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A Testnevelési Egyetem  

S z e n á t u s á n a k  

 

……/2015. (……) számú 

h a t á r o z a t a  

az Egyetem Katasztrófavédelmi Szabályzatáról 

 

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzatban kapott felhatalmazás 

alapján a Testnevelési Egyetem Katasztrófavédelmi Szabályzatát 

az alábbiak szerint alkotta meg. 

 
A Testnevelési Egyetem (továbbiakban: Egyetem) katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, polgári 
védelmi és iparbiztonsági) célkitűzéseit, feladatrendszerét, a védelmi terület felkészítési és 
működési rendjét, az Egyetemen megvalósuló katasztrófavédelmi tárgyú ismeretek oktatásának 
szabályait a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján jelen Szabályzat valamint a 
Tűzvédelmi Szabályzat megalkotásával és közzétételével szabályozza. 

 

Preambulum 
 
Az Egyetem, mint Magyarország első számú testnevelési felsőoktatási és kutató intézménye 
jelentős hallgatói és alkalmazotti létszámmal, egyedülálló értéket képviselő objektumokkal és 
eszközparkkal rendelkezik, melynek megfelelően felelősséggel tartozik az Egyetem területén 
tartózkodó hallgatók, alkalmazottak és látogatók biztonságáért. 

A társadalomi igényeket figyelembe véve, az Egyetem kellő fontosságot tulajdonít a lakosság 
védelmének; az élet- és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető hatások elleni 
védekezésre való felkészítésnek.  

A szabályzat célja, hogy az intézményben rögzítse a vezetők, az alkalmazottak és a hallgatók 
polgári védelmi feladatait, a munkavégzésre, használatra vonatkozó általános követelményeket, 
valamint meghatározza az iparbiztonsággal, kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos eljárások 
szabályait. 

Az Egyetem katasztrófavédelmi célú feladatait, a szakterületre vonatkozó előírásokat és 
módszereket, Magyarország Alaptörvénye, a hatályos jogszabályok, rendeletek, továbbá jelen 
Szabályzat határozzák meg. 

 
 



4  

A Szabályzat célja, hatálya 
 

A Katasztrófavédelmi Szabályzat célja 
Az oktatási ágazatban dolgozók, hallgatók életének, testi épségének megóvása, a hivatásos és a 

társadalmi katasztrófavédelmi szervezetekkel való együttműködési képességük javítása, 

valamint az intézmény vagyonának hatékonyabb védelme. Az intézmény valamennyi 

dolgozójának és hallgatójának felkészítése az esetlegesen bekövetkező katasztrófák várható 

hatásaira, a pánik elkerülésére, a keletkező károk és egészségi ártalmak enyhítésének 

lehetőségeire. 

A Katasztrófavédelmi Szabályzat hatálya 
A területi hatálya kiterjed az Egyetem üzemeltetésében, kezelésében lévő, illetőleg az Egyetem 

által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre. 

A személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel alkalmazotti, és minden munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban álló munkavállalóra, valamint hallgatói jogviszonyban állókra, melynél az 

egyik szerződő fél az Egyetem. A Katasztrófavédelmi Szabályzat előírásait – értelemszerűen – 

alkalmazni kell az Egyetem területén tartózkodó személyekre (pl. látogatók, vendégek stb.) is. 

Jelen Szabályzat a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
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1. A Testnevelési Egyetem Polgári védelmi feladatai 
 

Az Egyetem a Nemzeti Védekezés Rendszerében a védekezés során felmerülő önvédelmi, 
közreműködői és végrehajtói feladatait személyi és tárgyi lehetőségei figyelembe vételével a 
hatóságokkal együttműködve, azok irányítása mellett, a hatályos jogszabályok alapján, mint 
közreműködő szervezet látja el.  

A veszélyhelyzetben szükséges riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás rendjét a 
jogszabályoknak megfelelően a rektor és a kancellár szabályozza. A különböző telephelyeken a 
védekezésért felelős személy köteles a riasztás és a tájékoztatás személyi és technikai feltételeit 
igényelni, biztosítani és karbantartani. 

Az Egyetem területén tartózkodók lakosságvédelmének módszereit, az egyéni védőeszközökkel 
történő ellátásának rendjét, a kollektív védelem - ezen belül az óvóhelyi védelem, a kimenekítés, 
kitelepítés és befogadás szabályait és vonatkozó feladatait - külön jogszabály határozza meg, 
melynek végrehajtásában az Egyetem, a helyileg illetékes hatóságok és a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításai szerint közreműködőként jár el.  

A létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak védelmét a helyileg illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv útmutatása szerint kell megtervezni, és a szükséges szinten kialakítani. 

Az Egyetem tudományos-kulturális értékeinek védelmét, azok biztonságos elhelyezését, 
esetleges kimenekítését a hatályos jogszabályoknak megfelelően az Egyetem vagyontárgyainak 
őrzés-védelméért felelős személyek, illetve az egyetem dolgozói hajtják végre a hatóságok 
utasításainak megfelelően. 

Az Egyetem a katasztrófavédelmi jogszabályok és szakutasítások érvényre juttatása, a tervezési, 
szervezési, felkészítési és védekezési feladatok szakszerű koordinálása, a hatóságokkal történő 
kapcsolattartás, továbbá az oktatási célkitűzések megvalósítása érdekében, megfelelő 
képzettséggel és végzettséggel rendelkező alkalmazottakból álló Biztonságtechnikai Irodát 
működtet. 

Az Egyetem a jogszabályok és a hatóság által előírt köteles védelmi képességek fejlesztése 
mellett támogatja az egyetemi hallgatók és alkalmazottak önkéntességen alapuló védelmi célú 
önszerveződését. 
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1.1. Az Egyetem vezetőinek Polgári védelmi feladatai 

1.1.1. Rektor és Kancellár feladatai 
Hatósági határozat alapján, mint a polgári szerv vezetője felelős az egyetem védekezési 

feladatainak ellátásáért: 

a) hatósági határozat alapján polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári 

védelmi szervezetet hoz létre, kijelöli a munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait, és 

beosztásuk esetén gondoskodik a felkészítésükről, valamint a szervezet működtetéséről, 

b) gondoskodik a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak (különösen az élelmiszer, 

ivóvíz, gyógyszer) műszaki-technikai, valamint megelőző RBV védelméről, a kritikus 

infrastruktúra elemek megóvásáról, 

c) gondoskodik az alkalmazottak és a hallgatók védelmét szolgáló egyéni védőeszközök 

biztosításáról, a lakosságvédelmi feladatok (riasztás, veszélyhelyzeti tájékoztatás, 

kimenekítés, kitelepítés, befogadás, óvóhelyi védelem) megvalósulásáról, 

d) gondoskodik a kulturális javak védelmének különleges jogrend időszakára meghatározott 

védelmére történő felkészülésről, a kijelölésről, a védett tárolás és szállítás 

megvalósulásáról, valamint az e feladatot végzők felkészítéséről, 

e) gondoskodik arról, hogy a magyar és idegen nyelven tanuló nappali és levelező tagozatos 

hallgatók katasztrófavédelmi felkészítéshez szükséges ismeretanyagot a tantervben 

meghatározott, az Egyetem által elfogadott tantárgyprogram szerint tartalmazza, 

f) felügyeli és segíti a Biztonságtechnikai Iroda katasztrófavédelmi tevékenységét, 

g) az Egyetem költségvetéséből, illetve egyéb forrásból (pl.: pályázat) biztosítja a 

katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi, pénzügyi feltételeket, 

h) biztosítja az oktatáshoz és kiképzéshez a személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik az 

előírt gyakorlatok megtartásáról, 

1.1.2. Rektorhelyettesek 
A rektorhelyettesek, a rektor polgári védelmi feladatait vagy egy részét eseti vagy rendszeres 

jelleggel a rektortól átruházott hatáskörben látják el. 
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1.1.3. Katasztrófavédelmi referens 
a) végzi az alkalmazottak és a hallgatók katasztrófavédelmi felkészítését, 

b) a magyar és idegen nyelven tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatók oktatását, a 

kurrikulumban meghatározott katasztrófavédelmi ismereteket nyújtó tantárgy 

tantárgyprogramja alapján végzi, 

c) felügyeli a katasztrófavédelmi intézkedések és eljárások jogi szakszerűségét, 

d) indokolt esetben a katasztrófavédelmi feladatokkal összefüggő kérdésekről a nyilvánosság 

részére az Egyetem nevében tájékoztatást ad, kijelöli a távollétében tájékoztatást adó 

munkatársát, 

e) működési területén felelős a jogszabályokban meghatározott katasztrófavédelmi tervezési 

feladatok megvalósulásáért, 

f) elősegíti a jogszabályokban meghatározott védelmi tervek, nyilvántartások készítését, 

aktualizálását, 

g) meghatározza a katasztrófavédelmi célú eszközök, anyagok, védőfelszerelések 

mennyiségét, tervezi a beszerzési igényeket. 

1.1.4. Munkáltatói jogkörrel felruházott vezetők feladatai 
a) a munkahelyi polgári védelmi szervezetbe való beosztása esetén részt vesz a felkészítést 

szolgáló képzésen és gyakorlaton, 

b) működési területén biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végzésére beosztott 

alkalmazottak felkészítését és gyakorlását, gondoskodik arról, hogy - a 

katasztrófavédelmi referens útján - az alkalmazottak megismerjék a katasztrófa esetén a 

mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat, terveket és 

feladatokat. 
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2. Védelmi tervezés szabályai 
Az Egyetem honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatainak tervezett ellátása érdekében a hatályos 

jogszabályok és a védelmi igazgatás szerveinek előírásai alapján az Egyetem katasztrófavédelmi 

referense védelmi terveket készít. 

2.1. Veszélyelhárítási terv készítésének szabályai 
A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a jogszabályban meghatározott, előrejelzett természeti, 

civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése 

alapján meghatározza a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, végrehajtását, az 

azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. 

A tervezés alapjául az Egyetem objektumainak és infrastruktúrájának veszélyeztetettségének 

értékelése szolgál, mely a helyileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv iránymutatása 

alapján (kockázatelemzések, kerületi veszélyelhárítási terv) készül.  

2.2. Polgári védelmi tervek készítésének szabályai 
A veszélyelhárítási tervben meghatározott polgári védelmi feladatok végrehajtására tervezett 

polgári védelmi szervezetek létrehozásához, tevékenységük anyagi-technikai biztosításához, 

mozgósításukhoz és alkalmazásukhoz szükséges terveket, BM rendeletben meghatározottak 

alapján a helyileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetőjének közreműködésével, a 

megalakításra kijelölt gazdálkodó szervezet vezetője készíti és hagyja jóvá. A tervek 

készítésében az Egyetem katasztrófavédelmi referense szakmai segítséget nyújt. 

2.3. Katasztrófavédelmi felkészítés szabályai 
Az Egyetemen a katasztrófavédelmi felkészítés fő célja a védekezési, önvédelmi képességek 

kialakítása, a veszélyhelyzetben követendő magatartási szabályok megismerése szervezett 

oktatások, gyakorlatok keretében, továbbá tájékoztatók biztosításával valósul meg. 
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2.3.1. A Testnevelési Egyetem hallgatóinak felkészítése  
A hallgatók tájékoztatása az általános katasztrófavédelmi ismeretek elsajátítására irányul. A 

tájékoztatás célja, hogy a hallgatók megismerjék a katasztrófavédelem jogi szabályozását, 

szervezeti felépítését és általános ismereteket szerezzenek a veszélyeztetettség lehetséges 

mértékéről, a sérülések különböző típusairól, a védekezés módjairól, valamint a megelőzés, 

mentés és helyreállítás lehetőségeiről.  

A hallgatói állomány egyetemi oktatásban részesül, mely a kurrikulumban meghatározott, a 

Szenátus által elfogadott tantárgyprogram alapján valósul meg. A tantárgyprogramok tematikáját 

az oktatást végző katasztrófavédelmi referens és a tantárgyfelelős határozza meg. A 

tantárgyprogramot négy félévre, 4 x 2 órás időtartamra dolgozzák ki. Az Egyetemen az 

akkreditált kritérium tantárgy oktatása felmenő rendszerben történik. Az egyetemi oktatás során 

a katasztrófavédelem jogi - szervezeti és tevékenységi rendszerének általános szintű 

megismerését, illetve a katasztrófavédelem szakterületéhez köthető, sporttevékenységhez 

kapcsolódó feladatok megismerését kell célul kitűzni. Az ezzel kapcsolatos részleteket a tantervi 

tematikában kell rögzíteni. 

2.3.2. Az Egyetem alkalmazottainak katasztrófavédelmi felkészítése  
A felkészítések célja az alkalmazottak katasztrófavédelmi ismereteinek megalapozása, 

különösen az általános és környezeti biztonságához kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel 

összefüggő veszélyeztető körülmények, az Egyetemre - ezen belül az alkalmazottakra - háruló 

riasztási, tájékoztatási, védekezési feladatok megismerése és szükséges mértékű elsajátítása. 

A hatósági határozat alapján megalakításra kerülő munkahelyi polgári védelmi szervezetek 

felkészítését a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában és tartalommal kell tervezni és 

végrehajtani a helyileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével. 
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3. A Testnevelési Egyetem iparbiztonsági feladatai 
Az új katasztrófavédelmi törvényben, annak végrehajtási kormányrendeleteiben és miniszteri 

rendeleteiben meghatározottak alapján az Egyetemre vonatkozó iparbiztonsági feladatok a 

következőek: 

 Veszélyes anyagokat tárolásával, felhasználásával kapcsolatos feladatok. 

 A veszélyes áru szállítás szabályos végrehajtása (feladói oldalról).  

 A kritikus infrastruktúra védelme érdekében veszélyelhárítási terv készítése, az alapvető 

és létfontosságú fogyasztó helyek meghatározása. 

Az iparbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását a Biztonságtechnikai Iroda 

katasztrófavédelmi referense és az Egyetem által megbízott, a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé 

bejelentett Biztonsági tanácsadó (ADR tanácsadó) végzi. Ellenőrzik a veszélyes anyagok 

tárolását és felhasználását, kapcsolatot tartanak az egyetemi beszállítókkal és hatóságokkal. 

Részt vesznek a hatósági ellenőrzéseken, ezekről tájékoztatják a Kancellárt és a Műszaki és 

Ellátási igazgatót. 

A katasztrófavédelmi törvény 2012. április 15-én hatályba lépett módosításai értelmében az 

eljáró hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 

219/2011. (X. 20.) kormányrendelet 4. § (3) bekezdése alapján első fokon a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervnek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem 

telephelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a központi szerve; a rendelet 5. § (3) 

bekezdése alapján a rendelet 1. § 3. pont a) alpontja szerinti létesítmények esetén az elsőfokú 

eljárás lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az üzemeltető székhelye szerint 

illetékes területi szerve jogosult. 
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Záró rendelkezések 

 
A Testnevelési Egyetem Katasztrófavédelmi Szabályzatát a Szenátus 2015. június hó 25. 

napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. Jelen szabályzat rendelkezései 2015. június hó 

25. napján lépnek hatályba. 

 

A szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 
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