
HONVÉDELMI MINISZTER  

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján 
– figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) 
pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szó-
ló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a honvédelmi szervezetek működé-
sének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 
30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a  

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely őrség Dandár 

alapító okiratát a következők szerint adom ki. 

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségve-
tési szerv alapításának dátuma: 2007. január 1.  

Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján: 1945. január 16., törté-
nelmi előzmény alapján: 1741. október 30. 

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár. 

Rövidített megnevezése: MH BHD. 
Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defence Forces „vitéz Szurmay 

Sándor” Budapest Garrison Brigade. 
Névmódosulás: MH Támogató Dandár (2012. május 19-ig). 

3. A költségvetési szerv székhelye: 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49-53. 
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25. 
Telephelyei: Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ: 1143 Budapest, 

Stefánia út 34-36. 

Hotel Hadik: 1145 Budapest, Ajtósi Dürer sor 29/a-b. 

Istenhegyi úti Vendégház: 1125 Budapest, Istenhegyi út 73-75. 

Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3233 Mátraháza, 
Üdülőtelep 15. 

Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3047 Buják, 
helyrajzi szám: 0164/17. 

Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3434 Mályi, Ma-
darász Viktor utca 33. 

Nyt. szám: 154–24/2013. 
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4. A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: 

− MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, 2142 Nagytarcsa, Széchenyi út 
80.; 

− MH Budapesti Helyőrségparancsnokság, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 
49-53.; 

− MH 32. Budapest Őr- és Díszezred, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49-
53.; 

− MH Központi Zenekar, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49-53.; 
– MH Támogató Ezred, 1101 Budapest X., Zách utca 4.; 
– 2013. március 1-jétől a beolvadással megszűnő Honvédelmi Minisztérium 

Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság (1143 Budapest, Stefá-
nia út 34-36.) protokoll, kulturális, egyes rekreációs, nemzetközi utazás-
szervezési, és támogató tevékenységgel kapcsolatos feladatait látja el. 

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv.  

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. 

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntar-
tása szakágazatba tartozik. 

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező dan-
dár jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretéből az 
MH önálló állománytáblás szervezetek részére biztosított létszámkeretbe tartozik. 

8. 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. 

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati 
alárendeltségébe tartozik. 

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos. 

11. 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 szer-
vezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott felada-
tok ellátása. 
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12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Államháztartási Szakfeladat-
rend szerint: 

842202 Védelmi képesség fenntartása; 
842204 Haderő kiképzése, felkészítése; 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek; 
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem). 

13. 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. 

14. A költségvetési szervnél  
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó 

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

alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban; 
c) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó 

munkavállalók állnak jogviszonyban. 

15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa 20% a mó-
dosított kiadási előirányzatok arányában. 

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

17. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének 
sajátos szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a költség-
vetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatályba lépését követő 60 napon belül elkészít 
és jóváhagyásra felterjeszt a Honvéd Vezérkar főnöke részére. 

18. Jelen Alapító Okirat 2013. július 15-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát 
veszti a 2013. február 8-án aláírt, 154–3/2013. számú, egységes szerkezetű Alapító Ok-
irat. 

Budapest, 2013. június 14-én. 

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 

Dankó István s. k., 
HM közigazgatási államtitkár 


