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XX/1130/8/2010. 

 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat  

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

 
alapító okirata 

 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendeletben, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. 
(XII.20.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért 
felelős miniszterrel egyetértésben – az Országos Meteorológiai Szolgálat (a 
továbbiakban: OMSZ) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom: 

 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Országos Meteorológiai Szolgálat 
Rövidített neve: OMSZ 
Idegen nyelvű elnevezései: 
Hungarian Meteorological Service 
 
2. Székhelye: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. 

3. Az OMSZ létrehozásáról rendelkező okirat, illetve jogszabály: I. Ferenc 
József osztrák császár és magyar király által kiadott létesítő okirat, megjelent a 
Budapesti Közlöny 1870. május 3-i számában; 
1/1970. (VI.11.) OMFB rendelet 
 

4. Illetékességi területe: országos 

5. Az OMSZ jogszabályban meghatározott közfeladatként a 12. pont szerinti 
állami feladatokat látja el. 

 
6. A költségvetési szerv irányítását ellátó szerv neve és székhelye: 

Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 

7. A költségvetési szerv jogállása és gazdálkodási jogköre: önállóan működő és 
gazdálkodó  
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8. Az OMSZ működési rendje: Az OMSZ feladatait és részletes szervezeti 
felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) 
határozza meg, amelyet a vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá. 
   

9.  Az OMSZ vezetőjének kinevezési és felmentési rendje: az OMSZ elnökét a 
vidékfejlesztési miniszter nevezi ki, menti fel és gyakorolja a vele kapcsolatos 
munkáltatói jogokat. 

 
10.  Az OMSZ foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: az 

OMSZ elnöke kormánytisztviselő, a dolgozói kormánytisztviselők, ügykezelők, 
illetve munkavállalók. A dolgozók foglalkoztatási jogviszonyára a 
kormánytisztviselők és ügykezelők tekintetében a kormánytisztviselők 
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény és a külön jogszabályok, a 
munkavállalók tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának 
részletes szabályait az SzMSz határozza meg. 

 
11.  AZ OMSZ alaptevékenysége: 

 
- nemzetközi kötelezettségekkel összhangban üzemelteti, fenntartja és fejleszti 
a földfelszíni, magas légköri, távérzékelési, meteorológiai mérő, észlelő, 
távközlési és adatfeldolgozási rendszert; 
- mérések és észlelések alapján adatokat gyűjt és dolgoz fel, valamint 
nemzetközi megállapodásai alapján mért és észlelt adatokat nemzetközi 
szervezeteknek átad, azoktól átvesz, cserél (a továbbiakban együtt: 
meteorológiai alapadat); 
- tárolja és archiválja a meteorológiai alapadatokat; 
- a meteorológiai alapadatokból valamint a nemzetközi megállapodások alapján 
átvett adatokból, számításokból és elemzésekből további számításokat, 
elemzéseket és meteorológiai előrejelzéseket készít, illetve ezeket nemzetközi 
megállapodások lapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól átveszi, 
cseréli; 
- évente jelentést készít a miniszter részére a meteorológiai folyamatokról, így 
különösen a szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb éghajlati tényezőkről; 
- meteorológiai alapadatokat ad át, 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; 
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- rendszeres tájékoztatást nyújt az interneten keresztül a legfontosabb 
meteorológiai alapadatokról és azok alapján készített rövid, közép- és hosszú 
távú meteorológiai előrejelzésekről; 
- a Kormány által kijelölt elsőfokú szakhatóságként jár el jogszabályban 
meghatározott repülőterek létesítésének, fejlesztésének engedélyezése iránti 
hatósági eljárásokban; 
- feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében kutató-fejlesztő 
tevékenységet folytat; 
- repülésmeteorológiai szolgáltatást végez, továbbá együttműködik a Magyar 
Honvédséggel a meteorológiai alapadatok, valamint a meteorológiai alapadatok 
alapján készített számítások, elemzések, meteorológiai előrejelzések kölcsönös 
rendelkezésre bocsátása a kölcsönös tájékoztatás érdekében; 
- ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 

 
     Államháztartási szakágazati besorolás: 
 

749000 Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 
 
Alaptevékenységségének besorolása: 
 

       749020 Meteorológiai szolgáltatás 
 

12.  AZ OMSZ vállalkozási tevékenysége: 
 
Az OMSZ szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem 
veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó 
kötelezettségeinek teljesítését.  
 
Alapfeladatainak ellátását nem veszélyeztetve kérelem alapján és ellenérték fejében 
alaptevékenységtől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli 
forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára, nem kötelezően 
végzett szolgáltató tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) azzal a feltétellel 
végezhet, ha a vállalkozási tevékenységből származó kiadások együttes összege 
nem haladja meg a ténylegesen teljesített összkiadások 20 %-át, melynek során 

- az egyéni kérésnek megfelelően adatokat gyűjt, elemzéseket, számításokat 
  készít, illetve 
- a meteorológiai tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt. 

 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 
alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 

 
 Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési 

Szabályzat szabályozza.  
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13. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az OMSZ jelen Alapító Okirata 6. 
pontjának módosításával beiktatott 6., 8., valamint 9. pontja 2010. május 29. 
napján; a 10. pontjának változása 2010. július 6. napján; a felvezető szövegét érintő 
változás és 6. pontjának módosításával beiktatott 7., 11., 12. pontját érintő változás 
2010. augusztus 15. napján lép hatályba. 

 
Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az Országos Meteorológiai Szolgálat 
2009. június 15-én kelt, JKH-86/8/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti.  
 
Budapest, 2010. november „     „ 
 
 
 

 dr. Fazekas Sándor 
 


