
Okirat száma: A-162/2/2020.  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a szakképzésről szóló 
2019. évi LXXX. törvény 22. § (6) bekezdése és 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 
Körmendi Rendvédelmi Technikum alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Körmendi Rendvédelmi Technikum 

1.1.2. rövidített neve: KRVT 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Law Enforcement School of Körmend 

1.2.2. német nyelven: Polizeifachschule Körmend 

1.2.3. francia nyelven: École de Police de Körmend 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  6728 Szeged, Bajai út 14. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. március 06. 

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

2.2.1. megnevezése: Belügyminisztérium 

2.2.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 6728 Szeged, Bajai út 14. 
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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 fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Belügyminisztérium 

3.2.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

3.3. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 

3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Országos Rendőr-főkapitányság, 
1139 Budapest, Teve utca 4-6. 

3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: 
a) jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot és a házirendet, 
b) a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a vezető felett a munkáltatói 

jogokat, 
c) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 
d) jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezés, 
e) meghatározza a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályait, valamint az 

adható kedvezmények feltételeit, 
f) értékeli a rendvédelmi szakképző intézmény szakmai programjában 

meghatározott feladatok végrehajtását és az oktatói munka eredményességét, 
g) a rendvédelmi szakképző intézmény igazgatójának javaslatára jóváhagyja az adott 
tanévben 

ga) szervezhető szakmai oktatások és szakmai képzések körét, 
gb) indítható osztályok számát, 
gc) alkalmazandó tantárgyfelosztást, 

h) a rendvédelmi szakképző intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok és 
közérdekből nyilvános adatok, valamint az irányítási hatáskörök gyakorlásához 
szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése. 

3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a 
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Szkr.). 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Szkt.) és az Szkr. szerinti technikumi szakmai oktatás és nevelés, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a felnőttképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti felnőttképzési tevékenység 
folytatása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 853200 Szakmai középfokú oktatás 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) A rendészeti szervek hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító, 
érettségi utáni iskolai rendszerű szakmára felkészítő szakmai oktatás és szakképesítésre 
felkészítő szakmai képzés, valamint vizsgáztatás és iskolarendszeren kívüli szakmai 
képzés, valamint vizsgáztatás, továbbá szaktanfolyami képzés és vizsgáztatás. A 
költségvetési szerv az iskolai gyakorlati szakképzéshez és vizsgáztatáshoz rendelkezik 
tanműhelyekkel (szakkabinetekkel). Az Szkt. és Szkr. alapján a költségvetési szerv 
technikumi nevelést-oktatást folytat. A költségvetési szerv oktatási profiljának 
megfelelően a rendvédelmi szervek részére szolgáltatási tevékenységet végezhet. 

b) Az A-164/1/2020. számú megszüntető okirattal megszüntetett Szegedi Rendészeti 
Szakgimnázium szakképzési (oktatás, kiképzés) alapfeladatainak ellátása, az oktatási, 
szakképzési és képzési feladataival összefüggő iratanyag kezelése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

2 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

3 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

4 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

5 072311 Fogorvosi alapellátás 

6 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

7 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

8 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

9 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

10 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

11 
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

12 
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

13 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

14 
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

15 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

16 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

17 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

18 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

19 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

20 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az 
igazgató, akit a belügyminiszter a rendvédelmi szerv országos parancsnokának javaslatára 
– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján határozatlan időre – nevezi ki és menti 
fel. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat az Országos Rendőr-főkapitányság 
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.) vezetője 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 

rendvédelmi igazgatási 

szolgálati jogviszony 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény 

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

6. A költségvetési szervként önállóan működő szakképző intézményre 
vonatkozó rendelkezések 

6.1. A szakképző intézmény 

6.1.1. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: technikumi szakmai oktatás, 
nevelés. 

6.1.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdálkodási tevékenységét saját maga 
látja el. 

6.2. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
9900 Körmend, Alkotmány út 5. 953/3 

belterület 

vagyonkezelő oktatás 

2 
9900 Körmend 0312/1 

külterület 

vagyonkezelő oktatás 

3 
9900 Körmend 0320/2 

külterület 

vagyonkezelő oktatás 

4 
9900 Körmend 0286/52 

külterület 

vagyonkezelő oktatás 

5 
9900 Körmend 0286/53 

külterület 

vagyonkezelő oktatás 

6 9900 Körmend 4609/3 vagyonkezelő oktatás 
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zárkert 

7 
9900 Körmend 4609/5 

zárkert 

vagyonkezelő oktatás 

8 
9900 Körmend 4611  

zárkert 

vagyonkezelő oktatás 

9 
9900 Körmend 4612/1 

zárkert 

vagyonkezelő oktatás 

10 
9900 Körmend 4612/2 

zárkert 

vagyonkezelő oktatás 

11 
9900 Körmend 4613 

zárkert 

vagyonkezelő oktatás 

12 
9900 Körmend 4614 

zárkert 

vagyonkezelő oktatás 

13 
9915 Nádasd 0219 

külterület 

vagyonkezelő oktatás 

14 
9982 Apátistvánfalva, Fő utca 80-
82. 

101/5 

belterület 

vagyonkezelő emlékhely 

 



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 KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
2020. augusztus 12. napján kelt, 2020. augusztus 14. napjától alkalmazandó A/162/2/2020.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 13:49:14


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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