23. 21/406 SX-16 NIGHTSUN® keresõfényszóró. Mûszaki leírás és üzemeltetési
szakutasítás 1880

24. 21/407
Kiegészítés a Mi-l7N típusú helikopter egységes mûszaki kiszolgálási
szakutasításához Technológiai lapok 494.0000.00.ED.D-808. A 104M03 és
a 104M05 gyári számú helikopterekre

1640

25. 21/408 A-037 Rádió-magasságmérõ mûszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás
GU1.000.051 RE GU1.000.051 RE1 4800

26. 237/65 A menet tervezése, szervezése, végrehajtása béketámogató mûveletekben.
Kézikönyv 2200

27. 237/130 A harcászati repülõk légvédelmi célú, valamint harc-kiképzési repülései
végrehajtásának, illetve légvédelmi irányításának szabályai 630

28. 94/635
Ejtõernyõk kezelési és hajtogatási utasítása I. kötet
(MC-4, MC-5)
CD

2000

1200

29. 94/669
Szakutasítás a Nemzeti Támogató Zászlóalj és a Nemzeti Támogató Elemek
felkészítéséhez és mûveleti területen történõ alkalmazásához
CD

1540

1200

30. 94/673
Ejtõernyõk kezelési és hajtogatási utasítása II. kötet (G-9 Manta)
CD

1400
600

31. 94/697 A Magyar Honvédség CIMIC-PSYOPS hadmûveleti és kiképzési
követelményei 300

32. 94/713 Hídépítõ század mûveleti szakutasítása 4800

33. 94/715 Szakutasítás a katonai repülõterek tûzvédelméhez 1280

34. 13/668 Kézikönyv meteorológiai asszisztensek részére 2800

Budapest, 2010. február 19.

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
MH GEOSZ szolgálatfõnök
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Az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
t á j é k o z t a t á s a

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Dr. Csibi Sándor alezredes H 036966

2. Jaksa Tibor alezredes H 026146

3. Lévai László zászlós H 018117

4. Rózsa Mária zászlós H 014308

5. Tóth János mk. õrnagy H 015615

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Belsõ Máté õrmester S 031025

2. Földházi Milán szakaszvezetõ S 027490

3. Pálinkás Péter õrmester S 029977

4. Simon Attila József õrmester S 031079

5. Szecsõdi Zsolt szakaszvezetõ S 024548

6. Varga Tünde tizedes S 020244

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Aszalay Jánosné százados N 013591

2. Cseh János zászlós N 014872

3. Horti János alezredes N 017357

4. Ivanyik István alezredes N 024830

5. Miljánovits József alezredes N 026380

6. Nagy Tibor alezredes N 022271

7. Zs. Molnár Árpád alezredes N 012095

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bene Tibor – K 010730

2. Mosonyiné Kenéz Karolin – K 011108

3. Nagy János – K 013650

4. Zelenák Jánosné – K 015514

Budapest, 2010. február 11.
Dr. Sándor Judit õrnagy s. k.,

irodavezetõ
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendelten
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 gyakorlat
összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészeknek, az
önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak
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 jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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