
 
 
    
Okirat száma: 22-5/2019/p 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
1.1.2. rövidített neve: MH KIKNYP 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1. angol nyelven: Hungarian Defence Forces Military Administration and Central Registry Command 
 1.2.1.1. angol nyelven rövidített neve: HDF MACRC 

1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 51. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1967. szeptember 1. 
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
1 Magyar Honvédség Információs és Katonai Igazgatási Központ 1145 Budapest, Gyarmat utca 42.  
2 Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5-7.  
3 Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 8200 Veszprém, Jókai utca 31-33.  
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  

3.1.1. megnevezése: Honvédelmi Minisztérium 
3.1.2. székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 

3.2. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök esetén 
3.2.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP), 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.  
3.2.2. átruházott irányítási hatáskörök: az MHP az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontjában, az Áht. 9. § d) pontjában, – a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével – az Áht. 9. § e) pontjában, és az Áht. 9. § g)-i) pontjában meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja. 
3.2.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: 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 12. §-a. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, más jogszabályban, valamint belső rendelkezésekben,   4.1.1. a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvényben,  4.1.2. a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben,  4.1.3. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, 4.1.4. 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. rendeletben,  4.1.5. a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben (a továbbiakban: Hjt. vhr.), 4.1.6. a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.) HM rendeletben,  4.1.7. a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendeletben,  4.1.8. a bélyegzőellátásról és a bélyegzők használatáról szóló 38/2013. (VII. 12.) HM utasításban, 
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4.1.9. a kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról szóló 42/2013. (VII. 25.) HM utasításban, 4.1.10. a honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó egyes eljárási szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) HM utasításban, 4.1.11. a nyomdai munkák tervezésének, végzésének és felügyeletének rendjéről szóló 1/2016. (I. 13.) HM utasításban 
 meghatározott feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 842211 Honvédelem ágazati feladatai 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: végzi Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelmét, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátását, nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenységet,  

4.3.1. békében, valamint különleges jogrend bevezetését követően a katonai igazgatási és hadkiegészítési szakfeladatok tervezését, szervezését, végrehajtását,  
4.3.2. a kegyeleti-, toborzó és érdekvédelmi tevékenység szervezését és végrehajtását, a megyei ügyfélszolgálatok működtetését,  
4.3.3. a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) személyi állományának személyi igazoló jeggyel és a hatáskörébe utalt egyéb igazolványokkal való ellátását,  
4.3.4. a szervezetek bélyegzővel, személyi pecsétnyomóval történő ellátását; a bélyegzők, személyi pecsétnyomók központi nyilvántartásának vezetését; a bélyegzők, személyi pecsétnyomók felhasználásának ellenőrzését és selejtezését; továbbá nyomdai munkák elvégzését, 
4.3.5. a hadköteles nyilvántartással, a meghagyásba bevont szervekről szóló nyilvántartással, a hadkötelezettséggel és a gazdasági-, anyagi szolgáltatásokkal, valamint a központi személyügyi és érdekvédelmi nyilvántartás kezelésével kapcsolatos feladatokat, jogszabály alapján az abból történő adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatokat,  
4.3.6. az MH önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos katonai igazgatási, hadkiegészítési feladatok tervezését, szervezését és végrehajtását, a katonai oktatási intézmények hallgatói állománnyal történő utánpótlásának szervezését, az MH katonai szervezetek szerződéses állománnyal történő feltöltésének tervezését, szervezését, koordinálását, végrehajtását,  
4.3.7. a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartását és okmányellátását, 
4.3.8. a háborús kegyeleti tevékenység megyei szintű támogatási feladatait. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezető megnevezése parancsnok. A parancsnokot a Magyar Honvédség parancsnokának javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel. A parancsnok felett az egyéb munkáltatói jogokat – figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) és a Hjt. vhr. rendelkezéseire – a Magyar Honvédség parancsnoka gyakorolja. Kinevezése határozatlan időtartamra szól. 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 hivatásos és szerződéses szolgálati viszony Hjt. 
2 honvédelmi alkalmazotti jogviszony a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 

6. A honvédelmi szervezetre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A költségvetési szerv a Hvt. 38. § (1) bekezdése, 38/A. § (1) bekezdése és 39. § (3) bekezdése, továbbá 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 2. § (3) bekezdés 1. pontja értelmében 

6.1.1. a Magyar Honvédség parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozik, és 
6.1.2. jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, ezred jogállású katonai szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik. 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  MAGYAR  HONVÉDSÉG  KATONAI
IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 2019. április 10. napján kelt, 2019.
április 16. napjától alkalmazandó 22-4/2019/p okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. április 17.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.04.17 14:07:39


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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