Honvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos
feladat- és hatáskörök
Békeidőben a Honvédség központi
adatfeldolgozó szervének megkeresésére köteles
közreműködni az önkormányzat illetékességi
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
potenciális hadkötelesek személyazonosító,
lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 8. § (2)

Jegyző

A hadkötelezettség bevezetését követően a
hadkiegészítő parancsnokság megkeresésére
köteles közreműködni az önkormányzat
illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező hadkötelesek személyazonosító,
lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 8. § (3)

Jegyző

A hadkiegészítő parancsnokság számára adatot
szolgáltat a hadköteles cselekvőképességet érintő
gondnokság alá helyezéséről, ideiglenes
gondnokság alá helyezése esetében.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 9. § (1) b)

Jegyző

A sorozás lebonyolításához, a katonai
nyilvántartás egyeztetéséhez és ellenőrzéséhez,
valamint a bevonulás végrehajtásához
megfelelően berendezett helyiséget és a
sorozásnál közreműködő - a polgármesteri
hivatalnál foglalkoztatott - kisegítő személyzetet
biztosítja.
(M-FK)

2004. évi CV. törvény 19. § (2)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Polgármester

Illetékességi területén elrendelheti a
szolgáltatások igénybevételét.

2004. évi CV. törvény 37. § (1) b)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester
Polgármester

Elrendeli a területi közigazgatás működéséhez
szükséges ingók és ingatlanok igénybevételét,
megállapítja a területi jellegű szolgáltatások és a
szolgáltatásra kötelezettek körét, valamint
elrendeli a szolgáltatás igénybevételét, elrendeli
a Honvédség és a rendvédelmi szervek
működéséhez szükséges ingók és ingatlanok
igénybevételét.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 37. § (4)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester

Elrendeli a települési közigazgatás működéséhez
és a lakosság polgári védelméhez, ellátásához
szükséges szolgáltatások teljesítését, igénybe
veszi a személyek vagy dolgok elhelyezésére
szolgáló ingatlanokat, dönt minden olyan

2004. évi CV. törvény 37. § (5)

Polgármester

(K-V-MJV-F-M)

esetben, amely nem tartozik más igénybevételi
hatóság hatáskörébe.
(K-V-MJV)
Az egyedileg meghatározott szolgáltatás
teljesítését a szolgáltatásra kötelezettnek
határozatban írja elő. A határozat tartalmazza az
igénybevételi hatóság, valamint a szolgáltatásra
kötelezett megnevezését, a szolgáltatás tárgyának
azonosítására alkalmas adatokat, a szolgáltatás
teljesítésének időpontját vagy határidejét és a
szolgáltatás tényleges teljesítésének követelésére,
átvételére jogosult megjelölését.
(K-V-MJV-F-M)

2004. évi CV. törvény 38. § (1), (2)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester
Polgármester

A szolgáltatást elrendelő határozatot azonnal
végrehajthatóvá nyilváníthatja.

2004. évi CV. törvény 39. § (1)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester
Polgármester

2004. évi CV. törvény 41. § (1)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester
Polgármester

2004. évi CV. törvény 41. § (3)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester

Illetékességi területükön végzik a honvédelmi
feladatok végrehajtásának irányítását.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 54. § (3)

Polgármester

A honvédelmi feladatok végrehajtásakor a
rendkívüli állapot, megelőző védelmi helyzet,
szükségállapot, veszélyhelyzet és az Alkotmány
19/E. §-a szerinti helyzet idején bevezetett
intézkedések végrehajtása során a megyei
(fővárosi) védelmi bizottság teljes jogkörét
gyakorolja.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 55. § (1)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester

Ellátja a megyei védelmi bizottság elnöki
feladatait.

2004. évi CV. törvény 55. § (4)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester

2004. évi CV. törvény 55. § (4) b), c)

Polgármester
Főjegyző

2004. évi CV. törvény 55. § (6)

Polgármester

(K-V-MJV-F-M)
Jogosult az elsőfokú kártalanítási eljárás
lefolytatására és a kártalanítás összegének
megállapítására.
(K-V-MJV-F-M)
Ha igénybevételi hatóságként első fokon a
polgármester járt el, a fellebbezést elbírálja.
(M-F)
A honvédelem irányításával kapcsolatos
feladat- és hatáskörök

(M-F)
A megyei védelmi bizottságban tagként részt
vesz.
(MJV-F-M)
A megyei védelmi bizottságnak a helyi védelmi
bizottság feladatkörét érintő döntésében - a helyi
védelmi bizottság elnökeként - részt vesz.
(V-MJV-FK)

Védelmi igazgatási feladatait a főjegyző,
valamint a főpolgármesteri hivatal, illetőleg a
megyei önkormányzati hivatal
közreműködésével látja el.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 56. § (3)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester

A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a
szükséges mértékben, munkaidő-korlátozás
nélkül a megyei önkormányzati hivatal, illetőleg
a főpolgármesteri hivatal minden
köztisztviselőjét, közalkalmazottját,
munkavállalóját rendkívüli túlmunkára
kötelezheti.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 56. § (3)

Főjegyző

A helyi védelmi bizottság munkájában
tanácskozási joggal vehet részt.
(K-V)

2004. évi CV. törvény 57. § (3)

Polgármester

Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki
feladatait.
(V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 57. § (4)

Polgármester

A helyi védelmi bizottságban tagként részt vesz.
(V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 57. § (4) a)

Jegyző
Polgármester

Az illetékességi területén ellátja a honvédelmi
felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy
kormányrendeletben számára megállapított
feladatokat, irányítja és összehangolja azok
végrehajtását.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (1)

Polgármester

A honvédelmi feladatok végrehajtása céljából
a) biztosítja a honvédelmi kötelezettségekkel
összefüggő hatósági, illetőleg más
közigazgatási feladatok végrehajtásához
szükséges feltételeket,
b) szervezi és irányítja a Honvédség
hadkiegészítésével kapcsolatos közigazgatási
feladatokra való felkészülést és azok
végrehajtását,
c) összehangolja a honvédelemben
közreműködő települési szervek
tevékenységét,
d) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését,
e) részt vesz a honvédelmi körzet honvédelmi
feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer
működtetésében,
f) irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő
feladatok végrehajtását,
g) mind béke, mind megelőző védelmi helyzet
és rendkívüli állapot idején irányítja a
hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok
ellátását,
h) közreműködik a gazdaságfelkészítés és mozgósítás helyi feladatainak szervezésében
és ellátásában.

2004. évi CV. törvény 59. § (2)

Polgármester

(K-V-MJV-FK)
A 2004. évi CV. törvény 59. § (1) bekezdésben
meghatározott feladatok teljesítése érdekében a
helyi védelmi bizottság rendelkezései szerint
együttműködik más települések
polgármestereivel.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (3)

Polgármester

A 2004. évi CV. törvény 59. § (1) bekezdésben
meghatározottak teljesítése érdekében az
állampolgártól, illetve az adattal rendelkező
szervtől vagy hatóságtól a törvényben
meghatározott személyes, valamint egyéb adatot
kérhet, melynek térítésmentes szolgáltatása nem
tagadható meg. Az így szerzett adatot csak a
honvédelem feladatainak tervezése és
végrehajtása érdekében használhatja fel.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (4)

Polgármester

A védelmi igazgatási feladatait a jegyző vagy a
körjegyző, valamint a polgármesteri hivatal
közreműködésével látja el.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (5)

Polgármester

A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a
szükséges mértékben, munkaidő-korlátozás
nélkül a polgármesteri hivatal minden
köztisztviselőjét, közalkalmazottját,
munkavállalóját rendkívüli túlmunkára
kötelezheti.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 59. § (5)

Jegyző

A minősített időszakban meghatározza a
védelmi igazgatás helyi működéséhez szükséges
postai szolgáltatásokat, illetőleg a területi és a
helyi igazgatás vezetési szükségleteinek
kielégítését.
(K-V-MJV-FK)

241/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet 11.
§ (3)

Polgármester

A rendkívüli állapot idején a Honvédelmi
Tanács által kiadott rendeletek, szükségállapot
idején a köztársasági elnök által bevezetett
rendkívüli intézkedések, megelőző védelmi
helyzet idején, az Alkotmány 19/E. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott esetben, illetve
veszélyhelyzetben a Kormány által bevezetett
rendkívüli intézkedések végrehajtásának területi
követelményeit és feladatait illetékességi
területén rendeletben állapítja meg.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 150. § (2)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester

A települési önkormányzat képviselőtestületének, illetőleg a fővárosi, megyei
közgyűlésnek a feladat- és hatáskörét - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. §-a (1) bekezdésének k) pontjában

2004. évi CV. törvény 159. § (2)

Polgármester
Főpolgármester

Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos feladatés hatáskörök

foglaltak kivételével - gyakorolja.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A honvédelmi igazgatási, valamint a rendkívüli
intézkedésekből adódó feladatait a megyei
közgyűlés elnöke, a fővárosban a főpolgármester
utasításai szerint látja el.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 159. § (3)

Polgármester
Jegyző

A védelmi és a lakossági ellátási érdekekre
tekintettel - a belügyminiszter, a honvédelmi
miniszter, az illetékes ágazati miniszter
hozzájárulásával - a 2004. évi CV. törvény 165.
§ (1) bekezdés alapján megállapított
korlátozástól, illetőleg tilalomtól eltérően
rendelkezhet.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 165. § (2)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester

Kitelepítés (2004. évi CV. törvény 168. § (1)
bekezdés) elrendelése esetén a lakosság
elszállításáról gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 168. § (2)

Polgármester

A veszélyeztetett területekről - a megelőző
polgári védelmi intézkedés keretében - a
honvédelmi, nemzetgazdasági és más
szempontból fontos vagyontárgyak elszállítását
biztonságba helyezésük végett elrendelheti
(kiürítés) a központi irányító szervekkel való
összeköttetés megszakadása esetén. A befogadási
területeket és az elszállítási irányokat
(útvonalakat) meghatározza.
(M-F)

2004. évi CV. törvény 173. § (1), (3) c),
(4)

Megyei Közgyűlés Elnöke
Főpolgármester

A visszamaradó lakosság és a tovább termelő
üzemek szükségleteinek kielégítésére biztosítani
kell a megfelelő visszamaradó készletet
(állatállományt), egészségügyi anyagokat és
termelési készleteket. A visszamaradó készletek
nagyságát a megyei közgyűlés elnöke, a
fővárosban a főpolgármester intézkedésének
megfelelően határozza meg.
(K-V-MJV-FK)

2004. évi CV. törvény 173. § (2)

Polgármester

Köteles értesíteni a területileg illetékes rendőri
szervet a talált robbanótestek bejelentéséről.
(K)

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. § (1)

Jegyző

Ellenőrzi a bejelentés valódiságát (ehhez szükség esetén - szakértő személy segítségét
veszi igénybe),
- megjelöli a feltételezett vagy azonosított
robbanótest helyét, elhelyezi a
robbanásveszélyre utaló figyelmeztető jelzést,
- bejelentést tesz a Magyar Honvédség
Tűzszerész Ügyeletére a talált robbanótestről,
illetőleg a rendelet 2. § (2) bek. szerinti

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. §
(2) a)-d)

Jegyző

Tűzszerészeti mentesítéssel kapcsolatos feladatés hatáskörök

intézkedésről,
a Tűzszerész Ügyelet által javasolt további
indokolt intézkedést foganatosít.
(K)
A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében
szükséges további intézkedéseket hajt végre.
(K-V-MJV-FK)

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. § (4)

Jegyző

A katonai tűzszerész járőrparancsnok igénye
szerint a biztonsági intézkedések bevezetése
érdekében végzendő munkákhoz szükséges
eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a
települési önkormányzat lehetősége szerint
térítésmentesen biztosít.
(K-V-MJV-FK)

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. § (4)

Jegyző

Ha a talált robbanótestet a korlátozott
szállíthatósága miatt a helyszínen vagy annak
közelében kell megsemmisíteni, az
önkormányzat területén helyet jelöl ki a
megsemmisítésre (szükség esetén a szomszédos
helyi önkormányzattal egyeztetve) A kijelölés
során köteles figyelembe venni a tűzszerész
járőrparancsnok szakmai utasításait.
(K-V-MJV-FK)

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. § (1)

Jegyző

Polgári védelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Polgári védelemmel kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Irányítja és szervezi illetékességi területén a
polgári védelmi feladatok végrehajtását.

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1), 10. §
(1)
196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4-5. §

Polgármester
Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Meghatározza a mentés területi feladatait, és
ellenőrzi azok végrehajtását.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
a)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja a
belügyminisztert.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
b)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Végrehajtja a belügyminiszter által
meghatározott mentési feladatokat.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
c)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Irányítja, illetőleg koordinálja a mentésben részt
vevő szervek tevékenységét.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
d)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Felügyeli a település polgármesterének a mentés
irányítása során kiadott intézkedéseit.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
e)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

(K-V-MJV-M-F-FK)

Kezdeményezheti más megyék, illetőleg a
főváros polgári védelmi szervezeteinek
alkalmazását, továbbá a fegyveres erők
segítségnyújtását.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
f)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Illetékességi területén működő közigazgatási
szervek részére a mentéssel összefüggő feladatot
határozhat meg.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
g)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Felelős a területi polgári védelmi szervezetek
alkalmazhatóságáért, továbbá a mentésben való
részvételéért.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §
h)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Meghatározza a mentés települési (kerületi)
feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását.
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
a)

Polgármester

Szükség esetén intézkedik a munkahelyi polgári
védelmi szervezetek igénybevételére.
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
b)

Polgármester

A települési polgári védelmi szervezetek
mentési lehetőségeit meghaladó esetekben
kezdeményezi más települések (kerületek)
polgári védelmi szervezeteinek, illetve a területi
polgári védelmi szervezeteknek az alkalmazását.
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
c)

Polgármester

Intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja a
megyei közgyűlés elnökét (fővárosban a
főpolgármestert)
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
d)

Polgármester

Végrehajtja a megyei közgyűlés elnöke
(fővárosban a főpolgármester) által
meghatározott mentési feladatokat.
(K-V-MJV-FK)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
e)

Polgármester

Elrendeli a belügyminiszter intézkedése alapján
- vagy halasztást nem tűrő esetben annak
utólagos tájékoztatásával - a polgári védelmi
szervezetek alkalmazását.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) a)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Szervezi a közigazgatási szervek, a fegyveres
erők és a rendvédelmi szervek, a társadalmi
szervezetek, valamint a polgári védelmi
szervezetek együttműködését.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) b)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Felelős a riasztás, tájékoztatás előkészítéséért és
végrehajtásáért.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) c)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Összehangolja a lakosság és az anyagi javak
kitelepítését, kimenekítését, befogadását,

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) d)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

ellátását, továbbá a helyi védekezés
megszervezését.
(M-F)
Felelős a polgári védelmi kötelezettségen
alapuló területi polgári védelmi szervezetek
megalakításáért.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) e)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Felelős a vezetési rendszer fenntartásáért,
működőképességének biztosításáért.
(M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (1) f)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Felelős a főváros riasztási rendszerének
működtetéséért.
(F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (2) a)

Főpolgármester

Szervezi és irányítja a főváros lakosságának
óvóhelyi védelmét, gondoskodik a fővárosi
önkormányzat tulajdonában levő polgári védelmi
objektumok, közterületi és lakóházi óvóhelyek
fenntartásáról, a metró kijelölt szakaszaiban az
óvóhelyi védelem biztosításáról.
(F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (2) b)

Főpolgármester

Hatósági határozattal elrendeli a fővárosi
önkormányzat tulajdonában vagy irányítása alatt
álló polgári szervek polgári védelmi
kötelezettségen alapuló polgári védelmi
szervezetének létrehozását.
(F)

1996. évi XXXVII. törvény 9. § (2) c)

Főpolgármester

Dönt arról, hogy a települési polgári védelmi
szervezetet más településen alkalmazzák
mentésre.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Kötelezi határozattal a polgári védelmi
kötelezettség alatt álló állampolgárt polgári
védelmi szolgálatra, illetőleg a területi, települési
és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe,
kiképzésre és gyakorlatra osztja be.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) a)

Polgármester

Elrendeli a polgári szervek részére a polgári
védelmi kötelezettségen alapuló települési és
munkahelyi polgári védelmi szervezetek
megalakítását és az alkalmazás feltételeinek
biztosítását.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) b)

Polgármester

Biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a
közigazgatási területén lévő, rendelkezésre
bocsátott technikai berendezések működtetését.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) c)

Polgármester

Gyakorolja az első fokú hatósági jogkört polgári
védelmi ügyekben.

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) d)
196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §
(2)

Polgármester

(K-V-MJV-FK)

Gyakorolja polgári védelmi ügyekben a
másodfokú hatósági jogkört.
(F-M)

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §
(2)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés elnöke

Felelős a település polgári védelmi terveinek
kidolgozásáért.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) e)

Polgármester

Kijelöli a jogszabályi felsorolásban nem
szereplő települések közül azokat, melyekben
meghatározott polgári védelmi feladatok
ellátására veszélyelhárítási résztervet kell
készíteni.
(M)

20/1998. (IV. 10.) BM rendelet 7. §

Megyei Közgyűlés Elnöke

Dönt a veszélyelhárítási alapterv elkészítéséről,
illetve szükség szerinti kiegészítéséről.

20/1998. (IV. 10.) BM rendelet 8. §

Polgármester
Főpolgármester
Megyei Közgyűlés Elnöke

Jóváhagyja a polgári védelem megyei, fővárosi
összesített általános polgári védelmi tervét az
országos parancsnokság egyetértése után.
(F-M)

20/1998. (IV. 10.) BM rendelet 13. § (1)

Főpolgármester
Megyei Közgyűlés Elnöke

Jóváhagyja a település általános polgári védelmi
alaptervét és veszélyelhárítási alaptervét a körzeti
polgári védelmi parancsnokság egyetértésével.
(K-V-MJV-FK)

20/1998. (IV. 10.) BM rendelet 13. § (3)

Polgármester

Gondoskodik a központi készletekből átadott
anyagi-technikai eszközök állagának
megóvásáról és megfelelő tárolásáról.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (1) f)

Polgármester

Szervezi és irányítja a lakosság felkészítését,
egyéni és óvóhelyi védelmét, kitelepítését,
kimenekítését, illetőleg befogadását és
visszatelepítését.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (2) a)

Polgármester

Szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a
lakosság létfenntartásához szükséges anyagi
javakkal történő ellátását.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (2) b)

Polgármester

Elrendeli a megyei közgyűlés elnöke, a
főpolgármester rendelkezése alapján - vagy
halasztást nem tűrő esetben annak utólagos
tájékoztatásával - polgári védelmi szervezetek
alkalmazását.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (2) c)

Polgármester

Szervezi a fegyveres erők és rendvédelmi
szervek, valamint a társadalmi szervezetek
együttműködését, illetőleg együttműködik más
települések polgármestereivel a polgári védelmi
feladatok végrehajtásában.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 10. § (2) d)

Polgármester

(K-V-MJV-FK-F-M)

Adatot kérhet a polgári védelmi kötelezettség
teljesítése, a polgári védelmi feladatok tervezése
és végrehajtása érdekében az adattal rendelkező
szervtől vagy hatóságtól a munkavállalóról az
1996. évi XXXVII. törvény 33. § (2)
bekezdésében meghatározott személyes adatát, a
foglalkozására, illetőleg a szakképzettségére
vonatkozó adatot, illetőleg egyéb, a szerv vagy a
hatóság technikai eszközeire vonatkozóan.
(K-V-MJV-FK-M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 11. §,
33. § (1)-(2)

Polgármester
Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

A polgári védelmi feladatok az 1996. évi
XXXVII. törvényben meghatározott irányítása és
végrehajtása során az 1990. évi LXV. törvény 7.
§-ának (2) bekezdésében biztosított
államigazgatási jogkörében jár el.
(K-V-MJV-FK-M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 12. § (1)

Polgármester
Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Beosztja - a megyei, fővárosi polgári védelmi
parancsnokság kijelölése alapján - a területi
polgári védelmi szervezetbe a kötelezettet.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 17. § (3)

Polgármester

Megállapítja - a körzeti hivatásos polgári
védelmi parancsnok javaslata alapján - a
települési polgári védelmi szervezetek létszámát
a település polgári védelmi besorolásának
megfelelően, és az állományt határozattal
beosztja.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 18. § (2)

Polgármester

Beosztja a munkahelyi polgári védelmi
szervezet tagját.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 19. § (2)

Polgármester

Elrendeli határozatban a polgári védelmi
megjelenési és szolgálatadási kötelezettség
teljesítését, valamint a település azonnali
beavatkozást igénylő munkálataira történő
beosztást.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 22. § (2)

Polgármester

Adhat - kérelemre - a polgári védelmi
kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól
indokolt esetben halasztást, illetve felmentést.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 25. § (1)

Polgármester

Felmentést adhat a szolgálatadási kötelezettség
alól indokolt esetben kérelemre.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 27. § (2)

Polgármester

Eljár a polgári védelmi kötelezettséggel
kapcsolatos ügyekben első fokon.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 29. § (1)

Polgármester

Elrendelheti az azonnali polgári védelmi
szolgálat teljesítését.

1996. évi XXXVII. törvény 29. § (2)

Polgármester
Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

(K-V-MJV-FK-M-F)

Folyósítja a térítést, ha a megjelenési vagy az
ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő
állampolgár nem áll munkaviszonyban.
(K-V-MJV-FK-M-F)

1996. évi XXXVII. törvény 30. § (2)

Polgármester
Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Kezelheti a kötelezett e §-ban felsorolt
személyes adatait.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 33. § (2)

Polgármester

Felhívhatja adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésére azokat a kötelezetteket, akik nem
tartoznak a munkáltató, valamint a hadkiegészítő
parancsnokság által átadott személyi körbe.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 34. § (1)

Polgármester

Átadja az általa kezelt adatállományt - a
beosztásra jelölés céljából - az illetékes hivatásos
polgári védelmi szervnek.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 35. § (1)

Polgármester

Kiválasztja azokat a kötelezetteket a kijelöltek
adatállománya alapján, akiket a szervezetbe
határozattal beoszt, és erről a jogerős határozattal
tájékoztatja a jelölést tevő hivatásos polgári
védelmi szervet, valamint a beosztottak adatairól
a hadkiegészítő parancsnokságot.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 35. § (2)

Polgármester

Haladéktalanul törli az adatállományt a beosztó
határozat jogerőre emelkedése és az illetékes
hivatásos polgári szerv tájékoztatása után.
(K-V-MJV-FK)

1996. évi XXXVII. törvény 35. § (3)

Polgármester

Javaslatot tesz a település polgári védelmi
besorolására.
(K-V-MJV-FK)

114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 2. §
(2)

Polgármester

Elrendeli az óvóhely megépítését.

22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet 2. § a)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Az életvédelmi létesítmények egységes
nyilvántartásának pontosságáért személyes
felelősséggel tartozik, az adatok gyűjtését területi
illetékességgel végzi.
(K-V-MJV-FK)

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (2)

Jegyző

Feladata a törzskönyv felfektetésének,
folyamatos vezetésének biztosítása.
(K-V-MJV-FK)

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (2)

Jegyző

A törzskönyvnek tartalmaznia kell a
védőlétesítmények adatait kezelő ügyintéző
nevét, beosztását, lakcímét, megbízását,
felmentését, a nyilvántartások átadását-átvételét,
valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
adatkezelés szabályait megismerte.
(K-V-MJV-FK)

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (4)

Jegyző

(F-M)

Az életvédelmi létesítmények nyilvántartását 6
hónaponként egyeztetni kell az illetékes,
felügyeletet ellátó polgári védelmi
szakhatósággal.
(K-V-MJV-FK)

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. § (3)

Jegyző

Az óvóhelyvédelmi feladatokra történő
felkészülés során:
- határozatban kijelöli az életvédelmi
létesítményeket,
- gondoskodik az önkormányzati tulajdonban
lévő életvédelmi létesítmények fenntartásáról,
- ellenőrzi az életvédelmi létesítmények
fenntartására és használatára vonatkozó
szabályok betartását.
(K-V-MJV-FK-F-M)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. §
(1)-(2)

Polgármester
Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

A minősített időszak bevezetését megelőző
intézkedések keretében, illetve egyes
veszélyhelyzetet okozó események
bekövetkezése esetén elrendeli az életvédelmi
létesítmények hasznosításának felfüggesztését és
e létesítmények rendeltetésszerű használatra való
előkészítését, illetőleg szükségóvóhelyek
létesítését.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 7. § (1)

Polgármester

Az óvóhelyi védelem feladatait ellátó polgári
védelmi szervezetek bevonásával gondoskodik:
- az életvédelmi létesítmények berendezésének,
fertőtlenítésének elvégzéséről,
- a műszaki berendezések működési próbájáról
és működőképességének biztosításáról,
- a hiányzó óvóhelyjelölések (egyezményes
jelek) pótlásáról.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 7. § (2)

Polgármester

Minősített időszakban, veszélyhelyzetben és az
ezek bevezetését megelőző intézkedések
keretében az óvóhelyi védelemmel kapcsolatos
magatartási szabályok és a nyilvános életvédelmi
létesítmények címjegyzékének közzétételéről
lakossági tájékoztatás keretében gondoskodik.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 8. § (1)

Polgármester

Jogosult a katasztrófariadó elrendelésére megyei
(fővárosi) szintű veszélyeztetés esetén a megyei
(fővárosi) polgári védelmi parancsnokság útján a
belügyminiszter utólagos tájékoztatásával.
(F-M)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 14. §
b)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Jogosult a katasztrófariadó elrendelésére
település veszélyeztetettsége esetén a megyei
közgyűlés elnöke, illetve a főpolgármester
utólagos tájékoztatásával.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 14. §
c)

Polgármester

A légi, illetve a katasztrófariadó elrendelését
követően elrendeli a polgári védelmi szolgálatot

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 19. §

Polgármester
Főpolgármester

és gondoskodik a lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, valamint megteszi a szükséges
intézkedéseket a lakosság és az anyagi javak
védelmére.
(K-V-MJV-FK-F-M)

Megyei közgyűlés elnöke

Közreműködik az elektromos szirénák
üzempróbájában, ezzel egyidejűleg ellenőrzi a
berendezések kezelésére felkészített személyek
ismereteit.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 20. §

Polgármester

A kialakult veszélyeztetettségről, illetve a
kitelepítés szükségességéről a megyei közgyűlés
elnökét, illetve a főpolgármestert haladéktalanul
értesíti, halasztást nem tűrő esetben - utólagos
tájékoztatással - elrendeli a végrehajtást.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 23. §
(1)

Polgármester

A 23. § (1) bekezdésben meghatározott értesítést
követően - a belügyminiszter egyidejű
tájékoztatása mellett - megteszi a szükséges
intézkedéseket a kitelepítés és a befogadás
végrehajtására. Ennek érdekében:
- a veszélyeztetett területen kívül fekvő
települések polgármestereinél, illetve - ha a
lakosságot csak a megye területén kívül lehet
biztonságosan elhelyezni - az érintett megyei
közgyűlés elnökénél kezdeményezi a
befogadás előkészítését,
- összehangolja a polgári védelmi szervezetek és
a kitelepítésben részt vevő más szervek
tevékenységét,
elrendelheti a területi jellegű gazdasági és
anyagi szolgáltatások igénybevételét.
(F-M)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 24. §

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Gondoskodik a kitelepített lakosság
elhelyezéséről, a szükséges nyilvántartási
feladatok elvégzéséről, az alap-egészségügyi és
az élelmiszer-ellátás megszervezéséről, a
kitelepített közigazgtási szervek működéséről.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 30. §

Polgármester

Irányítja a polgári védelmi szervezetek és a
polgári szervek azon tevékenységét, mely a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak
védelmére irányul.
(K-V-MJV-FK)

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 33. §

Polgármester

Egyetért a területi polgári védelmi szervezetek
felépítésére, létszámára vonatkozó javaslattal.
(M-F)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 6. § (1),
(3)

Megyei közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Egyetért a szakszolgálat-parancsnokság
állományának kijelölésével.
(M-F)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 7. § (1)

Megyei közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Megállapítja - a helyi hivatásos polgári védelmi
szerv vezetőjének javaslata alapján - a

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 10. § (1)

Polgármester

veszélyeztetettség mértékének és jellegének
megfelelő lakosságvédelmi és mentésszervezési
feladatok irányítására alkalmas települési polgári
védelmi parancsnokság szakmai összetételét és
létszámát.
(K-V-MJV-FK)
Jóváhagyja a települési polgári védelmi
szervezetek megalakítási tervét.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 12. § (1)

Polgármester

A települési polgári védelmi szervezet polgári
szervnél történő létrehozására kiadott hatósági
határozatban meghatározza a szervezet
felépítését, létszámát.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 13. § (1)

Polgármester

Jóváhagyja a polgári szervnél létrehozott
települési polgári védelmi szervezet megalakítási
tervét.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 13. § (2)

Polgármester

Határoz a fővárosi önkormányzat tulajdonában
lévő vagy irányítása alatt álló szervnél a
települési polgári védelmi szervezet
létrehozásáról, felépítéséről és létszámáról.
(F)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 14. § (1)

Főpolgármester

Jóváhagyja a fővárosi önkormányzat
tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló
szervnél a települési polgári védelmi szervezet
megalakítási tervét.
(F)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 14. § (2)

Főpolgármester

Tervezi a rendkívüli állapot polgári védelmi
feladatait végrehajtó polgári védelmi szervezetek
létrehozásának feltételeit.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 15. §

Polgármester

Elrendeli határozatban a munkahelyi polgári
védelmi szervezet létrehozását és feladatait.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 16. § (2)

Polgármester

Véleményt nyilvánít a munkahelyi polgári
védelmi szervezet megalakítási tervéről.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 17. § (1)

Polgármester

Gondoskodik a jóváhagyott megalakítási terv
egy példányának őrzéséről.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 17. § (2)

Jegyző

A polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli az 1996. évi XXXVII. törvény 20. § (2) b)-e)
pontjaiban meghatározott - mentességi okot
igazolja, illetőleg az igazolás kiadását
megtagadja.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 18. § (1)
b), (2)

Jegyző

Kezdeményezi a területi, illetve más települések
polgári védelmi szervezetei alkalmazását.

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 21. § (1)

Polgármester

(K-V-MJV-FK)
Amennyiben a polgári védelmi szolgálatot nem
a határozatot kibocsátó polgármester rendelte el,
úgy az igény érvényesítéséhez szükséges iratokat
továbbítja a szolgálatot elrendelő részére.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 26. § (1)

Polgármester

Gondoskodik a 1996. évi XXXVII. törvény 38.
§ (1) b) pontja alapján létrehozott központi
készletekből biztosított technikai eszközök és
anyagok állagának megóvásáról és biztonságos
tárolásáról.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 27. § (3)

Polgármester

Határozatot hoz az igénybevételre történő
kijelölésről.
(K-V-MJV-FK)

55/1997. (X. 21.) BM rendelet 28. § (1)

Polgármester

Elrendeli az ellenőrző gyakorlatot a területi
polgári védelmi szervezetek részére.
(F-M)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 13. § (1)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Elrendeli az ellenőrző gyakorlatot a települési
polgári védelmi szervezetek részére.
(K-V-MJV-FK)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 13. § (1)

Polgármester

Tájékoztatja az ellenőrző gyakorlat
tapasztalatairól a megyei közgyűlés elnökét.
(K-V-MJV-FK)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 13. § (3)

Polgármester

Tájékoztatja az ellenőrző gyakorlat
tapasztalatairól a belügyminisztert az általa
elrendelt gyakorlat esetén.
(F-M)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 13. § (3)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke

Elrendelheti a honvédelmi feladatok
megvalósítása, valamint a gazdaság
működőképességének fenntartása és a lakosság
alapellátása érdekében gazdasági és anyagi
szolgáltatásra kötelezett polgári szervnél
létrehozott munkahelyi polgári védelmi szervezet
ellenőrző gyakorlatát.
(K-V-MJV-FK-F-M)

13/1998. (III. 6.) BM rendelet 14. § (2)

Főpolgármester
Megyei közgyűlés elnöke
Polgármester

Katasztrófavédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Szervezi a Kormány által meghatározott területi
védekezési feladatok végrehajtását.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § a)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Irányítja a védekezést, és kezdeményezi a
Kormány hatáskörébe tartozó intézkedések
megtételét.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § b)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Magához vonhatja a védekezés irányítását, ha a
saját vagy az érintett polgármester

1999. évi LXXIV. törvény 17. § c)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

helyzetértékelése szerint a katasztrófa elleni
védekezés a helyi védelmi bizottság lehetőségét
meghaladja, erről haladéktalanul értesíti a
Bizottságot.
(F-M)
Halasztást nem tűrő esetben, a helyben szokásos
módon, átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az
anyagi javak védelméhez szükséges mértékben a
veszélyeztetett területekről az állampolgárok
kimenekítését, és erről haladéktalanul értesíti a
Kormányt.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § d)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, a
védekezés helyzetét, és erről a Bizottságot és a
közvéleményt tájékoztatja.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § e)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Elrendeli a belügyminiszter intézkedése alapján
- vagy halasztást nem tűrő esetben annak
utólagos tájékoztatásával - a polgári védelmi
szervezetek alkalmazását.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § f)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Összehangolja a lakosság és az anyagi javak
kitelepítését, kimenekítését, befogadását,
ellátását, továbbá a helyi védekezés
megszervezését.
(F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 17. § g)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Ha a területi, illetve a helyi szintű védekezésben
egyidejűleg több szerv együttműködése
szükséges, a védekezés közvetlen irányításáért
felelős vezetőt illetékességi területén kijelöli.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1999. évi LXXIV. törvény 18. §

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester
Polgármester

Felelős a települési, kerületi katasztrófaelhárítási
tervek elkészítéséért, valamint a helyi
lehetőségek figyelembevételével a védekezés
feltételeinek a biztosításáért.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 19. § a)

Polgármester
Főpolgármester

Irányítja a védekezésre való felkészítést.

1999. évi LXXIV. törvény 19. § b)

Polgármester
Főpolgármester

A polgári védelmi kötelezettség alatt álló
állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében
határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
illetőleg a területi, települési, kerületi és
munkahelyi polgári védelmi szervezetbe
kiképzésre és gyakorlatra osztja be.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 19. § c)

Polgármester
Főpolgármester

Gondoskodik az illetékességi területen élő vagy
tartózkodó személyek részére, a
katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási
szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 19. § d)

Polgármester
Főpolgármester

(K-V-MJV-F)

Kérelmezheti a Kormánynál, külön jogszabály
alapján, települése katasztrófa sújtotta területté
történő nyilvántartását.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 19. § d)

Polgármester
Főpolgármester

Irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi
tevékenységet.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) a)

Polgármester
Főpolgármester

Halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel
elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez
szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul
értesíti a megyei, fővárosi védelmi bizottság
elnökét.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) b)

Polgármester
Főpolgármester

Szervezi és irányítja a lakosság védelmét,
kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását
és visszatelepítését.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) c)

Polgármester
Főpolgármester

Szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a
lakosság létfenntartásához szükséges anyagi
javakkal történő ellátását.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) d)

Polgármester
Főpolgármester

Elrendeli a megyei közgyűlés elnökének, a
főpolgármesternek a rendelkezése alapján - vagy
halasztást nem tűrő esetben annak utólagos
tájékoztatásával - polgári védelmi szervezetek
alkalmazását.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) e)

Polgármester
Főpolgármester

Együttműködik más települések
polgármestereivel, a védekezésbe bevont más
szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában.
(K-V-MJV-F)

1999. évi LXXIV. törvény 20. § (1) f)

Polgármester
Főpolgármester

Biztosítania kell, hogy a biztonsági jelentésbe a
külön jogszabályoknak megfelelően bárki
betekinthessen.
(K-V-MJV-FK-F)

1999. évi LXXIV. törvény 34. § (2)

Polgármester,
Főpolgármester

Az üzemeltetővel és a hatósággal
együttműködve külön jogszabályban
meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a
lakosság véleményt nyilváníthasson az új
veszélyes üzem engedélyének vagy a már
működő veszélyes üzem tevékenységének
jelentős változtatására, illetve módosítására
vonatkozó engedély kiadása előtt.
(K-V-MJV-FK)

1999. évi LXXIV. törvény 36. § (1)

Polgármester,
Főpolgármester

A megyei védelmi bizottság döntésének
megfelelően irányítja, tervezi és szervezi a
katasztrófavédelmi feladatokra való felkészülést.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(1)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Kialakítja a megyei védelmi bizottság tagjaiból a
megyei szintű katasztrófavédelmi
munkaszervezetet.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) a)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Biztosítja a katasztrófavédelemben érintett és
hatáskörbe tartozó megyei és helyi szervezetek
felkészítését, alkalmazhatóságát, részükre a
felkészülés érdekében feladatot határoz meg.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) b)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Biztosítja a társadalmi és a karitatív szervezetek
részvételét a felkészülés feladataiban.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) c)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Irányítja a megyei védelmi bizottság által
szervezett, a katasztrófavédelemben érintett
szervek, szervezetek gyakorlatait, ellenőrzi a
felkészülés hatékonyságát.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) d)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Gondoskodik a lakosság és a polgári szervek
riasztásához, tájékoztatásához szükséges
eszközök működtetéséről.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) e)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

A megyei védelmi bizottság ülésének
napirendjére tűzi a védekezésben résztvevő
szervek felkészültségéről szóló beszámolót.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) f)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Az éves feladattervben meghatározza a
polgármesterek felkészítésével kapcsolatos
feladatokat.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) g)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Kidolgoztatja a területi szintű együttműködés
terveit a megyei szintű közigazgatási szervek,
fegyveres erők, rendvédelmi szervek megyében
(fővárosban) lévő végrehajtó szervezetei és a
társadalmi szervezetek megyei szervei között.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) h)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Kezdeményezheti a kölcsönös segítségnyújtási
tervek kidolgozását más megyékkel és a
fővárossal kötött megállapodások alapján.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) i)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Egyetértési jogot gyakorol a területi polgári
védelmi szervezetek felépítésére, létszámára
vonatkozó - a területileg illetékes hivatásos
katasztrófavédelmi szerv által tett - javaslatok
felett.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) j)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

A belügyminiszter részére felterjeszti az
illetékességi területen lévő települések
polgármestereinek a települések polgári védelmi
besorolására vonatkozó javaslatait.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(2) k)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

(F-M)
Meghatározza a védekezés területi feladatait,
ellenőrzi azok végrehajtását, illetve elrendeli a
területi polgári védelmi erők bevonását.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) a)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Kijelöli a védekezés koordinálásáért felelős
szervezetet, személyt.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) b)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Hatáskörét meghaladó esetekben kezdeményezi
a Kormányzati Koordinációs Bizottság döntését.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) c)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

A Kormányzati Koordinációs Bizottság útján
kezdeményezi a fegyveres erők védekezésbe
történő bevonását.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) d)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Koordinálja a védekezésben résztvevő
polgármesterek (helyi védelmi bizottságok)
tevékenységét.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) e)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Ellenőrzi a védekezési feladatok kapcsán kiadott
intézkedések végrehajtását.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) f)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Együttműködik más területek védelmi
bizottságaival.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) g)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Kezdeményezi a megye, illetőleg a megye
meghatározott részének a katasztrófa sújtotta
területté nyilvánítását.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(3) h)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Meghatározza a helyreállítás fontossági
sorrendjét és ütemét.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) a)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Irányítja a helyreállítási munkákat.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) b)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Koordinálja a helyreállításhoz szükséges
anyagok, eszközök beszerzését.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) c)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Intézkedik a lakosság ellátásának biztosítására a
normál életkörülmények helyreállításáig.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) d)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

A centrális irányítású közigazgatási szervekkel
együttműködve meghatározza az illetékességi
területen működő közigazgatási szervek
helyreállítással kapcsolatos feladatait.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) e)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) f)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §
(4) g)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Elvégzi a várható katasztrófaveszélyekre
vonatkozó vizsgálatokat, és elkészíti az azok
megelőzésével, létesítmények, objektumok
karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos
terveket.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) a)

Polgármester
Főpolgármester

Ellenőrzi és értékeli a települési és munkahelyi
polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és
erről tájékoztatja a helyi védelmi bizottság
elnökét.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) b)

Polgármester
Főpolgármester

A megyei hadkiegészítő parancsnoksággal
együttműködve határozattal kijelöli illetékességi
területén a védekezéshez szükséges
nemzetgazdasági technikai eszközöket,
objektumokat és igénybevételre tervezett
szolgáltatásokat.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) c)

Polgármester
Főpolgármester

Gondoskodik a rendelkezésre álló és
hatáskörébe tartozó riasztó - és tájékoztató
eszközök működőképességének fenntartásáról és
a működtetéshez szükséges személyi és technikai
feltételek biztosításáról.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) d)

Polgármester
Főpolgármester

A helyi védelmi bizottság közreműködésével
szervezi és irányítja a település védekezési
feladatait.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) a)

Polgármester
Főpolgármester

Szükség esetén kezdeményezi a polgári védelmi
szervezetek alkalmazását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) b)

Polgármester
Főpolgármester

Gondoskodik a védekezésben részt vevő erők
váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) c)

Polgármester
Főpolgármester

Szükség estén igénybe veszi az élet- és az
anyagi javak védelme érdekében az illetékességi
területén lévő, a katasztrófavédelmi tervében
szereplő és a kijelölt technikai eszközöket,
kivéve a már folyamatban lévő
kárfelszámolásban részt vevő eszközöket.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) d)

Polgármester
Főpolgármester

Haladéktalanul értesíti más települések
polgármestereit, amennyiben a katasztrófa őket is

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) e)

Polgármester
Főpolgármester

Koordinálja a humanitárius segélyek elosztását.
(F-M)
Ellenőrzi a helyreállítási munkálatokat.
(F-M)

veszélyezteti.
(K-V-MJV-F)
Folyamatosan adatokat szolgáltat a helyi
védelmi bizottság részére.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) f)

Polgármester
Főpolgármester

Együttműködik az illetékességi területén
működő szervekkel és szervezetekkel.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) g)

Polgármester
Főpolgármester

Közvetlenül irányítja a helyi védelmi bizottság
elnöke által meghatározott mentési feladatok
végrehajtását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) h)

Polgármester
Főpolgármester

Kezdeményezi a település katasztrófa sújtotta
területté nyilvánítását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(2) i)

Polgármester
Főpolgármester

Szervezi és irányítja a katasztrófa által okozott
károk felmérését.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) a)

Polgármester
Főpolgármester

Javaslatot tesz a megyei védelmi bizottság
elnökének a helyreállítás ütemére és a fontosság
sorrendjére.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) b)

Polgármester
Főpolgármester

Irányítja a részére meghatározott helyreállítási
feladatok végrehajtását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) c)

Polgármester
Főpolgármester

Szervezi és irányítja a helyi erők által végzett
helyreállítási tevékenységet.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) d)

Polgármester
Főpolgármester

Irányítja a helyreállításhoz szükséges
rendelkezésre álló anyagok, eszközök és
munkaerő igénybevételét, felhasználását.
(K-V-MJV-F)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) e)

Polgármester
Főpolgármester

Irányítja a humanitárius segélyek elosztását.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) f)

Polgármester
Főpolgármester

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14. §
(3) g)

Polgármester
Főpolgármester

Javaslatot tesz az érintett terület katasztrófa
sújtotta területté nyilvánítás kezdeményezésére.
(F-M)

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. §
(2)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester

Egy településre vonatkozóan kezdeményezi a
település katasztrófa sújtotta területté
nyilvánítását, ha a településen a lakosság részére
az önfenntartás feltételei több napon át nem
biztosíthatók. Erről tájékoztatja a védelmi
bizottság elnökét.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. §
(3)

Polgármester
Főpolgármester

(K-V-MJV-F)
Ellenőrzi a helyreállítási feladatok végrehajtását.
(K-V-MJV-F)

(K-V-MJV-F)
Felelős a védekezés során felmerülő költségek
jogszerű felhasználásáért.

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 16. §
(5)

Megyei Közgyűlés elnöke
Főpolgármester
Polgármester

39/2001. (X. 31.) PM rendelet 8. §

Jegyző
Polgármester

(K-V-MJV-F-M)
Igazolást ad ki az adózó részére, hogy
katasztrófával érintett.
(K-V-MJV-FK)

Tűzvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok és
hatáskörök
A tűzoltás és a műszaki mentés kötelező
közszolgáltatási feladata, ha rendelkezik
készenléti szolgálatot ellátó hivatásos
önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
1996. évi XXXI. törvény 2. § (2)

Képviselő-testület,
Közgyűlés

A hozzá beérkezett tűzjelzést köteles továbbítani
az állandó készenléti szolgálatot ellátó
tűzoltósághoz.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXXI. törvény 5. § (3)

Polgármesteri Hivatal
Körjegyzőség

Feladata a tűzjelzés fogadásának biztosítása és
az ezzel kapcsolatos költségek fedezése.
(K-V-MJV-FK-F)

1996. évi XXXI. törvény 5. § (4)

Képviselő-testület,
Közgyűlés

A 13. §-ban meghatározott kivétellel tűzvédelmi
hatóságként eljár első fokon.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 12. § (1)

Jegyző
Főjegyző

A belügyminiszter előzetes egyetértésével
megszüntetheti a hivatásos önkormányzati
tűzoltóságot.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) a)

Képviselő-testület,
Közgyűlés

Elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság
rendkívüli készenléti szolgálatát.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) b)

Képviselő-testület,
Közgyűlés

Az országos parancsnok véleményének
kikérésével kinevezi és felmenti a hivatásos
önkormányzati tűzoltóparancsnokot, gyakorolja
vele kapcsolatos - jogszabályban meghatározott munkáltatói jogköröket.
(F)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) c)

Közgyűlés

Az illetékes megyei tűzoltóparancsnok
véleményének kikérésével kinevezi és felmenti a
hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot,
gyakorolja vele kapcsolatos - jogszabályban
meghatározott - munkáltatói jogköröket.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) d)

Képviselő-testület

Önkéntes tűzoltóság alapításában részt vehet.

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) e), (2)
b)

Képviselő-testület,
Közgyűlés

Beszámoltatja a hivatásos önkormányzati
tűzoltóparancsnokot.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) a)

Képviselő-testület,
Közgyűlés

A belügyminiszter előzetes engedélyével
hivatásos önkormányzati tűzoltóságot hozhat
létre.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) a)

Képviselő-testület

Gondoskodik az önkéntes tűzoltóság
fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) c)

Képviselő-testület

Megállapítja az önkéntes tűzoltóság
fenntartásához, illetőleg a költségvetéséhez való
hozzájárulás mértékét.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) d)

Képviselő-testület

Hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) e)

Képviselő-testület

Feladata az oltóvíznyerési lehetőség biztosítása.

1996. évi XXXI. törvény 29. § (1)

Képviselő-testület,
Közgyűlés

Részt vesznek a lakosság tűzvédelmi
felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXXI. törvény 29. § (3)

Képviselő-testület,
Közgyűlés

Kezdeményezi a belügyminiszternél az önkéntes
tűzoltóság működési területének megállapítását.
(K-V-MJV)

1996. évi XXXI. törvény 34. § (1)

Képviselő-testület

Megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket a
jogszabályok, kötelezően alkalmazandó
szabványok keretei között.
(K-V-MJV-F)

115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §
(1) a)

Jegyző
Főjegyző

Azonos biztonságot nyújtó előírások megtétele
mellett, kérelemre, eltérést engedélyezhet a
jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó
szabványokban meghatározott tűzvédelmi
kötelezettségek alól, ha azt a jogszabály illetve a
kötelezően alkalmazandó szabvány lehetővé
teszi.
(K-V-MJV-F)

115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §
(1) b)

Jegyző
Főjegyző

Az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az
anyagok tárolását - amennyiben az rendeltetéstől
eltérően közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt
jelent - a tűzvédelmi követelmények
érvényesítéséig szünetelteti.
(K-V-MJV-F)

115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §
(1) c)

Jegyző
Főjegyző

A tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt

115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §

Jegyző

(K-V-MJV-F)

(K-V-MJV-F)

a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos
tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a
tűzoltóeszközök használatát nem ismeri, a
szükséges ismeretek megszerzéséig az ott
folytatott tevékenységtől eltiltja.
(K-V-MJV-F)

(1) d)

Főjegyző

A tűzvizsgálatról - külön jogszabályban
meghatározottak szerint - hatósági bizonyítványt
ad ki.
(K-V-MJV-F)

115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §
(1) e)

Jegyző
Főjegyző

Tűzvédelmi bírságot a jogszabályban,
kötelezően alkalmazandó szabványban előírt
tűzvédelmi kötelezettség megsértése esetén
szabhat ki.
(K-V-MJV-F)

1996. évi XXXI. törvény 43. § (2)
115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §
(1) f)

Jegyző
Főjegyző

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §

Jegyző
Főjegyző

A tűzvédelmi bírságot kiszabó határozat
jogerőre emelkedésétől számított hat hónap
elteltével ismételten kiszabható a tűzvédelmi
bírság, amennyiben a kiszabás feltételei
fennállnak.
(K-V-MJV-F)

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 4. §
(2)

Jegyző
Főjegyző

A tűzvédelmi bírság jogerős kiszabásáról szóló
jogerős határozat egy példányát a BM
Tűzoltóság Országos Parancsnokságra is meg
kell küldenie.
(K-V-MJV-F)

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 4. §
(3)

Jegyző
Főjegyző

Tűzvédelmi bírságot szabhat ki:
- tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az
közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg
tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a
személyek biztonságát, akadályozza a
mentésüket;
- a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz használt eszköz,
felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag
beszerzésének, készenlétben tartásának,
karbantartásának vagy ellenőrzésének
elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő engedély nélküli - használatáért;
- létesítményi tűzoltóság létszámával,
képzésével kapcsolatos rendelkezések
megszegéséért;
- ha az engedélyhez kötött tűzvédelmi
tevékenységet anélkül vagy attól eltérő módón
végzik;
- ha a tűzvédelmi szabályok, előírások
érvényesítésére vonatkozóan a tervező,
illetőleg a kivitelező valótlan nyilatkozatot
adott;
- ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a
munkáltató a törvényben előírt határidőre nem
gondoskodott;
- ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött
tevékenységet szakvizsga nélkül végzik.
(K-V-MJV-F)

Elrendelheti az önkéntes tűzoltóság rendkívüli
készenléti szolgálatát.
(K-V-MJV)

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. §
(2) g)

Képviselő-testület

Tűzvédelmi szabályzatot készít.

1996. évi XXXI. törvény 19. § (1)

Jegyző
Főjegyző

Köteles gondoskodni arról, hogy a tűzvédelmi
szabályzatban foglaltakat a köztisztviselők,
valamint a helyiségeket igénybe vevők
megismerjék és megtartsák.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1996. évi XXXI. törvény 19. § (2)

Jegyző
Főjegyző

Köteles a köztisztviselőkkel a tűzvédelmi
szabályzatban foglaltakat ismertetni, az oktatás
megtörténtét az oktatási naplóban rögzíteni, és
azt az érintettek aláírásával igazolni.
(K-V-MJV-FK-F-M)

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. § (2)

Jegyző
Főjegyző

A tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell az
e §-ban felsoroltakat.
(K-V-MJV-FK-F-M)

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § a)-g)

Jegyző
Főjegyző

(K-V-MJV-FK-F-M)

