
Okirat száma: A-178/1/2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

1.1.2. rövidített neve: BM OKF 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Ministry of Interior National Directorate General for Disaster 
Management  

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a katasztrófák elleni védekezés 
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény  

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Kormány 

2.4.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
BM Tűzoltóság Országos 
Parancsnokság  

1064 Budapest, Izabella utca 62-64. 

2 
BM Polgári Védelmi Országos 
Parancsnokság  

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.  
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium 

3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Kat. 
törvény), a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. 
évi XXXI. törvényben, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben, az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben, az egyes 
közszolgáltatások ellátásról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvényben, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a 
kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendeletben, a 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben, a fogyasztóvédelmi hatóság 
kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 842510 Tűzvédelem szakigazgatása 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
4.3.1. A BM OKF hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányításával kapcsolatos feladatai: 

 
4.3.1.1. a tűzoltóság egységeinek a tűzoltási és műszaki mentési feladatokban 

történő részvételének irányítása; 
4.3.1.2. hivatásos tűzoltóság létrehozásának, megszüntetésének kezdeményezése; 
4.3.1.3. a főigazgató útján a tűzoltó parancsnok kinevezése és felmentése, a vele 

kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – munkáltatói jogkörök 
gyakorlása; 

4.3.1.4. a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatának, a rendkívüli állapotban 
alkalmazandó Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzatának, a 
tűzoltósport versenyszabályzatának és a tűzvédelmi műszaki 
irányelveknek kiadása; 

4.3.1.5. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének részletes 
szabályainak, a hivatásos tűzoltóságok működési területének, a hivatásos 
tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai 
eszközállományát és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének rendjének, 
a hivatásos tűzoltóságok létszámának és a beavatkozó önkéntes tűzoltó 
egyesület részére az önállóan végezhető tűzoltási, műszaki mentési 
feladatok végzésére irányuló feltételek meghatározása; 
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4.3.1.6. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján az 
önkormányzati tűzoltóságok felügyelete, a létesítményi tűzoltóságok és az 
önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységének ellenőrzése; 

4.3.1.7. a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás ideiglenes- és 
szükségellátásának biztosításával összefüggő tevékenységek; 

4.3.1.8. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési 
közszolgáltatás ideiglenes begyűjtési- és rendkívüli ellátásának 
biztosításával összefüggő tevékenységek; 

4.3.1.9. tűzvédelmi hatóságként a kéményseprő-ipari szolgáltató, -közszolgáltató 
felügyelete;, 

4.3.1.10. tűzvédelmi hatóságként kéményseprő-ipari szakkérdésekben hatósági 
feladatokat ellátása; 

4.3.1.11. a kéményseprő-ipari szerv felügyelete;  
4.3.1.12. a nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-

monoxid érzékelésére szolgáló berendezés műszaki előírásoknak való 
megfelelősége tekintetében piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása; 

4.3.1.13.  a környezeti hatásvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági feladatok 
szakirányítása; 

4.3.1.14.  a hatáskörébe utalt piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkör gyakorlása. 
 
4.3.2. Katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával kapcsolatos feladatok: 

 
4.3.2.1. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek működési feltételeinek 

biztosítása, a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő jóváhagyott 
fejlesztések tervezése és felügyelete; 

4.3.2.2. a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter részére javaslattétel a 
katasztrófavédelem működésére, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
feladatkörét érintő jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó 
eszközök megalkotására; 

4.3.2.3. a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési 
szakmai elvek és követelmények kidolgozása, a lakosság mentésével 
kapcsolatos tervező, szervező feladatok ellátása, az alárendelt szerveknek 
a bekövetkezett események következményeinek felszámolására irányuló 
tevékenységének irányítása; 

4.3.2.4. a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányításával 
közreműködés a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére 
és elhárítására vonatkozó tervezésben; 

4.3.2.5. a katasztrófák elleni védekezés feladatkörében a létfontosságú 
rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos feladatok ellátása és 
koordinálása; 

4.3.2.6. az állami és önkormányzati szervek kivételével, az európai vagy nemzeti 
létfontosságú rendszerelemmé kijelölt rendszerelemek elektronikus 
információs rendszerei esetében a hatósági feladatok, a biztonsági 
felügyelet ellátása; 

4.3.2.7. a polgári védelmi kötelezettségen alapuló központi polgári védelmi 
szervezet létrehozása és a központi veszélyelhárítási terv készítése; 

4.3.2.8. a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi feladatok 
végrehajtásának szakmai követelményei meghatározása, az alárendelt 
szervek szakmai munkájának és tevékenységének irányítása és 
ellenőrzése; 

4.3.2.9. a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, 
ellátásával és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak 
mentésével összefüggő tervezési és szervezési feladatok ellátása; 

4.3.2.10. a védelmi igazgatás szerveinek működéséhez szükséges szakértők 
biztosítása, és részvétel a védelmi igazgatás tervezési feladataiban; 
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4.3.2.11. az országos illetékességgel eljáró szervek ágazati katasztrófaelhárítási 
szervezeteivel való együttműködés végrehajtása; 

4.3.2.12. feladatai ellátásához szükséges adatok bekérése állami és önkormányzati 
közhiteles nyilvántartásokból; 

4.3.2.13. a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák 
elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással 
összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 
való gondoskodás; 

4.3.2.14. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek műszaki, technikai ellátásának, 
valamint a személyi állomány és az eszközök elhelyezésének feladatainak 
szervezése és végrehajtása; 

4.3.2.15. első és másodfokú hatósági, szakhatósági feladatok ellátása; 
4.3.2.16. tűzvédelmi szakértők továbbképzésével, vizsgáztatásával és 

nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint tűzvédelmi 
szakértői tevékenység végzése; 

4.3.2.17. a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön 
jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzésének irányítása, ehhez 
a tevékenységhez kapcsolódó adatbázis-rendszer biztosítása; 

4.3.2.18. végzi a tűzzel, vagy robbanással járó műszaki biztonsági rendkívüli 
események kivizsgálását; 

4.3.2.19. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés 
feladatai körében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek, 
létesítményeknek, küszöbérték alatti üzemeknek a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti katasztrófavédelmi engedélyezésével, 
ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatok 
szakirányítása, a katasztrófavédelem ipar-felügyeleti tevékenységének 
koordinálása; 

4.3.2.20.  a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, 
tartályok csomagolóeszközök, IBC-k nagycsomagolások, ömlesztettáru-
konténerek gyártási jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatok 
ellátása; 

4.3.2.21. a jogszabályban meghatározott tűzátjelzések elektronikus úton történő 
fogadásához és a szükséges intézkedések megtételéhez szükséges 
feltételek biztosítása; 

4.3.2.22. tűzmegelőzési tevékenység végzése, szervezése és koordinálása; 
4.3.2.23. a katasztrófavédelmi szervek állománya részére az egészségügyi és 

pszichológiai alapellátás biztosítása; 
4.3.2.24. a katasztrófa elhárításban közreműködő szervek és az ez irányú 

szakágazatokban foglalkoztatottak képesítési követelményei teljesítésére- 
jogszabályban a hatáskörébe utalt esetekben – képzések és vizsgák 
szervezése. 

 
4.3.3. A BM OKF vízügyi és vízvédelmi hatósági alaptevékenysége a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet értelmében: 

 
4.3.3.1. országos vízügyi hatóságként a jogszabályokban meghatározottak szerint 

első-, illetve másodfokon eljár a vízügyi és a vízvédelmi hatósági, 
szakhatósági ügyekben; 

4.3.3.2. végzi a vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok ellátásának 
országos szakirányítását; 

4.3.3.3. részt vesz a vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági hatásköréhez 
tartozó jogszabályok előkészítésében; 

4.3.3.4. biztosítja a vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok 
ellátásához szükséges szakmai továbbképzéseket; 
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4.3.4. Nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében: 

 
4.3.4.1. folyamatosan végzi a nemzetközi katasztrófavédelmi szerződések 

végrehajtásából adódó feladatokat; 
4.3.4.2. kijelöli a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) 

munkájában az állandó képviseletet ellátó összekötő személyt; 
4.3.4.3. kijelöli a NATO CEPC alá tartozó Polgári Védelmi Csoport (CPG) 

munkájában a nemzeti szakmai képviseletet ellátó személyt; 
4.3.4.4. a nemzetközi szervezetekkel, így különösen az EU és a NATO polgári 

védelmi gyorsriasztó és információs rendszereivel való kapcsolattartás 
biztosítása, előkészítése, koordinálása és biztosítása a nemzetközi 
szervezetekben és azok szakmai testületeiben való érdekképviseletre; 

4.3.4.5. az EU Lisszaboni Szerződésből eredő polgári védelmi tevékenységek 
koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a 
külpolitikáért felelős miniszterrel a humanitárius segítségnyújtással való 
összhang megteremtése érdekében; 

4.3.4.6. a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének, 
szervezésének és az azokon való részvétel biztosítása; 

4.3.4.7. a Kormány által kötött katasztrófavédelmi egyezményekben foglaltak 
végrehajtásának biztosítása; 

4.3.4.8. alapfeladataihoz kapcsolódóan biztosítja a határmenti és a regionális 
együttműködési feladatok végrehajtását; 

4.3.4.9. szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a 
nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állásának, 
ezen szervek külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő 
kijuttatásának biztosítása; 

4.3.4.10. a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtásának 
megszervezése, a szállítmányok továbbításának biztosítása, folyamatos 
kapcsolattartás a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, 
együttműködési megállapodás alapján a különböző karitatív szervezetek, 
a Magyar Vöröskereszt és a nemzetközi karitatív szervezetek vagy azok 
magyar tagozatai bevonása a feladat végrehajtásába; 

4.3.4.11. szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a 
nemzetközi segítség fogadásának biztosítása, kapacitásai függvényében a 
nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító 
hatása által érintett területre való eljuttatásának és szétosztásának  
megszervezése; 

4.3.4.12. a Seveso Irányelv és az ENSZ EGB Ipari Baleseti (Helsinki) Egyezmény 
illetékes hatósági és nemzeti kapcsolattartó feladatainak ellátása; 

4.3.4.13. a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség másodlagos Nemzeti Riasztási 
Ponti (NWP) feladatainak ellátása; 

4.3.4.14.  az Európai Radiológiai Adatcsere Platformhoz (EURDEP), illetve a 
bilaterális nemzetközi radiológiai adatcsere egyezményekhez kapcsolódó 
nemzeti adatszolgáltató és kapcsolattartó ponti feladatok ellátása; 

4.3.4.15. ellátja a nemzeti kapcsolattartó és koordinációs feladatokat az Európai 
Bizottság és az Európai Unió tagállamai felé a kritikus infrastruktúrával 
kapcsolatosan; 

4.3.4.16. nemzetközi információbiztonsági és kibervédelmi gyakorlatokat 
tervezhet, szervezhet, gyakorlatokon vehet részt.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 
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2 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

3 032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás 

4 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 

5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

6 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

7 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8 063010 Vízügy igazgatása 

9 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

10 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 

11 094210 Felsőfokú oktatás 

12 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

13 098010 Oktatás igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területére terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a BM OKF főigazgatóját pályázat 
kiírása nélkül a belügyminiszter határozatlan időre, hivatásos szolgálati jogviszonyba 
nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja a vele kapcsolatos, jogszabályban meghatározott 
kiemelt és egyéb munkáltatói jogköröket. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 rendvédelmi szervek 
hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati jogviszonya 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 

2 kormányzati szolgálati 

jogviszony 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

4 
rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszony 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 

 
5.3.  A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: az alapító okiratban nem 

szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.  
 
 



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  BELÜGYMINISZTÉRIUM  ORSZÁGOS
KATASZTRÓFAVÉDELMI  FŐIGAZGATÓSÁG 2020.  augusztus  12.  napján  kelt,  2020.  augusztus  14.
napjától  alkalmazandó A-178/1/2020/M okiratszámú módosító  okirattal  végrehajtott  módosítása  szerinti
tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 14.
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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  


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2020.08.14 12:54:04


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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