
HONVÉDELMI MINISZTER  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) 
bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a 
honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő 
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a központi egészségügyi 
szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban, 
továbbá az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált 
egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltakra – a  

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 

alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki. 

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó 
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. július 1. 

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ 

Rövidített megnevezése: MH EK 
Angol nyelvű megnevezése: Medical Centre, Hungarian Defence Forces 
Névmódosulás: 

Magyar Honvédség Honvédkórház (2013. január 31-ig); 
Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, 

Rendészeti- és Vasútegészségügyi Központ) (2011. november 14-ig); 
Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, 

Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) (2010. augusztus 12-ig); 
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és 

Vasútegészségügyi Központ) (2007. december 9-ig). 

3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly  
krt. 44. 

3.1. Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.  

3.2. Telephelyei: 

• MH EK Podmaniczky utcai Telephely 
1062 Budapest VI., Podmaniczky u.109-111. 

• MH EK Rehabilitációs Intézet 
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A. 

Nyt. szám: 772–74/2012. 
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• MH EK Verőcei Betegotthon 
2621 Verőce (postacíme: 2621 Verőce, Pf. 20.) 

• MH EK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet 
8380 Hévíz, Ady Endre út 31.; postacíme: 8081 Pf. 116. 

• MH EK Hévízi Rehabilitációs Intézet  
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A. 

• MH EK Balatonfüredi Kardiológiai és Rehabilitációs Intézet 
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5. 

• MH EK Közegészségügyi Intézet 
1097 Budapest IX., Gyáli út 17-19.; postacíme: 1555 Budapest, 
Pf. 68. 

• MH EK Kecskeméti Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Kutató 
Intézet 
6000 Kecskemét, Balaton utca 17.; postacíme: 6001 Kecskemét 
Pf. 306. 

• MH EK Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet 
1183 Budapest XVIII., Tünde utca, hrsz. 0137664. 

• MH EK Tudományos Kutató Intézet 
1025 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.; postacíme: 1553 
Budapest, Pf. 1. 

• MH EK Egészségügyi Hatósági és Haderővédelmi Igazgatóság 
1118 Budapest XI., Budaörsi út 49-53. 

4. A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: 
– IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti 

fasor 9-13.; 
– Magyar Honvédség Verőcei Betegotthon, 2621 Verőce, Pf. 20.; 
– MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, 8381 Hévíz, Ady Endre 

út 31.; 
– MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, 8230 

Balatonfüred, Szabadság út 1.; 
– MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet (a külön jogszabályban 

meghatározott tevékenység kivételével), 1062 Budapest VI., Podmaniczky utca  
109-111.; 

– Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység 
kivételével), 1121 Budapest XII., Szanatórium utca 2/a.; 

– Országos Gyógyintézeti Központ, 1135 Budapest XIII., Szabolcs utca 
33-35. 

A költségvetési szerv kizárólag az elődintézmények fekvőbeteg és egyes 
járóbeteg–ellátást végző szervezeti elemeinek átvételéből adódó jogok és 
kötelezettségek tekintetében jogutódja a jogelőd intézményeknek. 

– MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, 1134 Budapest 
XIII., Róbert Károly krt. 44. (beolvadással megszűnt 2011. november 14-én). 
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5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Ingatlan fenntartáshoz, üzemeltetéshez és fejlesztéshez, valamint a 
személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait 
az MH önállóan működő és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üzemeltetési 
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el. 

6. A költségvetési szerv fő tevékenysége a 861000 Fekvőbeteg-ellátás 
szakágazatba tartozik.  

7. A költségvetési szerv jogi személy, az MH Hadrendjébe tartozó önálló 
állománytáblával rendelkező, más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai 
szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretéből az MH önálló 
állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik. 

8. A költségvetési szerv: 

a) alapítója és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 
továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) bekezdésében meghatározott 
egészségügyi intézmény fenntartói joggyakorlója: a honvédelmi 
miniszter; 

b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium; 
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7-11. 

9. A költségvetési szerv feladatait a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen 
szolgálati alárendeltségében végzi. 

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos. 

11. A költségvetési szerv közfeladata: 

11.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a 
továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti 
jogszabályokban, az Eütv., a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), az egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 
rendelkezéseiben, továbbá közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint 
belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása; 

11.2. a költségvetési szerv honvédelem és rendvédelem egészségügyi 
területén ellátandó állami feladata: 

a) részvétel a Magyarország szuverenitása, területi és légtér 
integritása védelmében, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges katona-egészségügyi képességek kialakításában és 
fenntartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításában; 

b) részvétel az egészségügy területén a társadalombiztosítással 
összefüggő és a katona-egészségügyre vonatkozó tevékenység végrehajtásában; 

c) részvétel az MH nemzetközi kötelezettségeiből adódó 
egészségügyi feladatok végzésében; 

d) légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása; 
e) az alkalmassági vizsgálatok végrehajtása, az alkalmassági 

követelmények, valamint az alkalmasság elbírálása rendjének meghatározása, a 
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szolgálatképesség, illetve szolgálatképtelenség orvosi elbírálása, a felülvizsgálati 
tevékenység (FÜV) végzése a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: 
Hjt.) alapján; 

11.3. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai 
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői 
munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) 
IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben meghatározott egyes feladatok végzése;  

11.4. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 
megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletben meghatározott feladatok 
végzése;  

11.5.  a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben 
meghatározott, tevékenységi körébe tartozó feladatok végzése;  

11.6. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 
15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben kapott felhatalmazás alapján az MH egészségügyi 
tevékenységének felügyelete, a főszakorvosi rendszer működésének irányítása;  

11.7. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 
1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében, az Eütv. 74. § (1) bekezdésében, 
valamint a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről 
szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az MH, a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági 
társaságok, valamint Magyarország területén tartózkodó szövetséges haderőelemek 
közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési és munkaegészségügyi 
tevékenységének irányítását, koordinálását és hatósági felügyeletét ellátó 
közegészségügyi-járványügyi szolgálat működtetése; 

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

11.9. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletben 
meghatározott feladatok végzése; 

11.10. a Hjt. 82. §-a szerint, a hivatásos és szerződéses katonai 
szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, 
pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, 
a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének 
szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet 10. §-a alapján a személyi állomány 
pszichikai készenlétének és pszichikai egészségének fenntartásával kapcsolatos 
szakmai feladatok végzése; 

11.11. az Eütv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, 
az Ebtv., az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 
törvény, az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek 
tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. 
rendelet előírásai szerint az igényjogosultak és jogosultak, valamint az állami vezetők 
és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok 
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feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet szerinti jogosultak egészségügyi 
ellátása; 

11.12 a speciális ellátotti körbe tartozók alap- és területi szakellátásával 
kapcsolatos, valamint a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről 
szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végzése; 

11.13. a jogszabályokban meghatározott ellátási terület 
igényjogosultjainak és jogosultjainak ellátása érdekében egészségügyi szolgáltató 
létesítése és funkcionálisan elkülönülő, szervezeti egységként történő fenntartása; 

11.14. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 
szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végzése; 

11.15. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatok végzése; 

11.16. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok végzése; 

11.17. az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendeletben meghatározott 
feladatok végzése; 

11.18. a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott feladatok végzése; 

11.19. az egészségbiztosítás által nem finanszírozott, egyéb gyógyító 
szolgáltatás végzése. 

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási 
Szakfeladatrend szerint: 

12.1. Honvédelem területén 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

842202 Védelmi képesség fenntartása 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 

842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás 

842203 Védelmi képesség fejlesztése 

842204 Haderő kiképzése, felkészítése 

842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és 
szervezése 

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és 
válságkezelő műveletekben 

12.2. Fekvőbeteg-ellátás keretében 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 

861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása 

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 
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861004 Egészségügyi ápolás bentlakással 

861005 Bentlakásos hospice-ellátás 

872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása 

12.3. Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás keretében 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862211 Járó betegek gyógyító szakellátása 

862212 Járó betegek rehabilitációs szakellátása 

862213 Járó betegek gyógyító gondozása 

862214 Járó betegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862233 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és 
rendvédelmi szerveknél) 

862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és 
munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 

862303 Fogorvosi szakellátás 

12.4. Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően 
végzett egészségügyi szakértői tevékenység 

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának 
hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység 

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat 

869034 Mentés 

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 

869051 Környezet-egészségügyi feladatok 

869053 Sugár-egészségügyi feladatok 

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás 

869052 Település-egészségügyi feladatok 
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869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok 

869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, 
tevékenységei 

869071 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, 
felügyelete, ellenőrzése 

869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, 
ellenőrzése 

12.5. A tudományos kutatás és fejlesztés területén 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

721921 Orvostudományi alapkutatás 

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás 

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés 

722024 Pszichológiai- és viselkedéstudományi alapkutatás 

722025 Pszichológiai- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás 

12.6. Az oktatás területén 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

842151 Nemzetközi tudományos együttműködés 

855935 Szakmai továbbképzések 

842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 

854212 Szakirányú továbbképzés 

854224 Orvos- és egészségtudományi képzési terület 

854244 Orvos- és egészségtudományi képzési terület 

854274 Orvos- és egészségtudományi képzési terület 

12.7. Egyéb 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

712101 Mérőeszközök hitelesítése 

749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 

470003 Gyógyszer-kiskereskedelem 

712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök 
és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása 

750000 Állat-egészségügyi ellátás 

841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása 

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
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823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

13. A költségvetési szerv szervezeti tagolása: 

13.1. Az MH EK működtetési feladatainak ellátásához stratégiai, 
gazdasági, igazgatási, kontrolling, szervezési, műszaki, informatikai, tudományos, 
felügyeleti, valamint más, a működést biztosító szolgáltató és funkcionális szervezeti 
egységeket tart fenn. 

13.2. Az MH EK egészségügyi feladatokat ellátó funkcionálisan 
elkülönülő szervezeti egységei: 

a) Honvédkórház 
- Az ellátási, szakellátási területre kiterjedő igényjogosultak és 

jogosultak járó- és fekvőbeteg ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása 
érdekében a Honvédkórház (rövidített megnevezése: MH EK Honvédkórház) egyéb 
egészségügyi szolgáltatást nyújt, valamint kutatási és oktatási tevékenységet végez. 

- A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető 
testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 9. § (2) bekezdésében 
meghatározott gyógyintézet–vezetői feladatokat – a jogszabályban meghatározott 
kivétellel – az MH EK Honvédkórház vezetője gyakorolja. 

b) Védelem-egészségügyi Igazgatóság 
- A védelem-egészségügyi szakfeladatok ellátása érdekében a 

Védelem-egészségügyi Igazgatóság (rövidített megnevezése: MH EK VI) végzi az 
egészségügyi stratégiai, fejlesztési, hatósági, tudományos, pszichológiai és kiképzési 
tevékenységet, az alkalmassági vizsgálatok végrehajtását, valamint a katonai 
szervezetek, a válságkezelő és béketámogató műveletekben résztvevő, területileg 
elkülönült szervezeti egységek egészségügyi tevékenységével, továbbá az 
egészségügyi anyagellátásának irányításával összefüggő feladatokat. 

- Az MH EK VI vezetője (MH egészségügyi főnök) szakmailag 
felügyeli az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) 
EüM rendeletben meghatározott egészségügyi tevékenységet az MH 
vonatkozásában. 

- Az MH EK VI vezetőjének (MH egészségügyi főnök) 
alárendeltségében és az MH honvéd-tisztifőorvos vezetése alatt a Magyar 
Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálata (rövidített megnevezése: MH 
EK KJSZ) működik. Az MH EK KJSZ gyakorolja az egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben meghatározott 
közegészségügyi hatósági, járványügyi hatósági, egészségfejlesztési feladatokat, 
valamint a Rendeletben meghatározott munkaegészségügyi hatósági feladatokat. 



 9 

14. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje: 
a) a vezető megnevezése: parancsnok; 
b) a parancsnokot, az MH egészségügyi főnököt, az MH EK 

Honvédkórház vezetőjét, a parancsnok gazdasági helyettesét, a stratégiai, 
tudományos és felügyeleti igazgatóját – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata 
alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel. 

15. A költségvetési szervnél  
a) a Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot; 
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban. 

16. Az Eütev., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv egészségügyi 
szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások 
üzemeltetésének biztosítása érdekében az MH költségvetési létszámkeretébe nem 
tartozó MH EK Honvédkórház foglalkoztatottjai 

a) szabadfoglalkozás keretében, 
b) egyéni egészségügyi vállalkozóként, 
c) társas vállalkozás tagjaként, 
d) önkéntes segítőként 

foglalkoztathatóak. 

17. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa 20 % a 
módosított kiadási előirányzatok arányában. 

18. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár 
végzi. 

19. A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a 
vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további 
jogszabályok által előírt rendelkezéseket a költségvetési szerv Szervezeti és 
Működési Szabályzata határozza meg, melyet a vezető az Alapító Okirat hatályba 
lépését követő 90 napon belül elkészít, és a Honvéd Vezérkar főnöke útján 
jóváhagyásra felterjeszt a honvédelmi miniszternek. 

20. Jelen Alapító Okirat 2013. február 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg 
hatályát veszti a 2011. december 23-án aláírt, 144–57/2011. számú, egységes 
szerkezetű Alapító Okirat. 

Budapest, 2012. december       -      n. 
A miniszter kiadmányozási 

jogkörében eljáró: 

Fodor Lajos 
HM közigazgatási államtitkár 


