A KATASZTRÓFA- ÉS POLGÁRI VÉDELMI VEZETÉS
RENDELTETÉSE, KÖTELMEI

A katasztrófa- és polgári védelmi vezetés az adott igazgatási terület
katasztrófa- és polgári védelmi feladatai tervezésének, szervezésének
és végrehajtásának döntés-előkészítő szerve.
A katasztrófa- és polgári védelmi vezetés az adott közigazgatási
terület önkormányzati vezetőjének, munkahelyen (telephelyen) a
szervezet ügyvezetőjének irányításával végzi a tevékenységét.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a katasztrófa- és
polgári védelem felső szintű vezetésének országos szakmai irányító
szerve. A megyei, fővárosi igazgatóság a megyei, fővárosi védelmi
vezetés szakmai szerve. Felelős a felkészülés, a reagálás, a
beavatkozás, a védekezés, a mentés-, mentesítés, következmény
felszámolás, az ideiglenes helyreállítás munkálatainak folyamatos
végzéséért. Az igazgatóság munkáját a megyei, fővárosi védelmi
bizottság vezetőjének elhatározásai, utasításai, valamint az elöljáró
szervek intézkedései határozzák meg.
A KATASZTRÓFA- ÉS POLGÁRI VÉDELMI VEZETÉS ALAPVETŐ
FELADATAI
• a dolgozók, a lakosság és az anyagi javak védelmének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése,
• a védelmi igazgatási szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek
készenlétének, a polgári védelmi szervezetek alkalmazási készenlétének
biztosítása, az ügyeleti szolgálatok működtetése, a meghatározott ügyeleti
szolgálatok megszervezése és bevezetése,
• a helyzetre vonatkozó információk (adatok) folyamatos gyűjtése,
tanulmányozása, értékelése, a vezetői (parancsnoki) elhatározáshoz
szükséges számvetések, javaslatok elkészítése,

• a felkészülési, a mentő, mentesítő, kárfelszámoló és ideiglenes helyreállító
munkák időbeni megtervezése és megszervezése, a jelentkező feladatok
időbeni eljuttatása a végrehajtókhoz, az együttműködés megszervezése és
folyamatos fenntartása,
• a felkészülési, a mentő, mentesítő, kárfelszámoló és ideiglenes helyreállító
munkák mindenoldalú biztosításának megtervezése, megszervezése, a
feltételek folyamatos biztosítása,
• az alárendelt, az együttműködő szervekkel, szervezetekkel és az elöljáróval a
megbízható összeköttetés megszervezése és folyamatos fenntartása,
• a folyamatos vezetés feltételeinek biztosítása,
• a határozatok, alkalmazási parancsok, utasítások és intézkedések
végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, a végrehajtók munkájának segítése,
• a jelentések elöljáróhoz történő időbeni felterjesztése, a tájékoztatók
megküldése, az alárendelt és együttműködő szervek, szervezetek helyzetéről
szóló rendszeres tájékoztatási feladatok teljesítése,
• a humán és a dologi erőforrások folyamatos biztosítása, szükség szerinti
kiegészítése, pótlása,
• az üzleti, a szolgálati és az államtitok megőrzése, ezen belül a minősített
okmányok előírás szerinti tárolása és kezelése, az erre vonatkozó előírások
betartása és betarttatása,
• a tapasztalatok gyűjtése, tanulmányozása, értékelése, általánosítása, az
alárendeltekhez történő eljuttatása, ezek gyakorlati felhasználásáról való
gondoskodás,
• a feladatok végrehajtásába bevont (igénybevett) humán és dologi erőforrások
lakóhelyre és nemzetgazdaságba történő tervszerű visszatérésének
biztosítása, a normál körülményeknek megfelelő élet- és működési feltételek
megteremtése és folytatása.

A KATASZTRÓFA- ÉS POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK
TELJESÍTÉSE ÉS MEGOLDÁSA AKKOR EREDMÉNYES, HA A
VEZETÉS:
• ismeri a veszélyeztető tényezőket, a veszélyforrásokat, a veszélyeztetett
településeket, lakosságot (dolgozókat),
• folyamatosan pontosítja és naprakészen tartja az elkészített terveket,
• a magasabb készenléti fokozatok elrendelése, vagy a veszély fellépésekor
haladéktalanul előkészítteti a szükséges munkahelyeket, megszervezi az
alárendeltekkel és az együttműködőkkel a megbízható együttműködést és
összeköttetést, illetve a halaszthatatlan feladatokra vonatkozó intézkedés
gyors továbbítását,
• az elkészített tervek alapján megszervezik a felkészülési, a mentő, mentesítő,
kárfelszámoló és ideiglenes helyreállító munkák, továbbá a kimenekítés,
kitelepítés és befogadás tervszerű végrehajtását,
• folyamatosan magas szinten tartja a személyi
felkészültségét, pszichikai és fizikai állapotát,
• felkészül, és az elvárásoknak megfelelően
segítségnyújtás és együttműködés feladatait.
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• folyamatosan biztosítja a vezetés állandó és ideiglenesen létrehozott
szerveinek,
szervezeteinek,
munkacsoportjainak
magas
szintű
felkészültségét, begyakorlottságát, összekovácsoltságát a katasztrófa- és
polgári védelmi feladatok megtervezésére, megszervezésére, irányítására,
koordinálására, a végrehajtás ellenőrzésére és segítésére.
A FENTI KÖVETELMÉNYEK AKKOR TELJESÍTHETŐK, HA A
VEZETÉS:
• egyes munkacsoportjai, beosztottai közötti együttműködés összehangolt,
• a feladatok pontos, egyértelmű meghatározása biztosítja a maradéktalan
teljesítést és egymás helyettesítésének lehetőségét,
• munkáját magasfokú szervezettség és operativitás jellemzi, és
tevékenységében mindenkor törekszik az alárendeltekkel és az
együttműködőkkel való jó munkakapcsolatok kialakítására és fenntartására.
AZ OPERATVITÁS ELÉRÉSÉNEK FELTÉTELEIT KÉPEZI:

• a kialakult helyzetről, várható feladatokról szóló tájékoztató időbeni
eljuttatása az alárendeltekhez,
• az előzetes intézkedésekkel biztosított párhuzamos munkamódszerek
megbízható alkalmazása,
• a számvetések és a vezetési okmányok precíz és pontos kidolgozása,
• a konkrét feladatok időben történő, egyértelmű meghatározása és pontos
végrehajtása,
• a tevékenység körültekintő megszervezése és ellenőrzése,
• a rendelkezésre álló vezetési és összeköttetést biztosító (híradó) eszközök
hozzáértő alkalmazása, használata.
A VEZETÉSEN BELÜLI FELELŐSSÉGI KÖRÖK (KÖTELMEK)
MEGOSZLÁSA
• A megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester – mint az
adott közigazgatási terület katasztrófa- és polgári védelemért felelős vezető,
az irányítást részben az államigazgatási tevékenység szerves részeként,
részben a katasztrófavédelmi és a polgári védelmi törzseken (hivatásos
katasztrófavédelmi szervek, területi, települési és munkahelyi polgári
védelmi szervezetek) keresztül oldja meg.
• A vezető (a parancsnok) köteles időben meghozni elhatározását az alapvető
kérdésekben. Az elhatározásában lényegre törően szabja meg az alárendeltek
feladatait, intézkedjen az együttműködés megszervezésére és a mindenoldalú
biztosításra.
• A vezető (a parancsnok) felelős a vezetésre (a parancsnokságra) háruló
valamennyi feladat végrehajtásáért, a vezető szerv (védelmi bizottság,
parancsnokság) vezetéséért, az egyes munkacsoportok tevékenységének
koordinálásáért.

• A vezető (a parancsnok) – a szükséges mértékben – tájékoztatja a
munkacsoportok vezetőit a kialakult helyzetről, a kapott feladatokról és
meghatározza a jelentések és a különböző okmányok kidolgozásának rendjét,
határidejét.
• A munkacsoportok vezetői időben megadják a vezető (a parancsnok) részére
a feladatok végrehajtásához szükséges számvetéseket, tájékoztatásokat,
valamint az alkalmazással és a biztosítással összefüggő javaslatokat.
• A munkacsoporton belüli feladatokat a munkacsoport vezető szabja meg a
beosztottak részére, melynek során figyelembe veszi a beosztottak
felkészültségét.

A VEZETÉSEN BELÜL LÉTREHOZHATÓ MUNKACSOPORTOK ÉS
AZOK FELADATA
• Mentésszervezési munkacsoport
• Szakmai koordinációs munkacsoport
• Híradó és vezetést biztosító munkacsoport
• Logisztikai (ellátó, kiszolgáló) munkacsoport

