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A 154-102/2013. számú, 2013. december 20. napján hatályba lépett Alapító
Okiratban foglaltak alapján kidolgozásra került az alakulat Szervezeti és Működési
Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ).
A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (a továbbiakban:
MH 59. SZD RB) SZMSZ-nek rendeltetése, hogy a hatályos jogszabályokkal és
belső rendelkezéssel összhangban rögzítse az MH 59. SZD RB, mint békeszervezet
rendeltetését, feladatait, hatáskörét, felelősségét, szervezeti felépítését, a vezetők
feladat és hatáskörét, a katonai szervezet békeműködésének rendjét.
Az MH 59. SZD RB-nél az egyedi beosztásokra vonatkozó feladatokat,
hatásköröket, felelősséget és tevékenységi rendet a Munkaköri Leírások rögzítik.

ÉRTELMEZŐ FOGALMAK
Az MH 59. SZD RB SZMSZ alkalmazása szempontjából:
MH 59. SZD RB szervek:
Vezető szervek: Parancsnokság, Törzs, Logisztikai főnökség,
Személyügyi főnökség, Jogi és igazgatási főnökség, Repülésbiztonsági
főnökség, Biztonságtechnikai alosztály, Helyőrségi komendáns hivatal,
Gazdálkodás támogató és pénzügyi ellátó referatúra; Kommunikációs és
Protokoll alosztály,
Biztosító alegységek: Hadműveleti központ, Művelettámogató zászlóalj;
Harcoló alegységek: Harcászati repülőszázad, Harcászati kiképző
repülőszázad, Szállítórepülő század;
Logisztikai alegységek: Repülő műszaki zászlóalj, Logisztikai zászlóalj,
Raktárak;
Egészségügyi Központ: Repülőorvosi és MEDEVAC részleg, Foglalkozás
egészségügyi részleg.
AZ MH 59. SZD RB alárendelt katonai szervezettel nem rendelkezik.
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I. A MAGYAR HONVÉDSÉG
59. SZENTGYÖRGYI DEZSŐ REPÜLŐBÁZIS
RENDELTETÉSE, FELADATAI, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A honvédelmi miniszter a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
(a továbbiakban: Hvt) 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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 rendjéről eltérő
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – 154102/2013. nyt. számon kiadott alapító okirattal 2000. október 01-i hatállyal
költségvetési szervet alapított.
1.
1.1
1.2
1.3

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis jogállása:
A költségvetési szerv megnevezése:
Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
Rövidített megnevezése: MH 59. SZD RB

1.4
1.4.1
1.5
1.6

A költségvetési szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
Postacíme: 6004 Kecskemét, Pf.: 320.
A költségvetési szerv Alapító Okiratának nyilvántartási száma: 154-102/2013.
Az MH 59. SZD RB jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, dandár
jogállású katonai szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési
létszámkeretéből a Magyar Honvédség önálló állománytáblás szervezetek részére
biztosított létszámkeretbe tartozik.
Az MH 59.SZD RB alapítója: a honvédelmi miniszter;
Irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM);
irányító szervének székhelye:1055 Budapest V., Balaton u. 7-11.
Az MH 59. SZD RB az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik. Az MH ÖHP
Légierő Haderőnem főnöke (parancsnokhelyettes) a parancsnok által átruházott
hatáskörben irányítja az légierő haderőnem katonai szervezeteit, így az MH 59. SZD
RB-t.
A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai
szakágazatba tarozik.
A költségvetési szerv illetékessége: országos.
A költségvetési szerv közfeladata: a Hvt. 36. § -ában, és 38. § (1) bekezdése szerinti
jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.
Az MH 59. SZD RB vezetője, kinevezésének rendje:
A vezető megnevezése: bázisparancsnok.
A parancsnokot – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata alapján – a honvédelmi
miniszter nevezi ki és menti fel. A bázisparancsnok a katonai szervezet élén álló
egyszemélyi felelős vezető. A bázisparancsnok a katonai szervezet állományába
tartozó szolgálati viszonyban álló katonák szolgálati elöljárója, a más jogviszonyban
állóknak (közalkalmazottaknak) hivatali felettese.
Az MH 59. SZD RB-nél a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a
továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák teljesítenek

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13

1.14

1.15
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1.16

1.17

1.18

1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

1.26

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
3.
3.1
3.2
3.3

szolgálatot, illetőleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt) hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.
Az MH 59. SZD RB gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv. A gazdálkodás rendjét és az előirányzatok
felhasználásának módját a vonatkozó jogszabályokkal és belső rendelkezésekkel
összhangban a felügyeleti szerv határozza meg. A magasabb hatáskörbe nem tartozó
kérdésekben a bázisparancsnok gyakorolja az Áht-ben meghatározott
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört. E jogkörét a bázisparancsnok írásban
átruházhatja, melyet a bázis gazdálkodási intézkedésében kell rögzíteni.
Pénzügyi szakterülettel kapcsolatos kiadmányozási jogot – a béralap-, illetve
költségvetési előirányzat módosítás kivételével – a vezető pénzügyi referens
(távollétében az őt helyettesítő személyek) részére a bázisparancsnok átadja.
Az MH 59. SZD RB ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, valamint egyes
pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH önállóan működő és gazdálkodó, egyes
gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
végzi.
Az MH 59. SZD RB vállalkozási és kiegészítő tevékenységet nem folytat.
Az MH 59. SZD RB pénzügyi gazdasági vezetői feladatokat a vezető pénzügyi
referens látja el.
Az MH 59. SZD RB logisztikai gazdasági vezetői feladatait a logisztikai főnök látja
el.
Az MH 59. SZD RB – mint költségvetési szerv – nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.
A katonai szervezet a feladataihoz kollektív és egyéni fegyverzettel rendelkezik;
Az MH 59. SZD RB az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségében hajtja
végre feladatait.
Az MH 59. SZD RB felső szintű szakirányítása a Hvt, 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 és a belső szabályozási tevékenységről szóló 15/2012.
(II.24.) HM utasításban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.
Az MH 59. SZD RB vezetési tevékenysége a repülőbázis vezetői és a vezető szervek
vezetői útján – a Hvt-ben, más jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó
eszközökben, valamint az MH 59. SZD RB SZMSZ-ben meghatározott feladat- és
hatáskörök szerint – valósul meg.
Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis rendeltetése (állami feladatként
ellátandó alaptevékenysége):
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és
válságkezelő műveletekben.
Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis fő feladatai:
Légtér-rendészeti (air policing), légvédelmi feladatok, valamint légi szállítási
feladatok ellátása;
Az alegységek felkészítésének tervezése;
A repülőbázis készenlét fenntartása és fokozása rendszere feladatainak, mozgósítási
készségének, hadrafoghatóságának, a fegyveres készenléti szolgálat ellátásának
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folyamatos, követelmények szerinti biztosítása, az időbeni riasztás és a harcba lépés
feltételeinek biztosítása;
A harcbiztosítás megtervezése, megszervezése, végrehajtása, a végrehajtó
alegységek, szolgálati ágak tevékenységének folyamatos vezetése;
A kiképzés korszerű elvek és módszerek szerint történő megtervezése,
megszervezése, végrehajtásának irányítása, rendszeres ellenőrzése, módszertani és
biztonsági tényezők állandó tervezése;
A harci- és kiszolgáló technika előírt technikai hadrafoghatóságának,
igénybevételének, javításának, illetve folyamatos anyagellátásának megtervezése,
megszervezése és ellenőrzése, a logisztikai biztosítás rendszeres elemzése,
fejlesztése, harceszközök technikai lehetőségeinek fokozása, optimális
felhasználásának biztosítása;
Az anyag- és pénzgazdálkodás szervezése, káreljárások illetékesség szerinti
végrehajtása, naprakész anyag- és pénzgazdálkodási nyilvántartás vezetése;
A harcvezetési és készenléti feladatok rendszeres gyakoroltatása, az állomány
tervszerű és sokoldalú kiképzése;
Részvétel rendkívüli feladatok végrehajtásában;
Mindazon feladatok ellátása, amelyet jogszabály, elöljárói intézkedés, a szervezeti és
működési szabályzat hatáskörébe utal;
A költségvetési gazdálkodás szervezése, a gazdálkodási, pénzügyi fegyelem
betartása és betartatása, káreljárások illetékesség szerinti végrehajtása, naprakész
nyilvántartások vezetése;
Az újító-ésszerűsítő tevékenység tervezése, szervezése, támogatása, céljainak és
feladatainak rendszeres meghatározása és végrehajtási feltételeinek biztosítása;
Az alakulat humán stratégiájának meghatározása, végrehajtásának irányítása és
ellenőrzése;
A béke, a békétől eltérő és a minősített időszaki vezetés rendszerének, módszereinek
és hatékonyságának elemzése és értékelése, a korszerű elveknek és gyakorlati
igényeknek megfelelő rendszeres fejlesztése, a harcvezetési és készenléti feladatok
rendszeres gyakoroltatása, a végrehajtó állomány tervszerű és sokoldalú
kiképzésének megszervezése, végrehajtásának biztosítása;
Rendszeres kapcsolat fenntartása a rendvédelmi szervekkel, az illetékes területi
állami és civil szervekkel;
Az MH 59. SZD RB létszámára – ezen belül az állomány arányokra –, szervezésre,
felszerelésére vonatkozó igények és javaslatok kidolgozása és felterjesztése;
Az MH 59. SZD RB tevékenysége mindenoldalú biztosításának és működésének
feltételeinek szervezése és vezetése, a személyi állomány megfelelő élet-, szolgálatiés munkakörülményeiről való gondoskodás;
Javaslatok megfogalmazása a vezetési elvek és módszerek korszerűsítésére, a
vezetés biztosítása érdekében tervezni, szervezni a híradással, informatikai
biztosítással kapcsolatos feladatokat;
Az MH 59. SZD RB életére és tevékenységére vonatkozó jogszabályok,
szabályzatok, intézkedések és parancsok előírásai végrehajtásának érvényesítése;
A humánszolgálati (szociális, mentálhigiénés) valamint a szervezeti sajátosságoknak
megfelelő kulturális-, sport- és PR (civil kapcsolatok) szaktevékenységek végzése;
A bázis valós társadalmi megítélését elősegítő tájékoztató munka végzése;
Kapcsolat tartása a helyi médiákkal;
Kapcsolat kiépítése és fenntartása más országok légierőivel, illetve egyes repülő
alakulataival;
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A Magyar Honvédség képviselete hazai
repülőnapokon;

és nemzetközi rendezvényeken,

Záró rendelkezések
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyás napját követő 5.
munkanapon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. március 08-án, a 1594/969. nyt.
számon jóváhagyott MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Szervezeti és
Működési Szabályzata hatályát veszíti.

Kecskemét, 2015. március 20.

Ugrik Csaba dandártábornok
bázisparancsnok

Készült: 3 példányban
Egy példány: 42 lap
Ügyintéző (tel.): dr. Pekáry Gabriella fhdgy (0243/27-15)
Kapják: 1.sz.pld.: Levéltár
2.sz.pld.: MH ÖHP
3.sz.pld.: MH 59. SZD RB JIF

