
HONVÉDELMI MINISZTER  

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jog-
rendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekez-
dése 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, valamint a honvédelmi 
szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól 
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a  

Magyar Honvédség Civil-katonai  
Együttm űködési és Lélektani M űveleti Központ 

alapító okiratát a következők szerint adom ki. 

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költ-
ségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. július 1. 

2. A költségvetési szerv 
Megnevezése: Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lé-

lektani Műveleti Központ. 
Rövidített megnevezése: MH CKELMK 
Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defense Forces Civil-Military 

Cooperation and Psychological Operations Center. 

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

4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő 
költségvetési szerv. 

a) Logisztikai és pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önálló-
an működő és gazdálkodó költségvetési szerve látja el; 

b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatait az MH önál-
lóan működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt költségvetési szerve végzi. 

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati fel-
adatai szakágazatba tartozik. 

Nyt. szám: 154–46/2013. 
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6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, 
önálló zászlóalj jogállású katonai szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költség-
vetési létszámkeretéből az MH önálló állománytáblás szervezetek részére biztosított 
keretbe tartozik. 

7. 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. A költségvetési szerv az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik. 

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos. 

10. A költségvetési szerv közfeladata: 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jog-

rendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: 
Hvt.) 36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

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

842204 Haderő kiképzése, felkészítése; 
842205 Haderő (hazai) tevékenysége. 

12. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje: 
a) a vezető megnevezése: parancsnok; 
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata alapján – 

a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel. 

13. A költségvetési szervnél  
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tar-

tozó hivatásos és szerződéses katonák teljesítenek szolgálatot; 
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatá-

lya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban. 

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

15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működé-
sének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a 
költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatályba lépését követő 60 napon be-
lül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a 8. pontban meghatározott parancsnok ré-
szére. 
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16. Jelen Alapító Okirat 2013. szeptember 15-én lép hatályba, és egyidejű-
leg hatályát veszti a 2012. október 19-én aláírt, 772-71/2012. számú, egységes szer-
kezetű Alapító Okirat. 

Budapest, 2013. szeptember 3-án. 

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 

Dankó István s. k., 
HM közigazgatási államtitkár 

 


