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3. sz. melléklet 

 

Védelmi Bizottság Titkársága 

 

 

I. A szervezeti egység adatai 

1. § 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága (jelen mellékletben a 

továbbiakban: Titkárság) alapadatai a következők: 

a) megnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága 

b) székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. 

c) elérhetőség: Tel.: (96) 795-660, Fax.: (96) 795-605, E-mail: vedelmititkarsag@gyorkozig.hu, 

honlap: www.kormanyhivatal.hu  

 

2. §  

Jelen Ügyrend Általános Rendelkezések szabályait a Védelmi Bizottság Titkársága szervezeti egység 

vonatkozásában az e mellékletben foglalt eltérésekkel szükséges alkalmazni.  

 

3. § 

A Titkárság feladatait Győr-Moson-Sopron megye területén látja el.  

 

 

II. A szervezeti egység felépítése és vezetése 

 

4. § 

(1)  A Titkárság a Kormánymegbízott – mint MVB Elnök – közvetlen alárendeltségében működő önálló 

osztály jogállású szervezeti egység, amely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Titkárság 

belső szervezeti egységekre nem tagozódik. 

(2) A Titkárságot titkár vezeti. 

(3) A Titkárság rendeltetése az SZMSZ-ben, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi 

Bizottság (a továbbiakban: MVB) Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: MVB 

SZMSZ) meghatározott, megyei szintű honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása, továbbá az 

MVB, valamint az MVB Elnökének hatáskörébe tartozó védelmi igazgatási feladatok döntés-

előkészítése, döntések végrehajtásának koordinálása.  

 

5. §  

A Titkárság szervezeti felépítése:  

a) 1 fő titkár, a katasztrófavédelem hivatásos állományából, 

b) 1 fő titkárhelyettes, honvédelmi referens, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal (a 

továbbiakban: HM VH) állományából, 

c) 1 fő igazgatási ügyintéző, a Kormányhivatal állományából.  

 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/
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III. A titkárság működési rendje 

6. § 

A Titkárság működési rendjét a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, a 

Kormányhivatal SZMSZ-e és a hozzá kapcsolódó belső szabályzatok, az MVB SZMSZ-e, jelen 

ügyrend, valamint a kormánymegbízott utasításai határozzák meg.  

 

7. § 

(1) A Titkárságot a kormánymegbízott – mint MVB elnök – közvetlenül irányítja. A Miniszterelnökség a 

Titkárság feletti funkcionális irányítást a kormánymegbízott tevékenysége feletti irányítási jogkörében 

gyakorolja. 

(2) A Titkárság szakirányítását kizárólag szakmai feladatok terén közvetlenül, a kormánymegbízott 

egyidejű tájékoztatása mellett, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, illetve a 

honvédelemért felelős miniszter is gyakorolja. A szakmai irányítás keretében az illetékes 

minisztériumok a Titkársághoz delegált, másik tárcához tartozó szakember számára a 

kormánymegbízott útján határozhatnak meg szakmai feladatot.  

(3) A HM VH állományába tartozó hivatásos katona munkaköri leírását a kormánymegbízott 

egyetértésével annak közvetlen szolgálati elöljárója írja alá. 

(4) A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának munkaköri leírását a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának egyetértésével a kormánymegbízott írja alá. 

 

Szakmai irányítási kapcsolatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Munkáltatói jogok gyakorlása 

 

8. §  

A titkár és titkárhelyettes irányában a munkáltatói jogokat a szakirányítást végző minisztérium kijelölt 

szervének vezetője gyakorolja az alábbiak szerint: 
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a) a titkár esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a szolgálati viszonnyal 

összefüggő munkáltatói jogokat, a kormánymegbízott az egyéb munkáltatói jogokat; 

b) a titkárhelyettes esetében a HM VH főigazgatója; 

c) az igazgatási ügyintéző esetében a munkáltatói jogkört a kormánymegbízott gyakorolja. 

 

 

V.  A titkárság által ellátott feladatok és munkafolyamatok leírása 

 

9. §  

(1) A Titkárság ellenőrzési feladatai:  

a) az MVB hatáskörébe tartozó hadkiegészítési, gazdaságmozgósítási feladatok végrehajtásának 

ellenőrzése;  

b) az MVB által hozott döntések végrehajtásának ellenőrzése.  

(2) A Titkárság felügyeleti feladatai:  

a) az MVB döntésének megfelelően közreműködik a helyi védelmi bizottságok (a továbbiakban: 

HVB) felügyeletével kapcsolatos feladatok végrehajtásában.  

(3) A Titkárság koordinációs feladatai:  

a) folyamatosan kapcsolatot tart a fővárosi, valamint megyei védelmi bizottságokkal, a védelmi 

felkészítésben résztvevő és együttműködő szervek vezetőivel, a nemzetközi (határ menti) 

együttműködésben érintett védelmi igazgatási szervekkel; 

b) véleményezéseket, jelentéseket és előterjesztéseket készít elő az MVB elnöke által 

meghatározott témákban;  

c) előkészíti a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészülés, továbbá a katasztrófaveszély és a 

különleges jogrend időszakaiban az MVB, valamint az MVB elnökének döntéseit; 

d) tervezi az MVB, valamint az MVB illetékességi területén a helyi és települési védelmi igazgatási 

és a honvédelemben közreműködő szervek felkészítését, továbbképzését, részt vesz azok 

megtartásában; 

e) koordinálja a védelmi felkészítésbe bevont megyei szintű szervek és szervezetek 

tevékenységét, valamint a területi szintű védelmi igazgatási döntések előkészítését és 

végrehajtását; 

f) előkészíti az MVB üléseit, gondoskodik az ülések SZMSZ szerinti lebonyolításáról; 

g) előkészíti az MVB ellenőrzéseit, részt vesz azok végrehajtásában; 

h) előkészíti, szervezi, koordinálja az MVB elnökének protokolláris feladatait; 

i) feldolgozza a védelmi igazgatás helyi szintjeiről érkező információkat, előkészíti a szükséges 

elnöki döntéseket, az országos információs rendszer részére a meghatározott adatokat továbbítja;  

k) folyamatos szakmai kapcsolatot tart a védelmi igazgatás központi szakmai irányító szerveivel;  

l) rendszeresen kapcsolatot tart a HVB-ok elnökeivel és titkáraival, szakmai tájékoztató anyagokat 

készít a HVB-k által végrehajtandó feladatokhoz.  

(4) A Titkárság funkcionális feladatai:  

a) ellátja a MVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait; 

b) gondoskodik az elrendelt ügyeleti szolgálat ellátásáról, és biztosítja a folyamatos működés 

feltételeit; 

c) részt vesz az MVB működését érintő beszerzési tevékenységek előkészítésében.  
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10. §  

A Titkárság az ellenőrzési feladatai során az alábbi munkafolyamatot követi:  

a) az ellenőrzés megindulását megelőzően adatokat, információkat gyűjt; egyeztet az érintett 

társszervekkel; az MVB elnökével;  

b) az ellenőrzési eljárás megindítására és a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó értesítési 

kötelezettségnek eleget tesz; amennyiben az előzetes értesítés veszélyeztetné az ellenőrzés 

eredményességét, ez mellőzhető;  

c) az ellenőrzésről, amennyiben az szükséges, jegyzőkönyvet készít;  

d) az ellenőrzés során tapasztalt jogsértés esetén értesíti az eljárásra hatáskörrel rendelkező 

szervet;  

e) az ellenőrzésről feljegyzést készít az MVB elnöke számára, az esetlegesen tapasztalt 

hiányosságok felszámolására javaslatot tesz az MVB elnöke részére, aki az ellenőrzésen 

tapasztaltakról tájékoztatja az MVB-t.  

 

11. §  

A Titkárság felügyeleti feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi:  

a) a HVB ülései teljes iratanyagának felülvizsgálata a Titkár és a Titkárhelyettes között kialakított 

referensi rendszer alapján az ülések előkészítése során és az ülések levezetését követően;  

b) az egységes jogalkalmazás és gyakorlat érdekében összegyűjti a felügyelet során 

tapasztaltakat az MVB Elnöke részére;  

c) jelzéssel él a HVB-k felé, amennyiben a HVB Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltakat nem tartották be a HVB ülések lebonyolítása során;  

d) a HVB jogszabálysértő döntésének megsemmisítését kezdeményezi az MVB részére, 

szavazásra előkészíti az ehhez szükséges MVB elnöki előterjesztést.  

 

12. §  

A Titkárság koordinációs feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi:  

a) szóban és írásban kapcsolatot tart a szomszédos megyék védelmi bizottság titkárságával, 

információkat gyűjt és szolgáltat; olyan MVB döntés esetén, amely relevanciával bír a 

szomszédos megyék vonatkozásában is, haladéktalanul tájékoztatja az érintett védelmi bizottság 

titkárságát;  

b) az MVB elnöke által meghatározott témában adatokat gyűjt, elemzi a vonatkozó jogszabályokat 

és kialakult gyakorlatot; jelentést állít össze, javaslatot fogalmaz meg; kezdeményezi az MVB 

döntését;  

c) felkészülés során a rendelkezésre álló információk, adatok ismeretében, valamint jogszabályi 

előírások alapján kezdeményezi az MVB elnökén keresztül MVB döntés meghozatalát; előkészíti 

az írásbeli előterjesztést, az ahhoz szükséges határozati javaslatot, gondoskodik a határozat 

aláírásra előkészítéséről, valamint az érintettekkel való közlésről; a végrehajtáshoz szükséges 

információkat továbbítja az érintettek részére;  

d) az MVB üléseinek előkészítése során javaslatot tesz az MVB elnökének a tárgyalandó 

napirendi pontokra, az MVB tagjaitól javaslatot kér tárgyalandó napirendi pontokra, a napirendi 

pontokhoz szükséges előterjesztéseket és határozati javaslatokat elkészíti, illetve az 

előterjesztőtől begyűjti azokat, előkészíti az ülésre szóló meghívót, a napirendi előterjesztéseket 

megküldi az MVB tagjainak szakmai egyeztetésre, a beérkezett szakmai észrevételeket 

összegyűjti, megküldi az érintetteknek, szükség esetén egyeztetést kezdeményez; elkészíti az 

ülés forgatókönyvét; gondoskodik az ülés technikai lebonyolításáról, a vendégek fogadásáról; 
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elkészíti az ülésről a jegyzőkönyvet, a határozatokat előkészíti aláírásra; gondoskodik a 

határozatoknak az érintettekkel való közlésről; az ülés anyagát felterjeszti a szakmai és 

funkcionális irányítók részére (HM VH, BM OKF, ME);  

e) javaslatot tesz az MVB elnökének a védelmi igazgatásban közreműködők részére felkészítés 

megtartására; a felkészítéshez szükséges szakmai anyagot elkészíti; részt vesz a felkészítés 

technikai lebonyolításában;  

f) javaslatot tesz az MVB elnöke részére gyakorlat megtartására; elkészíti a gyakorlat levezetési 

tervét; a gyakorlaton közreműködő érintett szerveket bevonja a gyakorlat lebonyolításában; 

értesíti a gyakorlatos részt vevőket; közreműködik a gyakorlat technikai lebonyolításában; a 

gyakorlatot követően feljegyzést készít az MVB elnöke részére a gyakorlaton tapasztaltakról;  

g) a HVB-k részére szükséges szakmai iránymutatást szóban és írásban megadja; szakmai 

körleveleket, tájékoztató iratokat készít; szükség esetén személyes látogatást tesz a HVB-knél; 

ellenőrzi a HVB-k iratkezelését; a HVB-k iratainak naprakészen tartását.  

 

13. §  

A Titkárság funkcionális feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi:  

a) gondoskodik az MVB elnökének, valamint a Védelmi Bizottság Titkársága részére címzett 

iratok kezeléséről, őrzéséről;  

b) gondoskodik az MVB iratainak, terveinek, adatbázisainak naprakészen tartásáról;  

c) együttműködik a Kormányhivatal más szervezeti egységeivel; adatokat, információkat 

szolgáltat;  

d) az MVB működését érintő beszerzési javaslatot elkészíti, megküldi a Kormányhivatal illetékes 

szervezeti egysége részére; a HVB-ktől javaslatot kér a HVB működését érintő beszerzésre, 

megküldi a Kormányhivatal illetékes szervezeti egysége részére; a beszerzést megelőzően 

szakmailag véleményezi a beszerzendő terméket.  

 

 

VI. A titkárság munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

14. §  

A titkár 

a) vezeti a Titkárságot a kormánymegbízott, mint az MVB elnöke iránymutatásainak megfelelően; 

b) végzi az MVB, továbbá annak elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, 

a döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját; 

c) előkészíti az MVB feladat- és pénzügyi tervét; 

d) megszervezi az MVB üléseit, tárgyalásra előkészíti a napirendi pontok előterjesztéseit, az 

ülések időpontjáról megfelelő időben értesíti az MVB tagokat és a meghívottakat, számukra a 

meghívót és az előterjesztéseket megküldi; 

e) gondoskodik az MVB ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, az MVB és az MVB elnöke 

határozatainak írásba foglalásáról, valamint a határozatok érintettekkel való közléséről; 

f) figyelemmel kíséri az MVB és az MVB elnöke határozataiban foglalt feladatainak 

megvalósulását; 

g) összefoglalót készít az MVB soron következő ülésére a két ülés közötti időszakban végrehajtott 

feladatokról vagy annak esetleges akadályairól; 
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h) előkészíti, naprakészen tartja és megőrzi az MVB alapdokumentumait és intézkedési terveit; 

i) gondoskodik az MVB tagjai és azok képviselői nevének, elérhetőségének nyilvántartásáról és 

folyamatos naprakészen tartásáról; 

j) javaslatot tesz az MVB munkacsoportjainak összetételére és aktivizálására, gondoskodik 

időszakonkénti felkészítésükről, valamint koordinálja azok feladat-végrehajtását; 

k) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott eseti vagy állandó jelleggel 

hatáskörébe utal; 

l) megszervezi a Titkárság munkatársainak feladatait; 

m) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi és 

ellenőrzi a Titkárság feladatainak végrehajtását; 

o) javaslatot tesz a MVB elnöknek a MVB Titkársága munkatársait érintően, valamint a védelmi 

igazgatás más területein dolgozók elismerésre történő felterjesztésre; 

p) tevékenysége során együttműködik a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel; 

r) elkészíti a Titkárság ügyrendjét. 

 

15. §  

A titkárhelyettes  

a) a titkár irányítása mellett végzi munkáját; 

b) támogatja a titkárt a Titkárság vezetésében, a feladatok ellátásának megszervezésében, 

ellenőrzésében; 

c) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott, illetve a Titkár eseti vagy 

állandó jelleggel hatáskörébe utal.  

16. §  

Az igazgatási ügyintéző 

a) részt vesz az MVB üléseinek megszervezésében, munkaterületéhez kapcsolódóan 

közreműködik a bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések, határozat-tervezetek 

előkészítésében, a titkár útmutatásai alapján; 

b) közreműködik az MVB tagjai és MVB munkacsoport tagok riasztási adatainak naprakészen 

tartásában; 

c) közreműködik az MVB és a Titkárság rendezvényeinek technikai előkészítésében, 

lebonyolításában; 

d) végrehajtja a munkaterületéhez kapcsolódóan - a védelmi igazgatás területéhez tartozó – 

adattárak feltöltését, naprakészen tartását, az ehhez szükséges dokumentumok bekérését és 

feldolgozását; 

e) felelős az iratoknak a Kormányhivatal Iratkezelési Szabályzatban meghatározott módon történő 

kezeléséért; 

f) végzi az MVB és a Titkárság működésével összefüggő adminisztrációs ügyintézői feladatokat; 

g) továbbítja a címzetteknek az MVB, illetve az MVB elnök határozatait, rendelkezéseit; 

h) vezeti és előkészíti az MVB ülések jegyzőkönyveit; 

i) ellátja az elnök vagy a titkár által meghatározott egyéb feladatokat.  
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17. §  

A Titkárság állományának általános feladatai: 

a) a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Titkárság 

állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak az ellátásárért; 

b) munkáját a jogszabályokban meghatározottak szerint, valamint a titkár utasításai alapján 

szakszerűen köteles ellátni; 

c) köteles a tudomására jutott hivatalos információt a titkárhoz eljuttatni, indokolt esetben 

hivatalból eljárást kezdeményezni; 

d) alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai 

ismereteket, folyamatosan fejleszteni azokat; 

e) naprakészen tájékozódni a Kormányhivatalt, illetve a munkakörét érintő jogszabályokról, 

megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó jogirodalmat, 

tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakításáról; 

f) közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében; 

g) részt venni a munkakörébe tartozó képzésben, továbbképzésben. 

 

 

VII. Helyettesítési rend 

 

18. § 

(1) A titkárt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkárhelyettes teljes jog- és 

hatáskörrel helyettesíti.  

(2) A titkárhelyettest távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkár teljes jog- és 

hatáskörrel helyettesíti.  

(3) Az igazgatási ügyintéző helyettesítésére vonatkozó részletes szabályokat a munkaköri leírása 

tartalmazza. 

 

VIII. Munkarend 

 

19. §  

(1) A titkár szabadságkérelmét a kormánymegbízott a megyei katasztrófavédelmi igazgató 

egyetértésével hagyja jóvá.  

(2) A titkárhelyettes szabadságkérelmét a HM VH főigazgatója a kormánymegbízott és a titkár 

egyetértésével hagyja jóvá.  

(3) Az igazgatási ügyintéző szabadságkérelmét a kormánymegbízott hagyja jóvá.  

(4) A HM VH, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó, a Titkárságon 

szolgálatot teljesítő személyek munkaidő, illetve szabadság nyilvántartását a munkáltatói jogkört 

gyakorló szabályozása szerint vezetik. 

(5) Az állományviszonynak megfelelő ünnepnapok munkaszüneti napnak minősülnek (Magyar 

Honvédelem Napja, Tűzoltóság Napja, Közszolgálati Tisztviselők Napja).  
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IX. A kapcsolattartás rendje 

 

20. § 

Külső kapcsolattartás 

(1) A titkár, a titkárhelyettes feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a HM 

VH, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóság szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival.  

(2) A titkár feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart az MVB tagjaival és 

állandó meghívottjaival, a HVB elnökökkel és titkárokkal, a megyei települések polgármestereivel, a 

védelmi igazgatásban résztvevő szervekkel és szervezetekkel, továbbá a fővárosi, megyei védelmi 

bizottságok titkáraival. 

 

X. Teljesítményértékelés 

 

21. § 

(1) A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának teljesítményértékelését és minősítését a 

vonatkozó kormányrendelet és miniszteri rendelet alapján a kormánymegbízott a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának egyetértésével végzi. 

(2) A hivatásos állományú katona teljesítményértékelését a munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelési 

jogkörében eljárva, írásban rendszeresen végzi. 

(3) Az igazgatási ügyintéző teljesítményértékelését a kormánymegbízott végzi a titkár javaslata 

alapján. 

 


