Okirat száma: SZIF/1194/2/2019.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Országos
Meteorológiai Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Országos Meteorológiai Szolgálat
1.1.2. rövidített neve: OMSZ

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Hungarian Meteorological Service

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Marczell György Főobszervatórium

1181 Budapest, Gilice tér 39.

2

Siófoki Viharjelző Obszervatórium

8600 Siófok, Vitorlás utca 17.

3

Szegedi Magaslégköri Obszervatórium

6728 Szeged, Bajai út 11.

4

Kékestetői Meteorológiai Állomás

3221 Gyöngyös-Kékestető, hrsz: 7309/2

5

Soproni Meteorológiai Állomás

9400 Sopron, Kuruc körút 6.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1870. május 03.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Országos Meteorológiai
Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) 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.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Agrárminisztérium
3.1.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005.
(XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látja el.
4.2.
1
4.3.













A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

749000

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A nemzetközi kötelezettségekkel összhangban földfelszíni, magaslégköri és távérzékelési –
általános és egyéb szakirányú – meteorológiai és háttér levegőszennyezettségi mérő,
észlelő, távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt;
a mérések és észlelések alapján adatokat gyűjt, feldolgoz, valamint nemzetközi
megállapodásai alapján mért és észlelt adatokat nemzetközi szervezeteknek átad, azoktól
átvesz, cserél (a továbbiakban együtt: meteorológiai alapadat);
a meteorológiai alapadatokat rendszerezve, meteorológiai adatbázisban (a továbbiakban:
meteorológiai adatbázis) tárolja és archiválja;
a meteorológiai alapadatokból, valamint a nemzetközi megállapodások alapján átvett
adatokból, számításokból és elemzésekből – ideértve a klimatológiai tevékenységet is –
további számításokat, elemzéseket és meteorológiai előrejelzéseket készít, illetve ezeket
nemzetközi megállapodások alapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól átveszi,
cseréli;
a Kárpát-medence területére nagy tér- és időbeli felbontással modell előrejelzéseket készít
elsősorban a meteorológiai veszélyjelzési feladatok ellátása érdekében, és az ehhez
kapcsolódó időjárás-előrejelző modelleket, valamint a szükséges informatikai
infrastruktúrát fejleszti és működteti;
a számítások és elemzések alapján a meteorológiai folyamatokról, így különösen a
szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb éghajlati tényezőkről évente, a tárgyévet követő
év március 31-ig a miniszter részére jelentést készít;
hivatalból és haladéktalanul meteorológiai alapadatokat átad, meteorológiai alapadatok
alapján végzett számításokat, elemzéseket, meteorológiai előrejelzéseket nyújt a lakosság
és az intézkedésre feljogosított szervek részére, így különösen
 az élet-, egészség- és vagyonvédelmi,
 a katasztrófavédelmi,
 a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, a vízkárelhárítást érintő intézkedések
meghozatalához a szélsőséges meteorológiai jelenség, folyamat okozta veszélyhelyzet,
környezeti katasztrófa, illetve az ipari, nukleáris baleset megelőzése, elhárítása,
bekövetkezésük esetén azok megszüntetése, felszámolása érdekében;
rendszeres tájékoztatást nyújt az interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai
alapadatokról és azok alapján készített rövid, közép- és hosszú távú meteorológiai
előrejelzésekről;
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló jogszabály
szerinti hatósági jogkört gyakorol;
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ellátja a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként az Országos
Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási, adatközponti feladatait, elvégzi a
folyamatos mérésre alkalmas gázelemző és pormérő készülékek típusjóváhagyását,
valamint akkreditált tevékenységet folytat kalibrálási, vizsgálati és jártassági vizsgálatok
szervezése területen;
előkészíti a nemzetközi szerződésekből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése
érdekében a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó adatokat, valamint az
ilyen jellegű kötelezettségek teljesítése érdekében légszennyező anyagokra vonatkozó
emissziós leltárt készít és vezet;
működteti és fenntartja a Magyar Meteorológiai Gyűjteményt;
ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:



kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

2

041180

Meteorológiai szolgáltatás

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044

Könyvtári szolgáltatások

6

082052

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység

7

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

8

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

9

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

10

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv
módosított kiadási előirányzatainak a 20%-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Országos Meteorológiai Szolgálat
elnökét az agrárminiszter a közszolgálati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
alapján határozatlan időre nevezi ki, menti fel. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását az
Agrárminisztérium mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

kormányzati szolgálati
jogviszony

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3

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 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
2019. május 07. napján kelt, 2019. május 10. napjától alkalmazandó SZIF/1194/1/2019. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. május 10.
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