
Okirat száma: A-198/1/2019 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

1.1.2. rövidített neve: Veszprém MKI 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Veszprém County Disaster Management Directorate 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8400 Ajka, Liliom utca 10/b. 

2 Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 8400 Ajka, Liliom utca 10/b. 

3 
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 62. 

4 Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8500 Pápa, Major utca 20. 

5 Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 8500 Pápa, Major utca 20. 

6 
Veszprémi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. 

7 
Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 

8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. 

8 
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 

8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2. 

9 
Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 

8105 Pétfürdő, Hősök tere 8. 
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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: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Veszprém Megyei Tűzoltó-parancsnokság 8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. 

2 
Veszprém Megyei Polgári Védelmi 
Parancsnokság 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

3 Ajka Hivatásos Tűzoltóság 8400 Ajka, Liliom utca 10/b 

4 Badacsonytomaj Hivatásos Tűzoltóság 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 62. 

5 Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóság 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 2. 

6 Pápa Hivatásos Tűzoltóság 8500 Pápa, Major utca 20. 

7 Pétfürdő Hivatásos Tűzoltóság 8105 Pétfürdő, Hősök tere 9. 

8 Veszprém Hivatásos Tűzoltóság 8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. 

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. 

3.2. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 

3.2.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 

3.2.2. átruházott irányítási hatáskörök: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
9. § b), d) és g)-j) pontjai. 
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3.2.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

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 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 egyes közszolgáltatások ellátásról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvényben, a kéményseprő-ipari 
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 nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) 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. irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket, a hivatásos tűzoltó-
parancsnokságokat és a katasztrófavédelmi őrsöket; 

4.3.2. ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét; 
4.3.3. ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek 

tevékenységét; 
4.3.4. első fokon szakmai felügyeletet lát el a védelmi létesítményekről vezetett 

nyilvántartások tekintetében, felel azok szakszerűségéért; 
4.3.5. jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi 

(tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi és piacfelügyeleti) hatósági és 
szakhatósági ügyekben eljár az illetékességi területén; 

4.3.6. ellátja a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági 
felülvizsgálatával kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatokat; 

4.3.7. ellátja a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás ideiglenes- és 
szükségellátásának biztosításával összefüggő tevékenységeket; 

4.3.8. ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési 
közszolgáltatás ideiglenes begyűjtési- és rendkívüli ellátásának biztosításával 
összefüggő tevékenységeket; 

4.3.9. tűzvédelmi hatóságként ellátja a kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági 
feladatokat; 

4.3.10. tűzvédelmi hatóságként ellátja a kéményseprő-ipari szolgáltató, -közszolgáltató 
felügyeletét, ennek keretén belül a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti 
ellátásával kapcsolatos feladatokat 2016. június 30-ig; 
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4.3.11. távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-, érzékelő, 
lakosságriasztó-rendszereket tart fenn és működteti azokat; 

4.3.12. kötelező továbbképzést és szakmai tájékoztatót szervez a jogszabályban 
meghatározott szervek és személyek részére; 

4.3.13. feladatainak ellátása során együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar 
Honvédséggel, egyéb más állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és 
gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, 
azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, a médiával; 

4.3.14. végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya részére az egészségügyi és 
pszichológiai alapellátást; 

4.3.15. a Veszprém MKI Katasztrófavédelmi Mobil Labort működtet. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 

2 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

3 032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás 

4 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

5 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 

6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

9 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 

10 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Veszprém megye közigazgatási 
területére terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a Veszprém MKI igazgatóját a 
belügyminiszter - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján 5 éves határozott 
időtartamra - nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja a vele kapcsolatos, jogszabályban 
meghatározott kiemelt munkáltatói jogköröket, az egyéb munkáltatói jogköröket a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja. 

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 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 
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3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

4 közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5 
rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszony 

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


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.05.07 15:46:28


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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