Okirat száma: A-202/1/2019

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fővárosi
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: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1.1.2. rövidített neve: FKI

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Disaster Management Directorate of the Capital

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Igazgatói szervezet

1081 Budapest, Dologház utca 1.

2

Szakmai igazgató-helyettesi szervezet

1081 Budapest, Dologház utca 1.

3

Gazdasági igazgató-helyettesi szervezet

1081 Budapest, Dologház utca 1.

4

Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

1035 Budapest, Vihar utca 3.

5

II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

1021 Budapest, Budakeszi út 45.

6

II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Budavári Katasztrófavédelmi Őrs

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 5.

7

III. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

1035 Budapest, Vihar utca 3.

8

III. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrs

1039 Budapest, Ipartelep utca 1.

9

Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

1113 Budapest, Tas vezér utca 9.

10

XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

1113 Budapest, Tas vezér utca 9.

11

XXI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

1215 Budapest, Katona József utca 66-68.

12

XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs

1223 Budapest, Jókai Mór utca 35.

13

Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

1135 Budapest, Zsinór utca 8-12.

14

IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

1046 Budapest, Szent László tér 1.

15

XIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

1135 Budapest, Zsinór utca 8-12.

16

XIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Hajós Szolgálat

1044 Budapest, Külső Váci út 119. Hadi
Kikötő

17

XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

1149 Budapest, Egressy út 114-116.

18

XVI. Kerületi Katasztrófavédelmi Őrs

1149 Budapest, Egressy út 114-116.

19

Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

1081 Budapest, Dologház utca 3.

20

VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

1081 Budapest, Dologház utca 3.

21

VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Belvárosi Katasztrófavédelmi
Őrs

1052 Budapest, Gerlóczy utca 6.

22

IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

1097 Budapest, Vágóhíd utca 13.

23

X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

1105 Budapest, Martinovics tér 12.

24

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

1191 Budapest, Üllői út 235.

25

XVII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

1173 Budapest, Bakancsos utca 1.

26

XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

1191 Budapest, Üllői út 235.

27

XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

1201 Budapest, Vörösmarty Mihály utca
13-15.

28

Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995.07.01.
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.
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2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Polgári Védelmi Parancsnokság

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

2

Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóság

1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

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 létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben; a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényben; az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvényben; a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben; az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel
kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7.
napján aláírt Egyezményben és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvekben, valamint
az Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvényben (a
továbbiakban: Egyezmény); 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; a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.
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rendeletben (a továbbiakban: Vízhat. Korm. rendelet),
jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.
4.2.

1
4.3.

valamint

a

vonatkozó

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma:

szakágazat megnevezése:

842510

Tűzvédelem szakigazgatása

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. készenléti hivatásos szervei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság
védelmét, tájékoztatását és riasztását;
4.3.2. irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és azok keretén belül a hivatásos
tűzoltó-parancsnokságokat, katasztrófavédelmi őrsöket;
4.3.3. ellátja az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az
önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét;
4.3.4. irányítja az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az
önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban és műszaki mentésben,
fővárosi szinten műveletirányítási tevékenységet végez;
4.3.5. felügyeli az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az
önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét;
4.3.6. ellátja a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési
feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
szóló 60/2012. (XI. 30.) BM rendeletben foglalt alapfeladatokat;
4.3.7. székhelyén az önkormányzat kérésére közreműködik egyes, speciális
felkészültséget vagy eszközöket igénylő, a középületek biztonságos üzemeltetését
szolgáló feladatok ellátásában;
4.3.8. ellátja a részére meghatározott iparbiztonsági, tűzoltósági, valamint polgári
védelmi feladatokat;
4.3.9. jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi
(tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi és piacfelügyeleti) hatósági és
szakhatósági ügyekben eljár az illetékességi területén;
4.3.10. jogszabályban meghatározott módon, első fokon szakfelügyeletet lát el a védelmi
létesítmények nyilvántartásának szakszerűségéért, illetve folytonosságáért;
4.3.11. jogszabályban meghatározott szervek és személyek
továbbképzéseket és szakmai tájékoztatókat szervez;

részére

kötelező

4.3.12. végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya részére az egészségügyi és
pszichológiai alapellátást;
4.3.13. területi vízügyi hatóságként és szakhatóságként, továbbá területi vízvédelmi
hatóságként és szakhatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –
első fokon eljár az illetékességi területén;
4.3.14. ellátja a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
felülvizsgálatával kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatokat;
4.3.15. ellátja a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás ideiglenes- és
szükségellátásának biztosításával összefüggő tevékenységeket;
4.3.16. ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési
közszolgáltatás ideiglenes begyűjtési- és rendkívüli ellátásának biztosításával
összefüggő tevékenységeket;
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4.3.17. tűzvédelmi hatóságként ellátja a kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági
feladatokat;
4.3.18. tűzvédelmi hatóságként ellátja a kéményseprő-ipari szolgáltató, -közszolgáltató
felügyeletét, ennek keretén belül a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti
ellátásával kapcsolatos feladatokat 2016. június 30-ig;
4.3.19. távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint
lakosságriasztó-rendszereket tart fenn és működteti azokat;

mérő-,

érzékelő,

4.3.20. 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;
4.3.21. Katasztrófavédelmi Mobil Labort működtet.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013390

Egyéb kiegészítő 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

036010

Igazságügyi szakértői tevékenység

7

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

9

063010

Vízügy igazgatása

10

072111

Háziorvosi alapellátás

11

072311

Fogorvosi alapellátás

12

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

13

074013

Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

14

076040

Egészségügyi szakértői tevékenységek

15

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a főváros közigazgatási területére
terjed ki, továbbá
4.5.1. a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: Repülőtér) kerítéssel
körülhatárolt területe, az utasterminálok, valamint az azok előtti közúti előterek és
létesítmények;
4.5.2. a Repülőtér két terminálját összekötő közút, valamint a közút és a Repülőtér
kerítése közötti területek;
4.5.3. azon területek is, amelyeket részére a légiközlekedési hatóság az Egyezmény
alapján a Repülőtér leszállópályáinak végeitől le-, illetve felszállási irányokban
meghatároz;
4.5.4. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 24/A. § e) pontja alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
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központi szerve vezetője kiadja a hivatásos tűzoltóságok működési területét. Az FKI
a tűzoltás és műszaki mentés vonatkozásában a megjelölt elsődleges műveleti
körzetekben jár el;
4.5.5. a területi vízügyi hatósági és vízvédelmi hatósági tevékenységével összefüggő
feladatai tekintetében a Vízhat. Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában
meghatározott illetékességi területére terjed ki.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az FKI 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

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

kormányzati szolgálati
jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

6

rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszony

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