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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

1. A vezetés, irányítás, együttműködés rendje  Fenntartó 

Gerzsei Péter, mint Tankerületi Igazgató 

Elérhetőség: 

Tel: +36 30 626 6563 

E-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu  

Vábró-Bérdi Judit, mint védelmi referens 

Elérhetőség: 

Tel: +36 74 795 202 

E-mail: judit.vabro-berdi@kk.gov.hu  

Kapcsolattartó: Intézményvezető: Pekari Bernadett 

Elérhetőség: 

Tel: +36 30 682 6763 

E-mail: garayami2020@gmail.com  

Kapcsolattartás rendje: 

A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követően 

1 órában, minden változás esetén jelentés adása. 

Kapcsolattartás formája: E-mail vagy telefon. 

A jelentéseket papír alapon is el kell készíteni. 

 Megyei és Helyi Védelmi Bizottság 

Tolna Megyei Védelmi Bizottság 

Elnök: Tolna Megye Kormánymegbízottja 

Kapcsolattartó: Tolna Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága (tit-

kár és titkárhelyettes) 

Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

Telefonszám: 74/416-087 

e-mail: mvb@tolna.gov.hu 

Szekszárdi Járási Helyi Védelmi Bizottság 

Elnök: Szekszárdi Járási Hivatal Vezetője 

Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 10. 

Telefonszám: 74/795-603 

e-mail: titkarsag.szekszard@tolna.gov.hu 

Kapcsolattartó: Intézményvezető: Pekari Bernadett 

mailto:peter.gerzsei@kk.gov.hu
mailto:judit.vabro-berdi@kk.gov.hu
mailto:garayami2020@gmail.com
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Elérhetőség: 

Tel: +36 30 682 6763 

E-mail: garayami2020@gmail.com  

Kapcsolattartás rendje: 

A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követően 

1 órában, minden változás esetén jelentés adása. 

Kapcsolattartás formája: E-mail vagy telefon. 

A jelentéseket papír alapon is el kell készíteni. 

 Mint Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megadott elérhetőségén 
Kapcsolattartó: Fenntartó 

Kapcsolattartás rendje: 

Az esemény jellegének megfelelő időpontokban. Az elkészített intézkedési terv-

ben rögzítettek szerint. 

Szükség esetén rendvédelmi szervek: 

A KMR idején az intézmény részére kiadott utasítások: 

 Az utasítások sürgősségének, időrendjének mérlegelése után a megfelelő ügyrend 

elkészítése. 

 Élet és személyvédelem elsődlegességének biztosítása. 

 Menekítés, elhelyezés biztosításának megszervezése. 

 Dokumentummentés. 

 Vegyszerek elhelyezése, biztonságos elszállítása. 

 Hatásköröknek megfelelő feladatleosztás. 

Élet és személyvédelem biztosítása: 

Pekari Bernadett – intézményvezető 

Menekítés, elhelyezés, ellátás: 

Megbízott személy: Pekari Bernadett – intézményvezető 

Dokumentummentés: 

Mindum Judit – iskolatitkár 

Vegyszerek elhelyezése, biztonságos elszállítása: 

Megbízott kolléga: Mindum Judit – iskolatitkár 

Az utasítások, feladatok elrendelésének eszközrendszere: 

Személyesen a különleges jogrend idejére kijelölt helyen – intézményvezető irodája 

Telefonon folyamatos kapcsolattartással. 

mailto:garayami2020@gmail.com
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Személyes „futárral”: Hús Lajos 

2. A kapcsolattartás és jelentések rendje A kapcsolattartás és jelentések rendje: 

 Fenntartóval a Megyei és a Helyi Védelmi Bizottsággal a KMR idejének elren-

delésétől a 6 és 8 órás állapotzárással, a zárást követően 1 órában 

 Fenntartóval a Megyei és a Helyi Védelmi Bizottsággal a KMR idejének elren-

delésekor 6 óra és 6 óra 30 perc között e-mailben és telefonon. 

 minden változás esetén szükség szerint az aktuális forgatókönyvnek, szabályzat-

nak megfelelően jelentés adása, szükség szerinti kapcsolatfelvétel 

Váratlan esemény bekövetkezésekor: 

 Haladéktalanul e-mailben vagy telefonon. 

Jelentések formája, eszköze: 

 E-mail, telefon 

 Minden esetben papír alapon rögzíteni kell a jelentéseket. 

 Dokumentumok tárolása helyileg a szokásos módon. 

Különleges jogrend elrendelése esetén az intézmény alkalmazotti állományának ri-

asztásához kapcsolódó feladatok: 

 Elrendelés követően riasztás azonnal e-mailben visszajelzéssel, telefonon, szük-

séges esetében riadólánccal személyesen. 

Felelős: Intézményvezető, riasztási értesítésnek megfelelően. 

 Az elrendelés időpontjától számított 4 órán belül a vezetői állomány részére a 

beérkezés normaideje. 

Felelős: Intézményvezető, riasztási értesítésnek megfelelően. 

 A beosztotti állomány részére: 6 órán belül 

Felelős: Intézményvezető, riasztási értesítésnek megfelelően, iskolatitkár 

 A távollevők, az értesítésben akadályoztatottak nyilvántartásának elkészítése 

Felelős: Iskolatitkár 

Kapcsolatfelvétel formája az intézmény távollevő dolgozóival: 

 Kör e-mail formájában visszajelzés kérésével 

 Telefonon 

 Csak szükséges és indokolt esetben személyes megkereséssel. 
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Kapcsolatfelvétel a szülőkkel: 

 A helyben szokásos módon a saját csoportja részére kialakított értesítési formák-

ban: kör e-mail visszajelzéssel 

 Telefonon az intézményben leadott elérhetőségükön. 

Kapcsolattartás pedagógusokkal, kollégákkal: 

 Intézményvezető, Pekari Bernadett személyesen az intézmény területén kijelölt 

helyen. 

 Telefonon, esetleg az intézmény részére leadott e-mail címén. 

A sikertelen kapcsolatfelvételek adminisztrálása, jelentése. 

 Írásos formában a helyben szokásos módon elhelyezve. 

 Szükség szerint jelentés adása 

A Fenntartó részére jelenteni azon gyerekek és felnőttek adatait, akivel nem si-

kerül a kapcsolatot felvenni. 

3. Az Intézmény feladatköréhez tartozó specifiku-

mok 

Az intézmény ellátott feladatai: 

 alapfokú művészetoktatás Képző- és iparművészet-, szín- és bábművészet-, 

táncművészet ágon 

Különleges jogrend idején megvalósuló intézményi feladatok: 

 Szülőkkel kapcsolatfelvétel 

Felelős: pedagógusok 

 Szabadságolások felülvizsgálata, visszahívások mérlegelése, elrendelése 

Felelős: intézményvezető 

 Az intézményben maradt gyermekek, tanulók ellátásáról való gondoskodás 

Felelős: intézményvezető 

 Nyilvántartás készítése az intézményben tartózkodókról. 

Felelős: Iskolatitkár 

 Felelős: intézményvezető  

Az intézmény területén található vegyszerek kezelése, elhelyezése a KMR idején: 

 Tisztítószereket tartalmazó raktár 

A felsorolt vegyszerek KMR esetén biztonságba helyezése a tárolóban, esetleg veszély 

esetén elszállításáról gondoskodás megszervezése. 

Az intézmény termeiben, irodáiban, könyvtárban elhelyezett számítógépek, elekt-

romos berendezések utasítás szerinti áramtalanítása, adatmentése 
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Felelős: rendszergazda 

Riasztási esemény esetén: 

 Az épület kiürítése a tűz/bombariadó szabályainak megfelelően történik. 

Felelős: Intézményvezető-helyettesek 

 Amennyiben az épületen belül biztonságos helyre kell irányítani az intézmény-

ben tartózkodó gyermekeket/tanulókat és felnőtteket, úgy az útvonal kijelölése 

irányítással. 

Felelős: pedagógusok 

Gyermekek/tanulók biztonságba helyezése: 

A szülők értesítését követően az intézményben maradt gyermekek/tanulók biztonságos 

elhelyezéséről köteles az intézményvezető gondoskodni. 

Az ellátás ütemterve: 

 Szülőkkel kapcsolatfelvétel: 

Felelős: pedagógus 

 Az intézményben maradt gyermekek/tanulók ellátásáról való gondoskodás 

Felelős: intézményvezető 

 Nyilvántartás készítése az intézményben tartózkodókról. 

Felelős: iskolatitkár 

 Jelentés készítése. 

Felelős: intézményvezető 

 Jelentés elküldése a Fenntartónak és a Megyei, Helyi Védelmi Központba. 

Felelős: intézményvezető  

 Az elhelyezés kezdeményezése kollégiumban. 

 Felelős: intézményvezető  

 Szükség szerint a létszámnak megfelelő védőfelszerelés igénylése. 

Felelős: intézményvezető 

 A létszámnak megfelelő víz, élelem, ruházat, takaró igénylése, beszerzése. 

Felelős: intézményvezető 

Ügyeleti rend jogszabálynak való megfelelése, működtetése az elrendelésnek meg-

felelően a benntartózkodó gyermekek/tanulók részére, ill. az intézményre háruló 

honvédelmi feladatok és válságkezelés ellátásakor: 

Felelős: intézményvezető  
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 Az intézmény dolgozóinak visszahívása. 

 A folyamatban lévő ügyek gyorsított eljárásának megvalósítása. 

 A személyi állomány és kijelölt személyek tartózkodási helyének, illetve elérhe-

tőségének pontos nyilvántartása. 

Felelős: iskolatitkár 

 KMR idejére a munkaidőn túli és munkaszüneti napokra a vezetői ügyelet meg-

szervezése, biztosítása. 

Felelős: intézményvezető 

 A létszámnak és feladatnak megfelelő létszám készenléti munkájának elrende-

lése. 

 Pihenő idő elrendelése, biztosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 A feladatot ellátók és ellátásra szorulók részére ivóvíz, étkezés igényének jel-

zése, megrendelése, biztosítása. 

 Szükséges eszközök, felszerelések jelzése, beszerzésének elrendelése. 

 Az élelmiszer és a víz tárolásának hely kijelölése az intézmény területén. 

 A válsághelyzet kezeléséhez szükséges helyiség biztosítása. 

 Egészségügyi ellátás kérése szükség esetén. 

 Jelentése kötelezettség ellátása. 

Az intézmény kiürítésének rendje: 

 Az intézményben maradt gyermekek/tanulók hazaszállítása, elhelyezése. 

Felelős: intézményvezető 

 Az elhelyezésre váró gyermekek/tanulók létszámának jelzése, elhelyezésének 

kezdeményezése. (Jelentés a Fenntartó és az MVB, HVB részére) 

Felelős: intézményvezető 

4.  Az Intézmény alapfeladatai ellátása érdekében 

szükséges további intézkedések 
Különleges jogrend esetén megvalósuló feladatok: 

 Személyi állomány munkarendjének, különös feladatának elrendelése 

Felelős: intézményvezető 

 Informatikai, információvédelmi és dokumentumvédelmi intézkedésben megha-

tározott feladatok ismertetése. 

Felelős: intézményvezető 

 Helyzet elemzése, javaslatok megfogalmazása, végrehajtandó feladatokra intéz-

kedések megfogalmazása, felelősök kijelölése. 
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Felelős: intézményvezető 

 Döntéseknek hatáskörök kijelölése 

Felelős: intézményvezető 

 Összekötők, képviselők adatainak rögzítése. 

Felelős: iskolatitkár 

 Összekötők, képviselők, felelősök megkezdik a helyzettől függően a konkrét fel-

készülést. 

Felelős: intézményvezető 

 Meghagyási jegyzék pontosítása, elkészítése, továbbítása a Fenntartó, az EMMI 

honvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egysége, HVB; MVB felé 

Felelős: intézményvezető-helyettesek 

 Váltásos munkarendre áttérés előkészítés 

Felelős: intézményvezető 

 Váltásos munkarend bevezetése, működtetése 

Felelős: intézményvezető 

 Váltásos munkarendről Fenntartó, MVB; HVB értesítése, tájékoztatása 

Felelős: intézményvezető  

 Váltásos munkarendről a szülők, iskolahasználók tájékoztatása a helyben szoká-

sos módon 

Felelős: pedagógusok 

 A működési készenlét bevezetése 

Felelős: intézményvezető 

Különleges jogrend megszűnése esetén megvalósuló feladatok: 

 A váltásos munkarend megszüntetése, a szokásos munkarend visszaállítása 

Felelős: intézményvezető 

 A váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos munkarend visszaállításáról 

a Fenntartó, MVB, HVB értesítése, tájékoztatása 

Felelős: intézményvezető 

 A váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos munkarend visszaállításáról 

a szülők, intézményhasználók tájékoztatása a helyben szokásos módon 

Felelős: Pedagógusok 
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A KMR idején a foglalkozások, képzések szünetelnek. 

 Felelős: intézményvezető 

A KMR megszűnése után az intézmény működése érdekében tett intézkedések: 

Felelős: intézményvezető 

 Szükség esetén az intézmény helyiségeinek, mosdóinak fertőtlenítésének igény-

lése, elrendelése, biztosítása. 

Felelős: intézményvezető 

 A takarítás elrendelése, megszervezése, ellenőrzése. A bútorzat, eszközök, vegy-

szerek, takarítószerek helyrepakolása. 

Felelős: iskolatitkár 

 Az intézmény elektromos rendszerének ellenőrzése, ellenőriztetése, számítógé-

pek beüzemelése. 

Felelős: rendszergazda 

 A szülők értesítése a KMR megszűnéséről a helyben szokásos módon 

Felelős: pedagógusok 

 A nevelés-oktatás feltételrendszerének előkészítése, biztosítása 

 A megsérült, megrongálódott eszközök listázása, elhelyezése. 

Felelős: karbantartó 

 Jelentések elkészítése, lezárása. 

 



AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN 

 
 

 
 



AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN 

 
 

 

  



A HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

Az intézmény jellemzői: 

Az intézmény OM azonosítója:  200487    

Az intézmény neve:  Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola   

Az intézmény alapítója:  Emberi Erőforrások Minisztériuma    

Az intézmény fenntartója:  Szekszárdi Tankerületi Központ    

Az alapító okirat száma:  42154/2017.    

Jogállása: költségvetési szerv (Szekszárdi Tankerületi Központ) köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egysége 

Az intézmény címe:  7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.    

Felügyeleti szerve:  Emberi Erőforrások Minisztériuma    

Az intézmény típusa:  általános iskola    

   

Az alapító megnevezése, címe:    Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Az intézmény törzsszáma:    835442  

Az intézmény bankszámlaszáma:    10046003-00336877-00000000 

Az intézmény alapító okirat szerinti 

tevékenységei: általános iskolai nevelés-oktatás, nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-ok-

tatása, alapfokú művészetoktatás 

A csoportok/osztályok száma:   17 db 

A engedélyezett gyermek/tanuló létszáma:  500 fő + 250 fő alapfokú művészetoktatás 

A (köz) alkalmazottak létszáma:   45 fő  

Engedélyezett pedagógus létszám:   36,34 fő 

Az intézmény képviseletére jogosult:    Pekari Bernadett intézményvezető;  

   Biró Katalin Csilla intézményvezető-helyettes 

   Retkes Anett intézményvezető-helyettes  

    

Bélyegzők felirata és lenyomata:   Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

  7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.  
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Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása 

Az intézményvezetés szerkezeti felépítése 

 

 

 

Intézményvezető 

      

Közalkalmazotti tanács 

Érdekképviseleti szervezetek       

   

                intézményvezető-helyettes 

     

Munkaközösségek       Szülői közösség 

 

   Nevelőtestület 

 

Nevelést, oktatást segítő alkalmazott 

           Technikai alkalmazott 
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I N T É Z M É N Y J E L E N T É S 1 

Esemény(ek) meghatározása: 

– a helyzet lényeges ismérvei, 

– helye, 

– időpontja, 

– kiváltó okok, 

– várható hatásterület, 

– prognosztizálható lefolyás és hatások 

  

Bekövetkezett és/vagy prognosztizálható 

veszteségek és károk: 

– emberéletben,  

– testi épségben, 

– egészségben, 

– vagyoni javakban, 

– természeti és épített környezetben 

  

A jelentés időpontjában már megtett, valamint 

elrendelt válságreagálási intézkedések 
  

A megelőzéshez, az elhárításhoz vagy a véde-

kezéshez szükséges feltételek (pl. védőeszkö-

zök) rendelkezésre állnak 

Igen 

 

 

Nem 

 

Hiátusok: 

Szükség van-e és milyen jellegű halaszthatat-

lan kormányzati beavatkozásra, vagy kommu-

nikációs intézkedésre 

Igen 

Javasolt intézkedések: 

Nem 

 

 

                                                           
1 Kitöltendő különleges jogrendi időszakokban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyzetek esetén (KMR). Ezért ez a táblázat a visszaküldendő dokumentumban üres marad! 
 



FELADATREND 

 
 

A feladatlista, az Intézmény sajátosságainak megfelelően töltendő ki! 

Fsz. Feladat 
Feladatban 

érintett 

Felelős 

(Végrehajtó) 
Nap 

Végrehaj-

tás2 
Együttműködő 

Megjegyzés időinterval-

luma külső belső 

 
1. 

Az alkalmazottak és az Intézmény által 

ellátottak részére a szükség szerinti fo-

lyamatos ellátás biztosítása 

Intézményvezető, 

fenntartó 

Intézményvezető 

Intézményvezető-

helyettes 

első nap    

Az esemény be-

következtét kö-

vetően azonnal, 

vagy szükség sze-

rint folyamato-

san 

2. Az Intézmény alaprendeltetéséből a hon-

védelmi, és válságkezelési feladataiból 

adódó teendők ellátása érdekében:  

 

2.1. bevezeti az elrendelt rendszabályo-

kat; 

 

2.2. az Intézmény vezetése rendszeresen 

ellenőrzi (az irányítása, felügyelete alá 

tartozó szervezetekkel) az összeköttetést 

és megkezdik a közszolgálati médiaszol-

gáltató műsorainak figyelemmel kíséré-

sét; 

 

2.3. pontosítják feladataikat, a kapcso-

lódó munkaterveket és okmányokat; 

 

2.4. szabályozzák, szükség esetén korlá-

tozzák – a honvédelmi típusú különleges 

jogrendre vonatkozó jogszabálynak meg-

felelően – a személyi állomány mozgá-

sát;  

 

 

 

 

 

2.1.                            

Intézményvezető, 

 

2.2  

Intézményvezető 

 

 

 

 

2.3.  

Intézményvezető 

 

2.4.  

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  

Intézményvezető, 

 

2.2  

Intézményvezető  

 

 

 

 

2.3.  

Intézményvezető  

 

2.4.  

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. első nap 

 

 

2.2. 

második nap 

 

 

 

 

2.3. 

második nap 

 

2.4. első nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  

Fenntartó 

 

 

2.2. Pol-

gármesteri 

Hivatal, 

Védelmi 

bizottság 

 

2.3. Vé-

delmi bi-

zottság 

 

2.4. Vé-

delmi bi-

zottság 

 

 

 

 

 

 

2.1. Intéz-

ményvezető  

 

 

2.2 Intéz-

ményvezető, 

Intézmény-

vezető he-

lyettes 

 

2.3 Intéz-

ményvezető 

 

 

2.4. Intéz-

ményvezető 

 

 

 

 

                                                           
2 Ebben az oszlopban a bekövetkezett eseménytől számított időintervallumot kell feltüntetni. Pl.: 2.1. 1. nap 1 óra 
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Fsz. Feladat 
Feladatban 

érintett 

Felelős 

(Végrehajtó) 
Nap 

Végrehaj-

tás2 
Együttműködő 

Megjegyzés időinterval-

luma külső belső 

 
 

2.5. végrehajtják a hatályos informatikai, 

információvédelmi és dokumentumvé-

delmi intézkedésben meghatározott fel-

adatokat; 

 

2.6. elvégzik a kialakult helyzet elemzé-

sét, elkészítik a javaslatokat a végrehaj-

tandó feladatokra, valamint az azok érde-

kében szükséges intézkedések kezdemé-

nyezésére 

 

2.7. a döntéseknek megfelelően pontosít-

ják a terveket, előkészítik a hatáskörbe 

tartozó intézkedéseket 

 

2.8. pontosítják a kijelölt összekötők, 

képviselők adatait, azok megkezdik a 

helyzettől függően a konkrét felkészülést 

 

2.9. pontosítják a meghagyási jegyzéket3, 

majd elkészítik a meghagyási névjegyzé-

ket, amelyet elküldenek az EMMI hon-

védelmi feladatokat ellátó szervezeti 

egysége felé 

 

 

2.5.  

Iskolatitkár,     

rendszergazda 

 

 

2.6.  

Intézményvezető, 

 

 

 

 

2.7.  

Intézményvezető 

 

 

2.8. 

Az intézményve-

zető által megbí-

zott személy 

 

2.9.  

Intézményvezető, 

 

 

 

 

2.5. 

Iskolatitkár,   

rendszergazda 

 

 

2.6.  

Intézményvezető, 

 

 

 

 

2.7.  

Intézményvezető 

 

 

2.8. Az intéz-

ményvezető által 

megbízott sze-

mély 

 

2.9. 

Intézményvezető, 

 

 

 

 

2.5.  

1-2. nap 

 

 

 

2.6. 

második nap 

 

 

 

 

2.7.  

második nap 

 

 

2.8.  

első nap 

 

 

 

2.9.  

első nap 

 

 

 

 

2.5.  

Fenntartó 

 

 

 

2.6. 

Fenntartó 

 

 

 

 

2.7. 

Fenntartó 

 

 

2.8. 

Fenntartó 

 

 

 

2.9.  

Fenntartó 

 

 

 

 

2.5. 

Intézmény-

vezető 

 

 

2.6.  

Intézmény-

vezető-he-

lyettes 

 

 

2.7.  

Intézmény-

vezető 

 

2.8. Munka-

közösségve-

zetők 

 

 

2.9. 

 Iskolatitkár 

 

 

 

                                                           
3 62. § (1a)3 A megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén a meghagyásba bevont szervnek az jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi irányításához, vezetéséhez, a területi és 
helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, valamint a lakosság ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási kategóriába. 
64. § (2) A meghagyásba bevont szerv csak 

a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy  
b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra - meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört betöltő 

hadkötelest jelölhet ki a meghagyási névjegyzéken. 
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Fsz. Feladat 
Feladatban 

érintett 

Felelős 

(Végrehajtó) 
Nap 

Végrehaj-

tás2 
Együttműködő 

Megjegyzés időinterval-

luma külső belső 

 
 

2.10. váltásos munkarendre térnek át és 

elérik a működési készenlétet. 

 

2.10. 

Intézményvezető 

 

2.10.  

Intézményvezető 

 

2.10. szük-

ség szerint 

naponta 

 

2.10.  

Fenntartó 

 

2.10. 

Intézmény-

vezető 

3.  

A kialakult helyzetnek megfelelően a 

személyi állomány munkavédelmi, tűz-

védelmi és balesetvédelmi oktatásának 

végrehajtása 

 

Az intézményve-

zető által megbí-

zott személy 

Intézményvezető-

helyettesek 
2. nap  Fenntartó 

Intézmény-

vezető 

Fenntartó által 

felkért szakember 

4. 

A kialakult helyzet értékelése. 

 

Intézményvezető 

és az általa megbí-

zott személyek 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettes 

naponta  
Védelmi 

bizottság 

Tanszakve-

zetők 
 

5. 

Javaslatok készítése a végrehajtandó fel-

adatokra, valamint azok érdekében szük-

séges intézkedések kezdeményezésére. 

Intézményvezető 

és/vagy  

intézményvezető-

helyettes 

 naponta  

Megyei 

Védelmi 

Bizottság 

Helyi Vé-

delmi Bi-

zottság 

Tanszakve-

zetők 
 

6. 

 

Az esetleges alárendelt szervezetek, fel-

adatellátási helyek helyzetének, állapotá-

nak pontosítása. 

 

Intézményvezető 

és/vagy  

intézményvezető-

helyettes 

Intézményvezető 

és/vagy  

intézményvezető-

helyettes 

naponta  

Tagintéz-

ményve-

zető 

 

Intézmény-

vezető 

és/vagy  

intézmény-

vezető-he-

lyettes 

 

 



FELADATREND 

 
 

Fsz. Feladat 
Feladatban 

érintett 

Felelős 

(Végrehajtó) 
Nap 

Végrehaj-

tás2 
Együttműködő 

Megjegyzés időinterval-

luma külső belső 

 
7. 

Az összekötők és képviselők állományá-

nak és feladatainak pontosítása, továbbá 

az adott helyzetre, feladatra való felké-

szítésük megszervezése. 

Kijelölt személyek 

Intézményvezető 

és/vagy  

intézményvezető-

helyettes 

1-2 óra, il-

letve szük-

ség szerint 

folyamato-

san 

  

Kijelölt sze-

mélyek kö-

zött 

 

8. 

 

Az irányítása vagy felügyelete alá tar-

tozó szervezeti egységek helyzetének ér-

tékelése, a felsőbb szervek által kiadott 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése.  

 

Intézményvezető Intézményvezető naponta  
MVB 

HVB 

Felelős és el-

lenőrző kö-

zött 

 

9. 

 

A rendkívüli eseményekről és az azok-

kal összefüggésben felmerült informáci-

ókról azonnali tényközlő jelentés. 

 

Intézményvezető Intézményvezető 
szükség sze-

rint 
 

MVB 

HVB 
 

A megadott elér-

hetőségekre 

10.  

A végrehajtott és a tervezett feladatokról 

összefoglaló jelentés. 

 

Intézményvezető 

Iskolatitkár 

Intézményvezető 

Iskolatitkár 

 

szükség sze-

rint 

  

 

 

11. 

Folyamatos polgári védelmi szolgálat el-

látására való intézkedés. 

Intézményvezető 

által kijelölt sze-

mély 

Intézményvezető 

által kijelölt sze-

mély 

 

szükség sze-

rint 

  

Települési 

polgárvé-

delmi fele-

lős 

 

Intézmény-

vezető és fe-

lelős 

 

12.  

Polgári védelmi rendszabályok, magatar-

tások, szabályok bevezetése. 
Intézményvezető Intézményvezető 

 

szükség sze-

rint 

  

Települési 

polgárvé-

delmi fele-

lős 

 

Intézmény-

vezető 

 



FELADATREND 

 
 

Fsz. Feladat 
Feladatban 

érintett 

Felelős 

(Végrehajtó) 
Nap 

Végrehaj-

tás2 
Együttműködő 

Megjegyzés időinterval-

luma külső belső 

 
13.  

Az Intézmény alaprendeltetése szerinti 

feladatellátás 

 

Intézményvezető Intézményvezető 

 

első nap 
  

Tanszakve-

zetők 

 

14.  

A KMR bevezetéséből eredő többletfe-

ladatok ellátása 

Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

 

Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

 

A KMR el-

rendelését 

követően 

azonnal 

 

  

MVB 

DMJV 

DTK 

Feladatot 

irányítók kö-

zött 

 



RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS 



RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS 
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16 

Meghagyási jegyzék a kijelölt szervezet részére4 

Intézmény megnevezése Szekszárdi Tankerületi Központ 

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

 

Meghagyási kategória II. 

A szervezet megnevezése: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

székhelye: 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.  

kijelölt feladat ellátási helye vagy telephe-

lye: 

u.a.  

adószáma: 15835444-2-17 

telefonszáma: +36 74 511450 

e-mail címe: garayami2020@gmail.com  

  

Felelős (kapcsolattartó) személy  

neve: Pekari Bernadett 

telefonszáma: +36 30 6826763 

e-mail címe: garayami2020@gmail.com  

  

A meghagyásra kijelölt munkakörök5 (ezen 

szöveg alá, az első oszlopban, egymás alá, 

egyesével felsorolva, a sorok száma szükség 

szerint bővíthetők!): 

 

 

 Munkakör Feladat 

1. intézményvezető Az Intézmény alaprendeltetése szerinti feladatellátás. 

2. iskolatitkár Adatmentés. 

3. tanszakvezető Az Intézmény alaprendeltetése szerinti feladatellátás. 

4. rendszergazda Az informatikai rendszer működtetése. 

                                                           
4 62. § (1a) A megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén a meghagyásba bevont szervnek az jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi irányításához, vezetéséhez, a területi és 
helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, valamint a lakosság ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási kategóriába. 
5 Az Intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges munkakörök 

mailto:garayami2020@gmail.com
mailto:garayami2020@gmail.com
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MEGHAGYÁSI NÉVJEGYZÉK6 

  Meghagyási névjegyzék 

  

Intézmény megnevezése  

  Meghagyási kategória II.                 

  

Az Intézmény székhelye  

  

kijelölt feladatellátási helye  

  

 vagy telephelye  

  
adószáma       

  
telefonszáma       

  

e-mail címe  

                          

  

Felelős (kapcsolattartó) 

személy 

                  

  

neve  

  

telefonszáma  

  

e-mail címe  

                                                           
6 Kitöltendő KMR elrendelése esetén 
64. § (2) A meghagyásba bevont szerv csak 

a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy  
b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra - meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört betöltő 

hadkötelest jelölhet ki a meghagyási névjegyzéken. 
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  Születési név Házassági név Anyja leánykori neve       

  

Családi 

név 

1. utó-

név 

2. utó-

név 

Családi 

név 

1. utó-

név 

2. utó-

név 

Családi 

név 

1. utó-

név 

2. utó-

név 

Születési 

idő 

Születési 

hely 

Munkakör 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

11.                         

12.                         

13.                         

14.                         

15.                         

16.                         

17.                         

 

Az előző oldalon található 10 számú lábjegyzetben foglaltak figyelembevételével és betartásával ezen a lapon a sorok száma szükség szerint csökkenthetők, illetve 

bővíthetők! 


