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Védelmi igazgatás
Fogalma:
A védelmi igazgatás a közigazgatás részét képező feladat- és
szervezeti rendszer, amely az állam védelmi feladatainak
megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt
közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező
tevékenység; magában foglalja a különleges jogrendre történő
felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek
honvédelmi,
polgári
védelmi,
katasztrófavédelmi,
védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatainak tervezésére,
szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami
tevékenységek összességét.
/1. melléklet az 1061/2014. (II. 18.) Korm. Határozathoz Alapvető fogalmak/
2021. 11. 08.

4

A VÉDELMI IGAZGATÁS KAPCSOLATRENDSZERE
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MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG

A

megyei védelmi bizottság a Kormány irányítása alatt működő
közigazgatási szerv, amely az illetékességi területén ellátja a
törvényben és kormányrendeletben számára megállapított honvédelmi
felkészítéssel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. A
Kormány a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja a megyei
védelmi bizottságok honvédelmi feladatainak végrehajtását. Hvt. 25.
§ (1)

A Megyei Védelmi Bizottság összetétele
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Megyei Védelmi Bizottság
Testületi szerv, (évi kettő rendes ülést tart)
 SZMSZ-ét a HM és a BM miniszter előzetes hozzájárulásával maga
állapítja meg,
 működési költségeit a kormányhivatal részére az egyes honvédelmi
feladatokra biztosított költségvetési összegből, céltámogatásból,
lakosság létszámarányos normatív állami támogatásból biztosított,
 a honvédelmi igazgatási feladatokban hatósági jogkört gyakorol,
 elrendeli a területi közigazgatás, a Honvédség és a rendvédelmi
szervek működéséhez szükséges ingók és ingatlanok igénybevételét,
 biztosítja a védelmi igazgatási szervek működési feltételeit,
 felelős
a honvédelmi igazgatás megyei szintű feladatainak
összehangolásáért,
 a MVB elnöke a védelmi igazgatási feladatait a kormányhivatal
közreműködésével
látja el.
2021.
11. 08.
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A Megyei Védelmi Bizottság honvédelmi feladatai










Irányítja a HVB-okat, azokon keresztül a polgármesterek honvédelmi
tevékenységét,
összehangolja a hibrid fenyegetések elleni védelem, valamint polgári
felkészültség területi feladatait,
ellátja a hatáskörébe utalt, fegyveres összeütközések időszaki polgári védelmi
feladatokat,
kijelöli a honvédelmi, a rendvédelmi szervek, NAV, Országgyűlési Őrség és a
honvédelemben
közreműködők
részére
szükséges
ingatlanokat,
szolgáltatásokat és erről a polgármestert értesíti,
megállapítja a területi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeket,
határozattal megállapítja a honvédelemben közreműködők részére a
honvédelmi felkészítés követelményeit és feladatait,
a honvédelmi felkészítések gyakorlása és ellenőrzése céljából gyakorlatot
vezethet a polgármesterek, valamint a honvédelemben közreműködő szervek
közreműködésével.
2021. 11. 08.
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MVB katasztrófavédelmi feladatai
Összehangolja: a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait és a felkészülést,
Irányítja:
 a polgármester védelmi felkészülési tevékenységét,
 a hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi tervező tevékenységet,
Gondoskodik más megyékkel és a fővárossal történő együttműködés, kölcsönös
segélynyújtás feltételeinek biztosításáról,
Szervezi:
 a közigazgatási szervek, a MH, a rendvédelmi szervek, a NAV és a társadalmi
szervezetek területi szintű együttműködését,
 a lakosság és a védekezésben érintett szervezetek riasztásának és
tájékoztatásának előkészítését,
 a települések közötti segítségnyújtást, értesítést, riasztást és tájékoztatást,
Felelős:
 a pv. kötelezettségen alapuló területi pv. szervezetek létrehozásáért,
 a
védekezéshez
szükséges
vezetési
rendszer
fenntartásáért,
működőképességéért.
2021. 11. 08.
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AZ MVB MUNKASZERVEZETEI
Támogató munkacsoport (alkalmi jelleggel)
(ügyviteli, jogi, informatikai, ellátási feladatok)
Katasztrófavédelmi munkacsoport (alkalmi jelleggel)
Honvédelmi igazgatási munkacsoport (alkalmi jelleggel)
Gazdaság-mozgósítási és lakosság-ellátási munkacsoport (alkalmi
jelleggel)
MVB titkársága
a

megyei kormányhivatal törzshivatalában, a Kormánymegbízott (MVB
elnök) közvetlen alárendeltségében működő önálló osztály jogállású
szervezet
a

HM, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, és a kormányhivatal által
foglalkoztatott személyekből áll.
2021. 11. 08.
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A helyi védelmi bizottság
A

HVB a MVB irányítása alatt működő közigazgatási szerv /Hvt.
28. § (1-2) /, amely az illetékességi területén irányítja és
összehangolja a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítés
helyi végrehajtását.
A járásokban (és a fővárosi kerületekben) helyi védelmi
bizottság működik. A helyi védelmi bizottságok illetékességi
területe a járásokhoz, illetve a fővárosi kerületekhez igazodik.
A HVB testületi szerv, szervezeti és működési rendjét maga
állapítja meg, amelyhez a MVB előzetes hozzájárulása
szükséges.

A HVB felépítése
Elnök: járási hivatalvezető
Katasztrófavédelmi
elnökhelyettes

Tagok
Szavazati joggal:
- a HVB titkára
- városi rendőrkapitány (járásban lévő
rendvédelmi szervek képviselője)
- kormányhivatal képviselője
- árvízi védekezésért felelős vízügyi szerv
képviselője
- különleges jogrend bevezetése esetén a katonai
igazgatási szerv képviselője
2021. 11. 08.

Eseti meghívottak

Honvédelmi elnökhelyettes

Meghívottak
Állandó (tanácskozási joggal):
- Járási székhely város polgármestere
- a járás polgármesterei által megválasztott
polgármesterek
- a MH KIK NYPK 3. HTK képviselője
- HVB SZMSZ –ben meghatározottak / pl.OMSZ
mentőállomás vezetője, önkormányzati tűzoltóság
parancsnoka, járási (illetékes)hivatal
népegészségügyi osztály vezetője, élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztály vezetője,
MK NZrt. járási illetékes vezetője,tankerület SZC.,
15
illetékes vezetője,/

A HVB munkaszervezetei



Támogató munkacsoport (alkalmi jelleggel)



Honvédelmi igazgatási munkacsoport (alkalmi jelleggel)



Katasztrófavédelmi munkacsoport (alkalmi jelleggel)

2021. 11. 08.
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AZ IRÁNYÍTÁS RENDJE
Az MVB felügyeletet gyakorol a HVB felett, az MVB határozattal
megsemmisíti a HVB jogszabálysértő döntését,
 az MVB elrendelheti a HVB összehívását, fix napirendi pontok
megtárgyalását,
 az MVB beszámoltathatja a HVB elnökét, helyszínen ellenőrizheti a
HVB működési rendjét, feltételeit, okmányait, intézkedési terveit,
 az MVB gyakorlat, felkészítés, továbbképzés megtartását rendelheti
el a HVB részére,


2021. 11. 08.
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A HVB feladatai honvédelmi igazgatási jogkörben







Irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészítéssel összefüggő
közigazgatási feladatok előkészítését, végrehajtását,
közreműködik az illetékességi területén működő szervek honvédelmi
feladatainak irányításában,
összehangolja a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek
teljesítését,
irányítja az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz szükséges
tájékoztató rendszer kialakítását és működését,
közreműködik
a
különleges
jogrendben
hozott
rendkívüli
intézkedésekből fakadó feladatok végrehajtásában,
béke és honvédelmi tipusú különleges jogrendek idején, szervezi és
összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos
feladatokat.
2021. 11. 08.
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A HVB feladatai
katasztrófavédelmi igazgatási jogkörben








A katasztrófavédelmi feladatok ellátásához a katasztrófavédelmi
szerv közreműködésével a célnak megfelelően kialakított,
folyamatosan üzemképes vezetési pontot tart fenn,
a katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos előterjesztésekről és
döntésekről tájékoztatja a katasztrófavédelem területi szervének
vezetőjét,
a katasztrófavédelmi igazgatóság önkormányzati választási
ciklusonként legalább egyszer katasztrófavédelmi felkészítésben
részesíti a HVB elnökét,
jóváhagyja a települési veszély-elhárítási tervet.

2021. 11. 08.
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Polgármester helyi szintű feladatai


Ellátja a honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos, tv.-ben vagy Korm.r.-ben
megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja azok végrehajtását,



a véd.ig.-i feladatait fővárosi kerületben, városban, községben a jegyző vagy a
körjegyző, valamint a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el,



szükséges költségek és kiadások fedezetére állami támogatás biztosítható,



a védelmi igazgatási feladatok teljesítése érdekében együttműködik más
települések polgármestereivel,



megszervezi a honvédelemben közreműködő települési szervek tevékenységét,



elrendeli és irányítja a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség teljesítését,



irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtását,



béke és honvédelmi típusú különleges jogrend idején irányítja a hatáskörébe
utalt, a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi
feladatok ellátását, és az azokra történő felkészülést.
2021. 11. 08.t
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A polgármester feladatai
Katasztrófák elleni védekezés során:
A

polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a
védekezés feladatait,

a

katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár
el,

a

polgármester a katasztrófavédelmi feladatait a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv közreműködésével látja el,

veszélyhelyzetben

a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység
irányítását – helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi át

veszélyhelyzetben

a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester
gyakorolja. (Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.)
2021. 11. 08.
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Összegzés






A rendkívüli események kezeléséhez szükséges gyors döntéshozatal és
végrehajtás biztosítható,
Az elmúlt években bekövetkezett veszélyhelyzetek és katasztrófák
következményeinek eredményes kezelése a védelmi igazgatás
rendszerében résztvevők szoros együttműködésében valósultak meg,
A területi és helyi szintű felkészítések és gyakorlatok végrehajtása,
valamint az elmúlt időszaki események kezelése eredményeként, az
ismeretek készségszintű elsajátítása megtörtént,

Felhasznált joganyag
•
•

•
•

•

•
•
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