
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 Védelmi Hivatal 

alapító okiratát a következők szerint adom ki. 

1. A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal alapításának 
dátuma: 1995. július 1. 

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hi-
vatal. 

Rövidített megnevezése: HM VH 
Angol nyelvű megnevezése: Defence Administration Office, Ministry of 

Defence; 
Német nyelvű megnevezése: Amt für Verteidigungsverwaltung, 

Verteidigungsministerium; 
Francia nyelvű megnevezése: Office de l’ Administration de Défense, 

Ministère de la Défense. 

3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7-11. 
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25. 

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje és annak székhelye: 
Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Védelmi Koordinációs Iro-

da, 1055 Budapest V., Balaton utca 7-11. 

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 önállóan 
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. 

Nyt. szám: 154–44/2013. 
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7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező 
HM 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 jogszabály-
ok határozzák meg: 

– a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény; 

– a Hvt. vhr.; 
– a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai vég-

rehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet; 
– a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról 

és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet. 

b) ellátja a jogszabályokban feladat- és hatáskörébe utalt következő felada-
tokat: 

– a honvédelmi tárcát érintő védelmi igazgatási feladatok koordinálását; 
– honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-

koordináló szakmai szerveként a honvédelmi igazgatási feladatokat; 
– a fegyveres összeütközésekkel összefüggő polgári védelmi feladatokra 

történő felkészítés tervezésében, szervezésében és végrehajtásában való közreműkö-
dést; 

– a honvédelmi miniszter jogkörében a megyei, fővárosi védelmi bizott-
ság honvédelmi feladatai feletti felügyelet gyakorlását, a Kormány által meghatározott 
rendben és az általa kijelölt szerveknél a honvédelmi feladatok végrehajtásának ellenőr-
zését; 

– a védelmi felkészítés éves feladattervének előkészítésével, a védelmi 
felkészítési feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési előirányzatok elosztásá-
val kapcsolatos szakmai koordinációt; 

– a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottság szerveivel való együttmű-
ködést, a katasztrófák elleni védekezés időszakában a védekezésben érintett központi, 
területi és helyi államigazgatási szervek, valamint a honvédelemben közreműködő más 
szervek vezetőivel való kapcsolattartást, az információk elemzését, a tárcán belül szük-
séges koordinációt, a fővárosi és megyei védelmi bizottságok hatáskörébe utalt dönté-
sek előkészítésében és végrehajtásában való közreműködést; 

– a gazdaságfelkészítés békeidőszaki egyszeri és folyamatos ráfordítá-
sainak költségvetési tervezésével kapcsolatos feladatokat; 



 3 

– másodfokú hatóságként a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezett-
séggel összefüggő kártalanítási eljárás során felmerült fellebbezések elbírálását. 

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

842202 Védelmi képesség fenntartása; 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek; 
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem); 
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 a) pontjának megfelelő-
en - 2013. augusztus 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 
31-én aláírt, 772–7/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat. 

Budapest, 2013. szeptember 3-án. 

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 

Dankó István s. k., 
HM közigazgatási államtitkár 

 


