
A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredre (a továbbiakban: Ezred) 

vonatkozó közérdekű adatok 

 

I. Szervezeti és személyi adatok: 

 

1.) Az Ezred hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

 

a) Hivatalos név: Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 

b) Székhelye: 9027 Győr, Laktanya utca 1. 

c) Postai címe: 9002 Győr, Pf.: 316. 

d) Telefonszáma: 06-96/622-700 

e) Telefaxszáma: 06-96/622-746 

f) Elektronikus levélcíme: mh12raketaezred@mil.hu 

g) Honlapja: mh12.honvedseg.hu 

h) Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

 Az ügyfélkapcsolati vezető neve: Sályi Gergely hadnagy, kommunikációs tiszt 

 Telefonszám: 06-96/622-700 

 Az ügyfélfogadás rendje: A megadott telefonszámon előzetesen egyeztetett 

időpontban 

  



2.) Az Ezred szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 

szervezeti egységek feladatai 

a) Az Ezred szervezeti felépítése az ezred Szervezeti és Működési Szabályzatában (a 

továbbiakban: SZMSZ) található. 

b) Az egyes szervezeti egységek feladatai: 

A Parancsnokság feladata a parancsnok közvetlen vezetése mellett az ezred vezetési 

funkcióinak működtetése, a napi élet biztosításához és az elrendelt katonai feladatok sikeres 

teljesítéséhez kapcsolódó döntések meghozatala, valamint a döntésekből fakadó feladatok 

végrehajtásának felelős irányítása, ellenőrzése. 

A Törzs feladata az ezred béke és békétől eltérő időszakban folytatott tevékenységének 

tervezése, szervezése, a parancsnok döntéseinek előkészítése és a meghozott döntések 

koordinálása, szakmai támogatása, illetve felügyelete. 

 A Felderítő Főnökség rendeltetése a Hvt. 38. § (7) bekezdése alapján nem nyilvános 

adat. 

 A Hadműveleti Főnökség rendeltetése az ezred hadműveleti feladatainak tervezése, 

szervezése. 

 A Kiképzési Főnökség rendeltetése az ezred személyi állománya kiképzésének 

szervezése, irányítása, ellenőrzése. 

 A Híradó és Informatikai Főnökség rendeltetése az ezred híradásának, informatikai 

tevékenységének és információvédelmének folyamatos biztosítása, valamint az ennek 

érdekében szükséges kiképzési, biztosítási, ellenőrzési feladatok folyamatos végzése. 

 A Helyi Biztonsági Főnökség rendeltetése a személyi, fizikai, adminisztratív és 

elektronikus információbiztonsági szabályok érvényesítése, az üzemeltetéshez 

kapcsolódó NATO, EU és nemzeti előírások, biztonsági szabályok betartása és 

betartatása az ezred vonatkozásában. 

 Az Ügyviteli Részleg rendeltetése az ezred minősített adatvédelmi és ügyviteli 

feladatainak tervezése, szervezése és végzése. 

A Logisztikai Főnökség rendeltetése az ezred logisztikai feladatainak tervezése, szervezése. 

A Személyügyi Főnökség rendeltetése az ezred alaprendeltetéséből adódó feladatai 

végrehajtásának személyi feltételei biztosítása, az ezred optimális működéséhez szükséges, a 

teljes személyi állományra kiterjedő személyügyi, feltöltési, hadkiegészítési, és humán 

feladatok tervezése, szervezése, végzése, illetve a végrehajtás irányítása, ellenőrzése. 

A Jogi, Igazgatási és Biztonságtechnikai Főnökség rendeltetése az ezred törvényes 

működésének jogi eszközökkel történő biztosítása, továbbá a munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szabályok érvényesülésének biztosítása. 

A Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra (GTPER) rendeltetése az ezred 

költségvetési gazdálkodásának jogszabályi keretek közötti biztosítása. 

A Belső Ellenőrzési Főnökség rendeltetése, hogy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és 

tanácsadó tevékenysége keretében az ezred működését fejlessze és eredményességét növelje. 

Az alegységek rendeltetése a Hvt. 38. § (7) bekezdése alapján nem nyilvános adat. 

  



3.) Az Ezred vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

 

a) Az ezred vezető állománya: 

 

 parancsnok: Könczöl Ferenc ezredes 

 parancsnokhelyettes: Matyi Tibor alezredes 

 parancsnokhelyettes: Bozsóki Attila alezredes 

 törzsfőnök: Papp Tamás alezredes 

 vezénylőzászlós: Inoka Zoltán főtörzszászlós 

 

 

Elérhetőségük:  

 Telefonszám: 06-96/622-700 

 Elektronikus levélcím: mh12raketaezred@mil.hu 

 

b) Egyes szervezeti egységek vezetőinek neve a Hvt. 38. § (7) bekezdése alapján nem 

nyilvános adat. 
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4.) Az Ezred felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a 

fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában az Ezred felett 

törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek 

 

1. Honvédelmi Minisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 

Postai cím: 1885 Budapest, Pf.: 25. 

Telefon: +36 (1) 474-1111, +36 (1) 236-5111 

Ügyfélszolgálat e-mail: hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu 

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-474-1168 

Az ügyfélszolgálat munkaidőben hívható: hétfő-csütörtök: 08:00-16:30, péntek: 08:00-14:00 

 

2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

Székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37. 

Postai cím: Budapest 1885. Pf 25. 

Telefon: +36 (1) 474-1680 

Telefax: +36 (1) 474-1248 

E-mail: hatosagihivatal@hm.gov.hu 

Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést követően. 

 

3. Magyar Honvédség Parancsnoksága 

Székhely: 

 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2. 

 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 

 1135 Budapest, Lehel utca 35-37. 

 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. 

Postai cím:  

 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2. 

 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 

 1135 Budapest, Lehel utca 35-37. 

 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. 

Telefon: +36 (30) 436-8776 

E-mail cím: mhp.tnyo@mil.hu  

 

4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Postai cím: 1373 Budapest, Pf. 561. 

Telefon: +36 (1) 428-5100 

Telefax: +36 (1) 428-5509 

Központi elektronikus levélcím: nav_kozpont@nav.gov.hu 

Honlap: http://nav.gov.hu 
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5. Állami Számvevőszék 

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10. 

Postai cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54  

Telefon: +36 (1) 484-9100 

Telefax: +36 (1) 484-9200 

E-mail: szamvevoszek@asz.hu 

Honlap: www.asz.hu 

 

6. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 13. 

Postai cím: 1538 Budapest, Pf. 535 

Telefon: +36 (1) 224-6800 

Telefax: +36 (1) 224-6954 

Email: kehi@kehi.gov.hu 

 

7. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: + 36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

Email: dpo@naih.hu 
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