
Okirat száma: A-201/1/2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ 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 
Gazdasági Ellátó Központ 

1.1.2. rövidített neve: BM OKF GEK 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Ministry of Interior, National Directorate General for Disaster 
Management, Economic Supply Centre 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 

1.3.2. telephelyei: 

  
telephely megnevezése 

 
telephely címe 

1 Bács-Kiskun Megyei Ellátási Csoport  6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 15. 
2 Baranya Megyei Ellátási Csoport  7630 Pécs, Engel János József utca 1. 
3 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Ellátási Csoport  
3525 Miskolc, Tárkányi Béla utca 15. 

4 Csongrád-Csanád Megyei Ellátási 
Csoport  

6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B. 

5 Győr-Moson-Sopron Megyei Ellátási 
Csoport  

9021 Győr, Benczúr utca 1/A. 

6 Hajdú-Bihar Megyei Ellátási Csoport  4024 Debrecen, Tímár utca 13-15. 
7 Heves Megyei Ellátási Csoport  3300 Eger, Klapka György utca 11. 
8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ellátási 

Csoport  
5440 Kunszentmárton, Rákóczi utca 19. 

9 Komárom-Esztergom Megyei Ellátási 
Csoport  

2921 Komárom, Tűzoltó utca 1. 

10 Nógrád Megyei Ellátási Csoport  3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 
11 Pest Megyei Ellátási Csoport  2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. 
12 Somogy Megyei Ellátási Csoport  8700 Marcali, Árpád utca 10. 
13 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Ellátási Csoport  
4300 Nyírbátor, Debreceni út 69. 

14 Veszprém Megyei Ellátási Csoport  8200 Veszprém, Radnóti Miklós tér 2/A. 
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15 Békés Megyei Ellátási Csoport 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. 
16 Tolna Megyei Ellátási Csoport 7100 Szekszárd, Mikes Kelemen utca 16-22. 
17 Zala Megyei Ellátási Csoport 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. 
18 Jogar Továbbképző Központ és Hotel 8623 Balatonföldvár, Spur István utca 18. 

19 Központi Raktárbázis  1174 Budapest, Ferihegyi út 264. 

20  1165  Budapest, Diósy Lajos utca 28. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010.09.01. 

2.2. 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. 

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

2.3.1. megnevezése: Kormány  

2.3.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.  

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. 
 

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 továbbiakban: Kat. 
törvény), a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. 
évi XXXI. törvényben, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. 
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törvényben a kéményseprő-ipari szervhez rendelt feladat- és hatáskörre vonatkozóan 
figyelemmel a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII.15.) Korm. 
rendeletre, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el. A 
költségvetési szerv közfeladata, továbbá a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának 
gazdasági és logisztikai támogató feladatainak ellátása, valamint az ingatlangazdálkodás és 
a belügyi szolgálati lakások működtetése feltételeinek megteremtése.  

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. Biztosítja a saját, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI), valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ (a továbbiakban: KOK) pénzügyi ellátását. E feladatok ellátása érdekében 
házipénztárt működtet. 
 

4.3.2. Ellátja a saját és az ellátási körébe tartozó költségvetési szervek költségvetésének 
előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az 
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 
 

4.3.3. Végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya illetményének és egyéb 
járandóságainak számfejtését, valamint ellátja az állományba nem tartozók 
személyi juttatásaival kapcsolatos feladatokat. 
 

4.3.4. Biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek külföldi kiküldetéseinek 
pénzügyi, elszámolási feltételeit, valutapénztárán keresztül. 
 

4.3.5. Működteti az országos katasztrófavédelmi logisztikai támogató rendszert, 
logisztikai támogatást és ellátást nyújt az ellátási hatáskörébe tartozó hivatásos 
katasztrófavédelmi szerveknek.  
 

4.3.6. Kezeli az országos rendeltetésű, valamint a megyei katasztrófa-készleteket, végzi a 
kapcsolódó szállítási feladatokat. 
 

4.3.7. Gondoskodik az üzemeltetésre átvett ingatlanok hasznosításáról, működtetéséről, 
üzemeltetésének műszaki karbantartási és felújítási feladatainak ellátásáról, 
biztosítja az ingatlangazdálkodás feltételeit, nyilvántartásait. 
 

4.3.8. Gondoskodik a meghatározott belügyi szolgálati lakások üzemeltetéséről, 
karbantartásáról és felújításáról, beszedi a lakások bérléséből befolyó bérleti 
díjakat. 
 

4.3.9. Működteti a kezelésében lévő központi és regionális kiképző- és raktárbázisokat, 
gondoskodik a készletezés és raktározás infrastrukturális feltételekről, a raktárak 
védelméről, valamint végzi ezen objektumok üzemeltetésével, fenntartásával, 
működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
 

4.3.10. Ellátja a saját és az ellátási körébe tartozó költségvetési szervek elhelyezését 
szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos épületüzemeltetési, a működéshez szükséges 
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informatikai, telekommunikációs, irodai ellátási-, és műszaki feladatokat, valamint 
biztosítja a működéshez szükséges munkakörnyezetet, végrehajtja az ellátási 
körébe tartozó szervek elhelyezésével összefüggő feladatokat, beleértve a 
helyiségek bútorozását, berendezését, dekorálását, költöztetések lebonyolítását, 
anyagmozgatást. 
 

4.3.11. Ellátja az ellátási körébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a szolgálati 
járművek üzemben tartásával kapcsolatos technikai kiszolgálási feladatokat, végzi 
az üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági ügyintézéseket, a járművek, valamint 
technikai felszerelések javítását és javíttatását, időszakos, illetve rendkívüli 
felülvizsgálatát. 
 

4.3.12. Végrehajtja a műszaki-, a vegyivédelmi-, és egyéb technikai eszközök 
igénybevételével, kezelésével, használatba vételével, kivonásával kapcsolatos 
feladatokat. 
 

4.3.13. Végzi az anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az anyagok-, 
eszközök nyilvántartásáról, az anyagok-, eszközök megóvásáról, üzemeltetéséről, 
karbantartásáról, felújításáról, valamint az anyagok és eszközök leltározásáról, 
selejtezéséről. 
 

4.3.14. Biztosítja az ellátási körébe tartozó költségvetési szervek állománya részére 
munkahelyi vendéglátás keretében az étkeztetési és vendéglátási feladatokat, 
valamint vendéglátó szolgáltatást nyújt az ellátási körébe tartozó költségvetési 
szervek rendezvényein, tanácskozásain, értekezletein. 
 

4.3.15.  Működteti, üzemelteti és hasznosítja a Jogar Továbbképző Központ és Hotelt, 
valamint a Naro Kempinget, gondoskodik az üdülési díjak üdültetési szolgáltatás és 
minőségi kategória szint szerinti kialakításáról, és kezdeményezi jóváhagyásukat.  
 

4.3.16. Biztosítja a katasztrófavédelmi szervek állománya részére a fogorvosi alapellátást. 
 

4.3.17. Külön megállapodás alapján ellátja a KOK, valamint a felek által meghatározott 
körben a BM OKF és a Pest MKI gazdálkodási feladatait.  

 
4.3.18. Ellátja a kéményseprő-ipari szerv hatáskörébe tartozó feladatokat:  

 
4.3.18.1. az égéstermék-elvezető, az összekötő elem ellenőrzését, szükség szerinti 

tisztítását, az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát, 
4.3.18.2. a tüzelőberendezés levegő utánpótlásának ellenőrzését, 
4.3.18.3. az égéstermék paramétereinek ellenőrzését,  
4.3.18.4. a szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésre és működtetésre 

vonatkozó kötelezettség teljesítésének, az érzékelő működőképességének 
ellenőrzését, 

4.3.18.5. a szurokréteg kiégetését, 
4.3.18.6. az égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő 

tervfelülvizsgálatot,  
4.3.18.7. helyszíni műszaki vizsgálatot. 

 
4.3.19. Koordinálja az országos szúnyoggyérítési program keretében a szúnyoggyérítéssel 

kapcsolatos feladatok ellátását. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

2 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 

3 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

4 032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás 

5 
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, 

kezelése 

6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

8 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  

9 049030 Kéményseprő-ipari tevékenység 

10 072311 Fogorvosi alapellátás 

11 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

12 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 
ellátás 

13 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

14 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

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

3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

4 

rendvédelmi igazgatási 

szolgálati jogviszony 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény  
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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 GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 2020. augusztus 12.
napján kelt,  2020.  augusztus 14.  napjától  alkalmazandó A-201/1/2020/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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