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A Magyar Koztarsasag Miniszterelnoke

Iktatoszam: V1I1/1293/ ,'l.-/2009.

ALAPiTO OKIRA T

A koltsegvetesi szervek jogallasr61 es gazdalkodasar61 sz616 2008. evi CV. torveny 2. § (2)
bekezdese alapjan a

Magyar Koztarsasag Honvedelmi Miniszteriuma

alapit6 okiramt (a tovabbiakban: Alapit6 Okirat) a kovetkez6k szerint adorn ki.

1. A koltsegyetesi szerv rnegnevezese:

Magyar Koztarsasag Honvedelrni Miniszteriuma

Roviditett neve: HM

Idegen nyelvii neve: Ministry of Defence (angol nyelven)
Ministere de la Defense Nationale (francia nyelven)

Verteidigungsrninisterium (nernet nyelven)

2. A koltsegyetesi szerv szekhelye:

1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

3. A koltsegvetesi szerv ala~it6 szerve es az alapims datuma:

Magyar Koztarsasag Orszaggyiilese

Megalakulasanak id6pontja jogfolytonossag alapjan:
1848. aprilis 11.

4. A koltsegyetesi szerv letrehozasar61 rendelkez6 _iogszabaly rnegnevezese:

A ruggetlen rnagyar fele16s rninisterium alakitasar61 sz616 1848. evi III. torvenycikk 14. §

g) pontja.
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S. A koltsegvetesi szerv iranyit6 szerve es szekhelye:

A honvedelemert felelos miniszter (tovabbiakba:n: miniszter) munkaszervekent a Magyar
Koztcirsasag Kormanya (1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3.) iranyitasa alatt al16 kulo-
nos hataskorii allamigazgatasi szerv. Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatcit a miniszter -a
miniszterelnokj6vahagyasaval- adja ki.

6. A koltsegyetesi szerv vezeto_ie es kinevezesi rend_ie:

A Miniszterium vezetoje a miniszter, akit a Magyar Koztarsasag Alkotmanycir61 sz616
1949. evi xx. torveny 33. § (4) bekezdese ertelmeben a miniszterelnokjavaslatara a koz-
tarsasagi elnok nevez ki. A munkaltat6i jogokat -torveny eltero rendelkezese hianyaban -

a miniszterelnok gyakorolja.

A miniszterium hivatali szervezetet a miniszter altaI kijelolt szemely, a miniszterium re-
szet kepezo Honved Vezerkart a HM Honved Vezerkar fonoke vezeti.

7. A koltsegyetesi szerv illetekessege:

Orszagos

8. A koltsegyetesi szerv besorolasa:

-a tevekenyseg jellege alapjan: kozhatalmi
-a feladatellatcishoz kapcsol6d6 funkci6ja alapjan: onal16an miikodo es gazdalkod6

9. A koltsegyetesi szerviogszabalyban meghatarozottkozfeladata:

-A honvedelemrol es a Magyar Honvedsegrol sz616 2004. evi CV. torveny (a tovab-
biakban: Hvt.) 99. §-a alapjan az Alkotmany 40/A. § (1) bekezdeseben es a Hvt. 70.
§-aban meghatarozott feladatok vegrehajtasaval, az orszag katonai vedelemre torte-
no felkeszitesenek tervezesevel es szervezesevel kapcsolatos kozponti kozigazgatcisi,
valamint a Magyar Honvedseg iranyitasaval es felsoszinm vezetesevel kapcsolatos
feladatok ellatasa.

-A nernzetbiztonsagi szolgalatokr61 sz616 1995. evi CXXV. torveny 10. § (1) bekez-
dese alapjan a katonai nemzetbiztonsagi szolgalatok miniszteri iranyitasaval, a fel-
sooktatasr61 sz616 2005. evi CXXXIX. torveny 140. § (1) bekezdese alapjan a Zrinyi
Mikl6s Nernzetvedelmi Egyetem miniszteri fenntart6i iranyitasaval, a kozponti
egeszsegugyi szolgaltat6 szervezetek letrehozascir61 sz616 2009/2007. (I. 30.) Korm.
hatarozat 4. pontja alapjan a HM Allami Egeszsegugyi Kozpont (Honved, Rendesze-
ti es Vasutegeszsegugyi Kozpont) miniszteri felugyeletevel kapcsolatos tevekenyseg

vegzese.

10. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysege:

Az alaptevekenyseg(ek) 2009. december 31-ig ervenyes allamhciztartasi szakfeladatrendibesorolasa: .

751120 Kormanyzati szervek igazgatasi tevekenysege
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Az alaptevekenyseg(ek) 2010. januar I-jetol ervenyes allamhaztartAsi szakfeladatrendi be- I
sorolasa:

842152 Nernzetkozi oktamsi egylittrnUkodes; I

842191 Katonadiplornaciai tevekenyseg;
842192 Nernzetkozi katonai es rendeszeti szerepvallalas beketamogat6 es val-
sagkezelo rnuveletekben;
842201 Vedelrni feladatok kozponti igazgatasa es szabalyozasa;
842203 Vedelrni kepesseg fejlesztese;
842204 Hadero kikepzese, felkeszitese;
842541 Ar- es belvizvedelemrnel osszeruggo tevekenysegek;
842542 Minositett idoszaki tevekenysegek (kiveve ar- es belvizvedelern);
842144 Nernzetkozi katasztr6favedelrni segitsegnyUjtas;
842543 Katasztr6favedelrni helyreallitasi tevekenyseg (kiveve ar- es belviz-

vedelern).

Allamhaztartasi szakagazati besorolas:

842210 Vedelrni feladatok kozponti igazgamsa es szabaIyozasa

11. A koltsegvetesi szervnel foglalkoztatottak foglalkoztatasiiogyiszonya:

-allami vezetok: a kozponti allamigazgatasi szervekrol, valamint a Kormany tag-
jai es az allamtitkarok jogallasar61 sz616 2006. evi LVII. torveny alapjan;

-koztisztviselok: a koztisztviselok jogallasar61 sz616 1992. evi XXIII. torveny

alapjan;
-hivatasos es szerzodeses katonak: a Magyar Honvedseg hivatasos es szerzodeses

allornanyU katonmnakjogallasar61 sz616 2001. evi XCV. torveny alapjan;
-rnegbizasi szerzodessel foglalkoztatottak: a Polgari Torvenykonyvrol sz616

1959. evi IV. torveny alapjan.

Az Alapit6 Okiratban nern szabalyozott kerdeseket az Honvedelrni Miniszterium Szervezeti
es MUkodesi Szabalyzata szabalyozza.

A jelen Alapit6 Okirat 2009. jtilius I-jen lep hatalyba.

Budapest, 2009. jUnius ,,26."
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