
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 szó-
ló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédelmi szervezetek működésének az 
államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különle-
ges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § (1) be-
kezdésében foglaltakra – a  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

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

1. A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal alapításának 
dátuma: 2005. április 1. 

Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján: 1994. november 1. 

2. A költségvetési szerv  
Megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal. 
Rövidített megnevezése: HM HH 
Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Office of Authorities. 
Névmódosulás: Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Központi 

Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (2010. december 31-ig). 

3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel út 35-37. 
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25. 

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjei és azok székhelye:  

− HM Költségvetési Ellenőrzési Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel út  
35-37.; 

− HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal, 1135 Budapest 
XIII., Lehel út 35-37. 

Nyt. szám: 154–34/2013. 
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5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal. 

a) Logisztikai és pénzügyi gazdálkodási feladatait a Magyar Honvédség (a 
továbbiakban: MH) kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve látja el; 

b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatait az MH önálló-
an működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására 
kijelölt költségvetési szerve végzi. 

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842210 Védelmi feladatok központi 
igazgatása és szabályozása szakágazatba tartozik. 

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező 
szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik. 

8. A költségvetési szerv 
a) alapítója: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 72. § (1) bekezdése 
alapján a Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.); 

b) irányító szerve: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Hvt. vhr.) 2. § (3) bekezdés 2. pontja alapján a HM; 

c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7-11. 

9. A költségvetési szerv a honvédelmi miniszter irányítása alatt álló központi 
hivatal, amely a feladatait a HM közigazgatási államtitkár szakmai irányítása alatt végzi. 

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos. 

11. A költségvetési szerv 

a) alaptevékenységét, működését és közfeladatait a következő jogsza-
bályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg: 

– a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósí-
tásának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény; 

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény; 

– a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény; 
– a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény; 
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény; 
– a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 

évi XXXI. törvény; 
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; 
– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-

vény; 
– a Hvt. vhr.; 
– az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény; 
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– a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. tör-
vény; 

– a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény; 

– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet; 

– a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési 
terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfo-
gadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet; 

– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

– a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrende-
zési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi 
érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet; 

– a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. 
(XII. 21.) Korm. rendelet; 

– a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet; 
– a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet; 
– a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelö-

léséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosítá-
sáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet; 

– a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; 

– az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; 

– a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerve-
inek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; 

– az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási terü-
letének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet; 

– a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építmé-
nyekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet; 

– az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési fel-
tételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

– az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált inté-
zésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet; 

– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és 
a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet; 

– a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti te-
vékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 
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– a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 

– az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rende-
let;  

– a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 
95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet; 

– a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. 
rendelet; 

– a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bíróságról 
és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. 
(XII. 7.) Korm. rendelet; 

– az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gá-
zokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet; 

– a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

– a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet; 
– az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, va-

lamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 
– az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos 

Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 
– a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárá-

si szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet; 
– az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet; 
– a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásuk módjáról szóló 

1/2012. (I. 26.) NGM rendelet; 
– a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vo-

natkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 
30.) HM rendelet; 

– a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenes-
ségek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. 
(X. 20.) HM rendelet; 

– a honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az ágazati munkaügyi ható-
sági tevékenység sajátos szabályairól szóló 10/2012. (VII. 19.) HM rendelet; 

– a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös 
szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet; 

– a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, va-
lamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelé-
sére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás; 

– a munkavédelmi tevékenység rendjéről szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás; 

b) ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
feladat- és hatáskörébe utalt következő feladatokat: 

– területrendezési, területfejlesztési, valamint településrendezési feladatokat; 
– elsőfokú honvédelmi szakhatósági feladatokat; 
– elsőfokú építésügyi hatósági és szakhatósági feladatokat; 
– elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat; 
– elsőfokú munkabiztonsági hatósági és szakhatósági feladatokat; 
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– elsőfokú veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat; 
– elsőfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat; 
– elsőfokú környezetkárosító-gáz felügyeleti hatósági feladatokat; 
– elsőfokú korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesíté-

si eljárás lefolytatására kijelölt hatósági feladatokat; 
– elsőfokú munkaügyi hatósági feladatokat; 
– az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos kodifikációs, koordinációs és 

funkcionális feladatokat; 
– az MH adatvédelmének szakmai irányítását és felügyeletét, valamint a szakirá-

nyításhoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat; 
– az MH munka-, tűz- és környezetvédelmi szakirányításhoz kapcsolódó döntés-

előkészítési feladatokat. 

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladat-
rend szerint: 

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása. 

13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezési rendje: 
a) a vezető megnevezése: főigazgató; 
b) a főigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel. 

14. A költségvetési szervnél  
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó 

hivatásos és szerződéses katonák teljesítenek szolgálatot; 
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá 

tartozó kormánytisztviselők állnak jogviszonyban. 

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének 
sajátos szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a költség-
vetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatályba lépését követő 90 napon belül elkészít, 
és a HM közigazgatási államtitkár útján jóváhagyás céljából felterjeszt a honvédelmi mi-
niszter részére. 

17. Jelen Alapító Okirat - a Hvt. vhr. 37. § (1) bekezdés b) pontjának megfele-
lően - 2013. augusztus 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 
31-én aláírt, 772–5/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat. 

Budapest, 2013. szeptember 3-án. 

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 

Dankó István s. k., 
HM közigazgatási államtitkár 

 


