
HONVÉDELMI MINISZTER  

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

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 11. § 
(1) és (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra – a  

Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs és Kul turális F őigazgatóság 

megszüntető okiratát a következők szerint adom ki. 

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó Honvédelmi 
Minisztérium (a továbbiakban: HM) Protokoll Rekreációs és Kulturális 
Főigazgatóságot, mint önálló HM szervezetet – 2013. február 28-i hatállyal  – 
megszüntetem. 

2. A megszűnő költségvetési szerv: 
a) megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs és Kul-

turális Főigazgatóság; 
b) rövidített megnevezése: HM PRKF; 
c) székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 34-36.; 
d) postacíme: 1885 Budapest, Pf.: 25.; 
e) alapítója: a honvédelmi miniszter; 
f) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium. 

3. A megszüntetés oka: az alapítónak a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése által biztosított jogkörében 
hozott ez irányú döntése. 

4. A költségvetési szervet megszüntető szerv neve és székhelye: 
Honvédelmi Minisztérium 
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 

5. A beolvadással megszűnő költségvetési szerv 2013. február 28-ig 
vállalhat kötelezettségeket. 
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6. A költségvetési szerv jogutódja – ideértve a vagyoni jogokat és 
kötelezettségeket is – a b) pontban meghatározott kivétellel a Magyar Honvédség 
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) 
(székhelye:1118 Budapest XI., Budaörsi út 49-53.). 

A megszűnő költségvetési szerv által ellátott 
a) protokoll, kulturális, egyes rekreációs, nemzetközi utazásszerve-

zési, és támogató tevékenységgel kapcsolatos feladatait az MH BHD (1118 
Budapest XI., Budaörsi út 49-53.) veszi át, 

b) balatonkenesei szervezeti elemének feladatait a 2013. március  
1-jei hatállyal létrehozásra kerülő Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs 
Központ (8173 Balatonkenese, Tompa M. út 1.) veszi át. 

7. A megszűnő költségvetési szerv személyi állományát a 6. pontban 
nevesített költségvetési szervek, és a Magyar Honvédség egyéb költségvetési 
szervei tervezik továbbfoglalkoztatni. 

8. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból történő kivezetését a 
Magyar Államkincstár végzi. 

9. A Megszüntető Okiratot a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni. 

Budapest, 2013. február      -    n. 

Hende Csaba 
 


