Okirat száma: A-200/1/2019

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
1.1.2. rövidített neve: KOK
1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Disaster Management Training Centre

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1033 Budapest, Laktanya utca 33.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.01.01.

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: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

2.4.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

BM TOP Tűzvédelmi Kiképző
Intézet

1033 Budapest, Laktanya utca 33.

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 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, mint a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott, iskolarendszeren
kívüli szakmai képzést folytató intézmény, közfeladatként a tűzoltóság – tűzvédelem, a
katasztrófavédelem, a polgári védelem, az iparbiztonság és a kéményseprő-ipar
szakembereinek képzését, továbbképzését végzi a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvényben, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben,
valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1 855900

szakágazat megnevezése
Máshova nem sorolt egyéb oktatás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. jogszabály által meghatározott körben a tűzoltó, tűzvédelmi, katasztrófa-, polgári
védelmi, iparbiztonsági és kéményseprő-ipari jellegű munkakört betöltők szakmai
képzése, továbbképzése;
4.3.2. műszaki (tűzoltó technikakezelő) tanfolyamok és vizsgák lebonyolítása;
4.3.3. a vizsgaszervező központ feladatainak végzése az Országos Képzési Jegyzékben
szereplő olyan tűzoltó, tűzvédelmi, katasztrófa-, polgári védelmi, iparbiztonsági és
kéményseprő-ipari képzések tekintetében, amelyeknél a szakképzésért felelős
miniszter a belügyminiszter;
4.3.4. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek állományának szakmai át- és továbbképzéseiben való
közreműködés;
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4.3.5. rendszeres, differenciált, illetve speciális tűzoltó, tűzvédelmi, katasztrófa-, polgári
védelmi, iparbiztonsági és kéményseprő-ipari felkészítések végzése az
együttműködő fegyveres, rendvédelmi és közigazgatási szervek meghatározott
állománya, továbbá egyes, hivatásuk, közmegbízatásuk vagy munkakörük alapján
kötelezett személyek számára;
4.3.6. nyelvtanfolyamok szervezése, lebonyolítása;
4.3.7. informatikai tanfolyamok tartása;
4.3.8. az oktatási, kulturális és tudományos tevékenységhez, a továbbképzéshez
kapcsolódó könyvek, jegyzetek, tájékoztató és ismertető anyagok kiadása
4.3.9. részvétel a meghatározott tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa-elhárítási
feladatok ellátásában;
4.3.10. mint a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet (korábbi nevén: Tűzvédelmi Vizsgáló
Laboratórium és Tanúsító Szervezet) irányítását ellátó szerv, a különböző tűzoltó
technikai eszközök minőségellenőrző vizsgálata és terméktanúsítása;
4.3.11. mint a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának (korábbi nevén: Központi
Tűzoltózenekar) irányítását ellátó szerv, a tűzoltó hagyományok őrzése, ápolása és
továbbadása zeneművészeti tevékenység által;
4.3.12. mint a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának (korábbi nevén: Tűzoltó
Múzeum) irányítását ellátó szerv, a tűzvédelem emlékeinek gyűjtése,
nyilvántartása, tudományos feldolgozása, restaurálása és bemutatása
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

2

036010

Igazságügyi szakértői tevékenység

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

5

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

6

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

7

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

8

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

9

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

10

092290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

11

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

12

094170

Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

13

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területére terjed
ki.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a KOK 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

3

kormányzati szolgálati
jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

4

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

5

közfoglalkoztatási jogviszony

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

rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszony

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

6

4

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 KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI
KÖZPONT 2019. május 02. napján kelt, 2019. február 01. napjától alkalmazandó A-200/1/2019/M okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. május 07.
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