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Rendeltetése és hatálya 

Jelen dokumentum a Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde 

Hálózat (a továbbiakban: Intézmény) honvédelmi felkészülését támogató, a honvédelemről és a 

Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. 

évi CXI1I. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdés a) pont alapján, valamint a védelmi igazgatás tervrendszerének 

bevezetéséről szóló 1061/2014. (II. 18.) Korm. határozat alapján kidolgozott Honvédelmi 

Intézkedési Terv (a továbbiakban: HIT). A HIT biztosítja az alaprendeltetése szerinti feladatok 

végrehajtására való képességet. 

a) megelőző védelmi helyzet, terrorveszély helyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot vagy 

váratlan támadás (a továbbiakban: honvédelmi típusú különleges jogrend) idején, valamint 

b) a különleges jogrendi időszakok kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyzetek, 

továbbá a NATO Válság reagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések 

bevezetése, a gazdaságmódosítás, a befogadó nemzeti támogatás alkalmával. 

A HIT alapján kell meghatározni: 

a) a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek meghatározott helyen és 

időn belüli rendelkezésre állását, 

b) a készenléti szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai feladatai 

támogatásának feltételeit. 

A HIT szabályozza: 

a) az Intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó döntések, a honvédelmi típusú különleges 

jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedések, az intézmény helyi szabálytervezetei 

előkészítésének. 

b) az Intézmény irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek, feladat ellátási helyek között az 

összehangolt és szervezett tevékenységnek, 

c) az Intézményre háruló honvédelmi feladatok és a válságkezelés katonai feladatai tervszerű 

végrehajtása támogatásának a rendjét. 

A HIT alapján kell meghatározni a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek 

meghatározott helyen és időn belüli rendelkezésre állását, a készenléti szolgálatba lépés, a 

honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai feladatai támogatásának feltételeit. A HIT 

szabályozza az Intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó döntések meghozatalának, a honvédelmi 

típusú különleges jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedésekhez igazodóan az Intézmény 

helyi szabálytervezetei előkészítését, a vezető irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek között 

az összehangolt és szervezett tevékenységnek, az Intézményre háruló honvédelmi feladatok és a 

válságkezdés katonai feladatai tervszerű végrehajtása támogatásának, valamint az Intézményi 

feladatok koordinációjának rendjét. Az Intézmény elsődleges feladata a gyermekek/tanulók 

biztonságának, védelmének biztosítása, továbbá az egészségük megőrzése érdekében a lehető 

legmagasabb szintű elhelyezésükről, szükség szerinti ellátásukról való gondoskodás. 
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A HIT hatálya az Intézményre, valamint irányítása, felügyelete, alapítói vagy tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozóra terjed ki. 

A HIT beküldésének és naprakészen tartásának rendje 

A HIT-et az Intézményvezető, illetve az általa megbízott személy, vagy szervezet, szervezeti 

egység készíti el. A tervet kizárólag elektronikus formátumban (pdf) kell megküldeni a 

biztonság@emmi.gov.hu email címre, első alkalommal 2018. június 30-ig. 

Az Intézmény HIT-jében időközben bekövetkező változásokat minden évben október 31-ig, 

illetve indokolt esetben a soron kívüli felülvizsgálat során kell átvezetni a dátum feltüntetésével 

együtt, az aláírásra jogosult személy aláírásával igazolva az érintett lapok cseréjét. 

Célja 

A honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakra történő felkészülés célja, hogy az Intézmény 

képes legyen ellátni a honvédelmi típusú különleges jogrend elrendelése esetén a 

jogszabályokban, a Honvédelmi Tanács által kiadott rendeletekben és egyéb szabályzókban 

rögzített feladatait, továbbá képes legyen alaprendeltetése, feladatai ellátására különleges jogrend 

idején, így különösen a gyermekek/tanulók biztonságának, védelmének biztosításáról, továbbá az 

egészségük megőrzése érdekében a lehető legmagasabb szintű elhelyezésükről, szükség szerinti 

ellátásukról gondoskodni. 

Az Intézménynek biztosítani kell honvédelmi feladatai végrehajtásának folyamatos irányítását, a 

terveknek a bekövetkező változásoknak megfelelően történő pontosítását, felkészülésüket a 

további rendszabályok kialakítására, azok végrehajtására, illetve a terrorcselekmények elleni 

védelmi rendszabályok bevezetésére. 

Tartalma 

- A vezetés, irányítás, együttműködés rendje. 

- A kapcsolattartás és jelentések rendje. 

- Az Intézmény feladatköréhez tartozó specifikumok 
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Az intézmény jellemzői: 

Az intézmény OM azonosítója: 200639 

Az intézmény neve: Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde 

Hálózat 

Az intézmény alapítójának neve: Kunhegyesi Református Egyházközség 

címe: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. 

Az intézmény fenntartója: Kunhegyesi Református Egyházközség 

Az alapító okirat határozatszám: 2017. 08. 29. II/2 

(Működési engedély határozatszáma: JN/17/00074-12/2017) 

Jogállása: önálló jogi személy 

Az intézmény címe: 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 64. 

Felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

A tagintézmény telephelyei:  

1. 5340 Kunhegyes, hrsz.: 3310 

2. 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 66. 

3. 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. 

Az intézmény törzsszáma: 2.7.0.7 (KIR intézménytörzs, más nincs) 

Az intézmény bankszámlaszáma: 10918001-00000065-81560007 

Az intézmény alapító okirat szerinti tevékenységei: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó 

tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), óvodai nevelés, bölcsődei ellátás 

A csoportok/osztályok száma: isk.: 10; óv.: 2; bölcs.: 3. 

A engedélyezett gyermek/tanuló létszáma: 329 (250+60+19) 

A (köz) alkalmazottak létszáma: 43 

Engedélyezett pedagógus létszám: 23 

Az intézmény képviseletére jogosult: Magyar György Attila 
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Bélyegzők felirata és lenyomata:  
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Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása Az intézményvezetés szerkezeti 

felépítése 
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Nevelő testület 

Munkaközösség 
vezetők 

Technikai 
dolgozók 

Oktatást segítő 
személyzet 

Intézményvezető 
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A Szervezeti Irányító Csoport (SZICS) szervezeti felépítése: 

SZICS vezetője: Magyar György Attila 

 

SZICS tagjai: 
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Vezető: Magyar György Attila 
Intézményvezető 

Nagy Tibor Intézményvezető 
helyettes 

Gazdasági vezető: Kasza 
Sándorné  

Informatika- kapcsolattartás: 
Ardai József  

Épületüzemeltetés és 
karbantartás: Lenge Csaba  
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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

1. 
A vezetés, irányítás, együttműködés 
rendje 

Különleges jogrend idején kapcsolattartás 

szervezetei:  

 Az intézmény vezetője értesíti a fenntartót:  

 Cím: Kunhegyesi Református 

Egyházközség 

Telefon: 59- 530-510 

 A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 

órás állapotzárással, a zárást követő 1 

órában minden változás esetén jelentés 

adása. 

 Szükség esetén rendvédelmi szervek: 

 A KMR idején az intézmény 

(intézményvezető) részére kiadott 

utasítások: 

 Az utasítások sürgősségének megfelelő 

ügymenet kialakítása; 

 Élet és személymentés elsődlegességének 

biztosítása; 

 Menekítés, épületben való elhelyezés 

biztosítása, annak megszervezése a SZICS 

tagokkal. 

 Dokumentummentés a SZICS 

kapcsolattartó- Informatikus irányításával. 

 Vegyszerek elhelyezés, biztonságos térbe 

helyezése, szükség esetén elszállítása. 

 Élet és személyvédelem megszervezése: 

Intézményvezető. 

2. 
A kapcsolattartás és jelentések 
rendje 

A kapcsolattartás és jelentések rendje. 

 Fenntartóval a Megyei és a Helyi védelmi 

bizottsággal a KMR idejének elrendeléséről a 

6 és a 18 órás állapotzárással a zárást követő 1 

órában illetve szükség szerint. A fenntartó és 

a HVB részére az intézményvezető küldi a 

jelentést, távollétében helyettese. 

 Minden változás esetén a szükséges 

forgatókönyvet a SZICS elkészíti és annak 

megfelelően biztosítja a tájékoztatást. 

Váratlan esemény bekövetkezésekor: 

 A SZICS dönt a tájékoztatás módjáról, értesíti a 

HVB-ot, vagy a MVB-ot. A szükséges 

forgatókönyvnek megfelelően intézkedik. 

  

https://www.google.hu/search?q=Kunhegyesi+Reform%C3%A1tus+Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g&rlz=1C1AVUC_enHU748HU756&oq=Kunhegyesi+Reform%C3%A1tus+Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g&aqs=chrome..69i57j0l4.450j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

  Az intézmény által ellátott feladatok:  

 Óvodai nevelés; 

 Általános iskolai nevelés-oktatás; 

 Bölcsődei ellátás 

Különleges jogrend idején szükséges teendők: 

 Fel kell venni a szülőkkel a kapcsolatot. A 

szülők elérhetőségét az intézményben be kell 

kérni. A szülőket értesíti: Pedagógusok, 

Osztályfőnökök. 

 Szabadságolások felülvizsgálata: Biztosítani 

kell az intézmény KMR alatti működését, 

ehhez a SZICS tagokat össze kell hívni és 

mérlegelni az esetleg szabadságon, vagy 

egyéb okból távol lévők visszahívásának 

szükségességét. Felelős: Intézményvezető 

 Az intézményben tartózkodó gyermekek 

gondozását folytatni, illetve biztosítani kell. 

Gondoskodni kell a gyerekek ellátásáról. 

Felelős: intézményvezető helyettes. 

 Az intézményben tartózkodó személyekről 

nyilvántartást kell készíteni, amit a jelentéssel 

együtt meg kell küldeni a HVB, és MVB -nek. 

 Jelentést kell készíteni, melyet a fent 

megjelölt módon el kell juttatni a védelmi 

bizottságnak. A jelentést küldhetik e-mail-

ben, vagy telefonon.  

Az intézmény területén található vegyszerek kezelése 

KMR idején:  

 Tisztítószerek tárolása a kijelölt tisztítószer 

tároló helyiségben történik, mely zárható, a 

veszélyes anyagok tárolására alkalmas. A 

KMR idején a veszélyes anyag tároló 

helyiséget zárva tartják. 

 A kémiai fizikai szertár tartalma: Az 

intézményben veszélyes anyagokat a kémiai 

és fizikai kísérletekhez nem tárolunk. A tárolt 

nem veszélyes anyagok mennyisége is 

minimális. A KMR idején további intézkedést 

nem igényel. 
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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

3. 
Az Intézmény feladatköréhez 

tartozó specifikumok 

 Az intézmény üzemeltetéséhez szükséges 

fűnyírás és park gondozáshoz rendelkezésre 

áll maximum 5 liter mennyiségű benzin. Az 

üzemanyag a karbantartó helyiségben 

elzártan van tárolva. Az üzemanyagot 

gyújtóforrástól védett helyre kell vinni. 

 Az intézmény területén tárolt veszélyes 

anyagok és üzemanyagok mennyisége nem 

jelentős elszállításról gondoskodni nem 

szükséges. 

Az intézményben üzemeltetett számítógépek 

adatmentése majd áramtalanítása szükséges. 

Felelős: Informatikus/kapcsolattartó 

Riasztási esemény esetén az épület kiürítése: 

(Bombariadó, tűzriadó esetén a tűzriadó tervnek 

megfelelően.) 

Tűz esetén értesítendő személyek: 

Magyar György Attila intézményvezető 

Tűzoltásban résztvevők neve, beosztása: 

Informatika és karbantartás személyzete 

Feladatuk: a rendelkezésre álló tűzoltó 

felszerelésekkel a tűz oltása, segélykérés a 

rendelkezésre álló eszközökkel. 

A gáztalanításért, a gáz elzárásáért felelős neve 

beosztása:  

Karbantartó személyzet 

Feladauk: a gázáramlás megszüntetése, a gáz 

főcsap elzárása. 

Áramtalanításért, az áram biztosításáért felelős 

neve: 

Karbantartó személyzet 

Feladauk: - szükség szerint – az áramellátás 

megszüntetése, illetve biztosítása. 

 

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, 

illetve arról tudomást szerez, köteles azt 

elsősorban a tűzoltóságnak késedelem nélkül 

jelenteni. 

Segélyhívó: 112 
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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

  

A telephely fővonalú távbeszélő készülékei mellett 

– tűzoltóság hívószámát 112 jól láthatóan fel kell 

tüntetni. A riasztást élőszóval tudják megoldani az 

intézményben. 

A káresemény jelzésének tartalmaznia kell: 

 a létesítmény pontos címét, 

 az épület leggyorsabban 

megközelíthetőségének lehetőségét, módját, 

 a káreseményt bejelentő személy nevét, 

telefonszámát, 

 a káresemény bekövetkezésének idejét, 

jelzésének idejét, 

 hol keletkezett, melyik helyiségben, mi van 

veszélyben,  

 emberélet van-e veszélyben, hol és hány fő, 

 megkezdték-e a káresemény felszámolását és 

milyen eszközzel. 

Tűz és bombariadó esetén az irányításért felelős: 

Intézményvezető. 

Amennyiben az épületen belül biztonságos helyre 

kell irányítani, az intézmény tűzvédelmi 

szabályzatában kijelölt menekülési útvonalak 

alkalmazhatóak. A KMR elrendelése előtt sem 

szabad anyagtárolással akadályozni a menekülést 

és a közlekedést. A kijelölt menekülési 

útvonalakon való közlekedést az intézmény 

dolgozói irányítják.  

Gyermekek/tanulók biztonságba helyezése: 

Az intézményben maradt tanulók biztonságos térbe 

helyezéséről gondoskodni kell. Felelős: 

Intézményvezető. 

Az ellátás ütemterve: 

 A szülőkkel való kapcsolatfelvétel 

(felelősök: osztályfőnökök.) 

 Az intézményben maradt gyermekek 

elhelyezéséről való gondoskodás. Felelős: 

Intézményvezető. 

 Nyilvántartás: Az intézményben 

tartózkodókról nyilvántartást kell készíteni. 

A nyilvántartást rendszeresen aktualizálni 

kell. 
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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

  

Felelős: óvoda-iskola vezető 

 Jelentés készítése: A KMR idején a HVB-t 

értesíti az intézményvezető. 

 Kezdeményezni kell a gyermekek 

elhelyezését a rendelkezésre álló 

helyiségekben: Tornateremben, 

kollégiumban. 

 Szükség szerint a létszámnak megfelelő 

védőfelszerelés igénylése: Felelős: 

Intézményvezető 

 Az intézményben tartózkodók ellátásához 

szükséges anyagok beszerzése, igénylése: 

Víz, élelem, ruházat, takarók, pokrócok 

beszerzése. Gazdasági vezető, 

intézményvezető és intézményvezető 

helyettes. 

Ügyeleti rend fenntartása, Az intézményre 

háruló honvédelmi feladatok ellátása 

válságkezelés: 

 Az intézmény dolgozóinak visszahívása, 

szükségességének mérlegelése. Felelős: 

Intézményvezető. 

 Jelen lévő létszámról nyilvántartás 

készítése. 

 A folyamatban lévő ügyek lezárása, 

gyorsított eljárások megvalósítása.  

 A személyi állomány és a kijelölt 

személyek tartózkodási helyéről 

nyilvántartás készítése.  

 Az üzemelési időn kívül is szükséges 

ügyeleti rend megszervezése, szükséges 

létszám meghatározása. Írásbeli utasítás a 

KMR idején fenntartott felügyelet részére.  

 A feladatnak megfelelő készenléti létszám 

meghatározását követően az 

intézményvezető elrendeli a folyamatos 

ügyeletet a KMR idejére. 

 Az élelmiszerek és ellátáshoz szükséges 

anyagok helyét ki kell jelölni. A kijelölt 

helyen kell a készleteket összegyűjteni, 

majd a meglévő mennyiségeket 

nyilvántartani.  
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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

  

 A válsághelyzet kezeléséhez irányítási 

központot kell kijelölni. Az irányítási 

központban a SZICS tagjai döntést hoznak, 

megbeszélést tartanak, leadják a szükséges 

jelentéseket, fogadják a HVB és MVB-től 

az információkat és utasításokat, majd 

megszervezik a kapott utasítások 

végrehajtásához szükséges teendők módját 

és anyagszükségletét. 

 Az irányítási pontról történik a szükséges 

anyagok lekérése, beszerzése, az 

eszközállomány igénylése.  

 Az elhelyezésre váró tanulók, gyerekek 

létszámának meghatározása.  

 A létszámhoz szükséges ellátmány 

meghatározása, illetve annak beszerzése.  

Az ellátás helyének kialakítása. Felelős: 

Intézményvezető. 

Az intézmény kiürítésének rendje: 

 Az intézményben maradt tanulók 

hazaszállítása, elhelyezése szükséges. A 

hazaszállításhoz az intézmény saját 

gépjárműve, vagy KMR idején a dolgozók 

magán tulajdonban lévő járművei is 

igénybe vehetők. Meghatározza: 

Intézményvezető. 

(KMR idején a munkavállalók saját 

eszközeikkel hozzájárulnak az intézmény 

honvédelmi feladatainak ellátásának 

biztosításában ellenszolgáltatás nélkül.) 

 Az intézmény kiürítése annak Tűzriadó 

terve alapján megvalósítható. 

 A kiürítési terv ismertetése KMR 

elrendelése esetén. Felelős: 

Intézményvezető. 

 Kiürítéshez szükséges feladatok 

meghatározása. Kiüríthetőség 

biztosításának módja, annak 

meghatározása. Felelős: Intézményvezető. 

 Felelősök kijelölése: áramtalanítás, 

Gázelzárás, Vészkijáratok nyitása stb.  

Felelős: Intézményvezető helyettes. 

 Hatáskörök kijelölése.  
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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

  

 Összekötők képviselők megkezdik helyzettől 

függően a felkészülést. A felkészülés során 

elemzik a helyzetet, a lehetséges intézkedési 

megoldásokat, valamint a szükséges 

felszereléseket, anyagszükségletet. A védelmi 

megoldások átfogó értékelésére megbeszélés 

összehívása, a védekezési mód és az ellátás 

biztosításának területenkénti organizációja. 

 Meghagyási jegyzék aktualizálása, 

pontosítása, továbbítása a HVB, és a MVB 

felé. 

 Teljes ügyelet biztosítása, váltásos munkarend 

bevezetése. 

Felelős: Intézményvezető. 

 A váltásos munkarendre való áttérésről 

tájékoztatni kell a megyei és a helyi védelmi 

bizottságot. 

Felelős: Intézményvezető 

 A váltásos munkarendről tájékoztatni kell a 

szülőket, iskola használókat, a helyben 

szokásos módon. Felelős: Tanárok 

4. 
Az Intézmény alapfeladatai ellátása 

érdekében szükséges további 

intézkedések 

Különleges munkarend megszűnése esetén 

megvalósítandó feladatok: 

 A váltásos munkarend beszüntetése. A 

szokásos munkarend bevezetése, arra való 

visszatérés. 

Felelős: Intézményvezető 

 A váltásos munkarend megszüntetéséről és 

a normál munkarendre való visszatérésről 

értesíteni kell a helyi- és Megyei védelmi 

bizottságot. 

Felelős: Intézményvezető 

 A váltásos munkarend beszüntetéséről és a 

normál munkarendre való visszatérésről 

tájékoztatni kell a szülőket, iskola 

használókat, a helyben szokásos módon. 

Felelős: Tanárok 

A KMR megszűnését követően az intézmény 

normál működéséhez szükséges intézkedések 

meghatározása: Felelős: Intézményvezető és 

intézményvezető helyettes. 
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 Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 

  

 Takarítás elrendelése.  

 A takarításhoz szükséges eszközök 

beszerzése.  

 A takarítási munkafolyamatok 

megszervezése. Fertőtlenítőszerek 

igénylése.  

 Az intézmény elektromos rendszerének 

ellenőrzése/ ellenőriztetése. Felelős: 

Intézményvezető 

 Bútorzat és eszközök fertőtlenítése. 

Felelős: Technikai személyzet 

 A nevelés, oktatás feltételrendszerének 

biztosítása. Sérült rongálódott hibás 

eszközök selejtezése, cseréje, javíttatása. 
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Az Intézmény vezetése: 

Az Intézmény vezetője felelős az Intézményre háruló honvédelmi és a válságkezelés katonai 

vonatkozású feladatai végrehajtásának megszervezéséért és támogatásáért. 

Az Intézmény honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetése, vagy válságkezelés katonai 

vonatkozású feladatai végrehajtása során történő működtetésére nézve a HIT mellett, 

Szervezeti és Működési Szabályzatában és Házirendjében foglaltak az irányadók. 

A különleges jogrendi időszakokban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű 

olyan állapotok vagy helyzetek (valamint egyéb szükséges esetekben a feladatok 

végrehajtásának koordinálása érdekében az Intézmény vezetője a fenntartó egyidejű 

értesítése mellett - vagy az Intézmény fenntartója - elrendelheti különleges működési rend (a 

továbbiakban: KMR) bevezetését, mely biztosítja az Intézmény alapfeladatainak ellátását. 

A KMR bevezetése esetén a vezető, távolléte, akadályoztatása esetén az általa kijelölt 

személy dönt az alapfeladatok ellátásához szükséges intézkedések bevezetéséről. 

A KMR bevezetése 

A KMR bevezetése esetén: 

a) Szabadság a továbbiakban csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. A 

szabadságot engedélyező vezető gondoskodik a munkahelyen kívül tartózkodók 

nyilvántartásáról, értesítésük biztosításáról. Szükség szerint intézkedni kell a 

szabadságon lévők visszahívásáról, berendeléséről. 

b) Meg kell szervezni a munkaidőn túli időszakra, valamint munkaszüneti napokra a 

vezetők készenlétét. 

c) Felül kell vizsgálni az ügyeleti rendszert. Ahol ügyelet működik, ott intézkedni kell a 

szolgálat megerősítésére, azokon a helyeken, ahol ügyeleti szolgálat nem működik, de az 

elrendelt feladatok indokolják, ott ügyeleti szolgálatot kell létrehozni. 

d) A szolgálati utakat minimálisra kell korlátozni, intézkedni kell a folyamatban lévő ügyek 

gyorsított befejezésére, felfüggesztésére, fel kell készülni a gyermekek, tanulók és a 

szabadságon lévők, illetve az egyéb okból távollévők visszarendelésére 
1
. 

e) Intézkedni kell a személyi állomány és kijelölt személyek tartózkodási helyének, illetve 

elérhetőségének pontos nyilvántartására. 

f) Pontosítani kell a készenlét további fokozásának feladatait, valamint a különleges 

intézkedések végrehajtására szükség szerint készített készenlétbe helyezési terveket és 

okmányokat. 

g) Elő kell készíteni a személyi állomány
2
 és ellátottak elhelyezését és szükség szerinti 

ellátását. 

h) Az Intézményben valamennyi képzést be kell szüntetni. 

Az Intézmény vezetője 6 és 18 órai állapotzárással. a zárást követő 1 órán belül jelenti - a 

napi jelentési kötelezettségen túl - a fenntartót és a helyi védelmi bizottságot a feladatok 

végrehajtásának helyzetéről. 

                                                 
1
 Az intézményen kívül tartózkodók, mint pl.: tanulmányi séta. erdei óvoda iskola program, Intézményen kívüli 

sport foglalkozás, kirándulás. szakmai gyakorta*, stb. 
2
 A személyi állomány, a továbbiakban a 2012. évi CXC. törvényben foglaltak alapján a köznevelési 

Intézményben alkalmazottak és óvodai, tanulói jogviszonyban állók köre. 
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Munkaidő után és a munkaszüneti napokon 

i) Lehetőleg az Intézmény objektumaiban kell elhelyezni és együtt tartani a vezetőket, a 

különleges és speciális feladatokra kijelölt csoportokat és személyeket, a 

gépjárművezetőket, a távol lakókat és a nehezen értesíthetőket, és azokat a 

gyermekeket/tanulókat, akiknek a szülei(t), gondviselőit nem lehetett értesíteni, elérni. 

Az állomány rendelkezésére álló egyéni védőeszközeit állandó készenlétben kell tartani. 

Amennyiben nincs védőeszköz, a helyileg illetékes szerveknél gondoskodni kell azok 

igényléséről 
 
 



 

20 

 

I N T É Z M É N Y J E L E N T É S
3
 

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 

védekezéshez szükséges feltételek (pl 

védőeszközök) rendelkezésre állnak 

Igen Nem 

Hiátusok: 

Szükség van-e és milyen jellegű 

halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra, 

vagy kommunikációs intézkedésre 

Igen 

Javasolt intézkedések: 

Nem 

  

                                                 
3
 Kitöltendő különleges Jogrendi időszakban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyzetek esetén.  
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A feladatlista, az Intézmény sajátosságainak megfelelően töltendő ki!  

Esz. Feladat Feladatban 

érintett 

Felelős 

(Végrehajtó) 

Nap Végrehajtás
4
 Együttműködő Megjegyzés 

időintervalluma külső belső 

l. 
Az alkalmazottak és az Intézmény által 

ellátottak részére a szükség szerinti 

folyamatos ellátás biztosítása 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
1. Folyamatos Fenntartó  

Az esemény 

bekövetkeztét követően 

azonnal, vagy szükség 

szerint folyamatosan 

2. 
Az Intézmény alaprendeltetéséből a 

honvédelmi, és válságkezelési 

feladataiból adódó teendők ellátása 

érdekében: 

2.1. bevezeti az elrendelt rendszabályokat; 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
1. 1. naptól folyamatos Fenntartó   

 
2.2. az Intézmény vezetése rendszeresen 

ellenőrzi (az irányítása, felügyelete 

alá tartozó szervezetekkel) az 

összeköttetést és megkezdik a 

közszolgálati médiaszolgáltató 

műsorainak figyelemmel kísérését; 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
2. 2. naptól folyamatos Fenntartó   

 
2.3. pontosítják feladataikat, a kapcsolódó 

munkaterveket és okmányokat; 

 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
2. 2. naptól folyamatos Fenntartó   

 
2.4. szabályozzák, szükség esetén 

korlátozzák a honvédelmi típusú 

különleges jogrendre vonatkozó 

jogszabálynak megfelelően - a 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
1 1. nap Fenntartó   

                                                 
4
 Ebben az oszlopban a bekövetkezett eseménytől számított időintervallumot kell feltüntetni. PL: 2.1.1. nap 1 óra. 



 

22 

 

személyi állomány mozgását; 

 
2.5. végrehajtják a hatályos informatikai, 

információvédelmi és 

dokumentumvédelmi intézkedésben 

meghatározott feladatokat; 

 

Informatikus Ardai József 1 
1. és 2. napon első 4 

órában 
   

 
2.6. elvégzik a kialakult helyzet elemzését, 

elkészítik a javaslatokat a 

végrehajtandó feladatokra, valamint 

az azok érdekében szükséges 

intézkedések kezdeményezésére 

SZICS 
SZICS 

TAGOK 
2 második napon     

 
2.7. a döntéseknek megfelelően pontosítják 

a terveket, előkészítik a hatáskörbe 

tartozó intézkedéseket 

SZICS 
SZICS 

TAGOK 
2 második napon     

 
2.8. pontosítják a kijelölt összekötők, 

képviselők adatait, azok megkezdik a 

helyzettől függően a konkrét 

felkészülést 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
2 1. nap    

 
2.9. pontosítják a meghagyási jegyzéket5, 

majd elkészítik a meghagyási 

névjegyzéket, amelyet elküldenek az 

EMMI honvédelmi feladatokat ellátó 

Intézményvezető 

által megbízott 

személy 

 1 1. nap. első 6 órában    

                                                 
5 62. § (1a)4 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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szervezeti egysége felé 

 
2.10. váltásos munkarendre térnek át és 

elérik a működési A kialakult 

helyzetnek megfelelően a személyi 

állomány munkavédelmi, tűzvédelmi 

és balesetvédelmi oktatásának 

végrehajtása készenlétet. 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
3 3. napon HVB   

4. A kialakult helyzet értékelése.        

5. Javaslatok készítése a végrehajtandó 

feladatokra, valamint azok érdekében 

szükséges intézkedések kezdeményezésére. 

SZICS SZICS tagok 3 3. napon HVB   

6. Az esetleges alárendelt szervezetek, feladat 

ellátási helyek helyzetének, állapotának 

pontosítása. 

SZICS SZICS tagok 1 1. napon HVB   

7. Az összekötők és képviselők állományának 

és feladatainak pontosítása, továbbá az adott 

helyzetre, feladatra való felkészítésük 

megszervezése. 

Intézményvezető 

helyettes 
  1. napon 

   

8. 

Az irányítása vagy felügyelete alá tartozó 

szervezeti egységek helyzetének értékelése, 

a felsőbb szervek által kiadott feladatok 

végrehajtásának ellenőrzése. 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
2 2. folyamatosan 

   

9. 

A rendkívüli eseményekről és az azokkal 

összefüggésben felmerült információkról 

azonnali tényközlő jelentés. 

Intézményvezető 
Magyar 

György Attila 
 Folyamatos 

   

10. A végrehajtott és a tervezett feladatokról 

összefoglaló jelentés. 
Intézményvezető 

Magyar 

György Attila 
 Folyamatos 
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11. Folyamatos polgári védelmi szolgálat 

ellátására való intézkedés. 
Intézményvezető 

Magyar 

György Attila 
 Folyamatos 

   

12. Polgári védelmi rendszabályok, 

magatartások, szabályok bevezetése. 
Intézményvezető 

Magyar 

György Attila 
 Folyamatos 

   

13. Az Intézmény alaprendeltetése szerinti 

feladatellátás 
Intézményvezető 

Magyar 

György Attila 
 Folyamatos 

   

14. A KMR bevezetéséből eredő 

többletfeladatok ellátása 

Intézményvezető 

által megbízott 

személy 

  Folyamatos 
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Riasztás, Értesítés 

Az értesítés szabályai: 

Az Intézmény a helyben szokásos módon értesíti mindazon személyeket, akikre az alább 
felsorolt esetekben a feladat végrehajtásához szükség van. 

a) veszélyhelyzetben, szükségállapot bekövetkezésének közvetlen veszélyekor, 
megelőző védelmi helyzetben, terrorveszély helyzetben és rendkívüli állapot 
kihirdetése esetén a készenlét fokozása és/vagy egyes rendkívüli intézkedések 
részeként. 

b) az országot ért váratlan támadás vagy annak közvetlen veszélye esetén,  
c) békeidőszakban az értesítési feladatok gyakorlása és ellenőrzése céljából, 
d) terror fenyegetettség elleni védelmi intézkedések bevezetése során. 

 

Az értesítést elrendelheti: 

a) az intézmény vezetője. 
b) az általa megbízólevéllel ellátott személyek, 
c) természeti és civilizációs katasztrófák esetén az állampolgárok élet-és 

vagyonbiztonságának megvédése, az anyagi értékek megóvása céljából 
tömegszerencsétlenség esetén, váratlanul jelentkező szolgálati feladatok erő-eszköz 
szükségletének biztosítására - amennyiben a központi utasítás kiadásához szükséges 
idő miatti késedelem különösen jelentős hátrányt okozna az intézkedés az Intézmény 
állománya részére - a szervezeti egység vezetője. 

d) gyakorlás céljából az ágazat irányításáért felelős államtitkár a saját és alárendelt 
állomány részére. 

Az elrendelés történhet: 

a) személyesen, 

b) az elrendelésre jogosult által aláírt megbízólevéllel rendelkező személy által, 

c) az ügyeletre telepített hírközlő eszközökön (mobiltelefon) keresztül a Helyi Védelmi 

Bizottság útján. 

Az alkalmazott állomány az értesítés vétele után: 

a) a munkahelyére a lehető legrövidebb időn belül vonuljon be, 

b) jelentkezzen a kiértesítését végzőnél és a közvetlen vezetőnél, a továbbiakban annak 

utasításait hajtsa végre. 
 

Az értesítés elrendelése esetén a beérkezés normaideje a vezetői állomány részére az elrendelés 

időpontjától számítandó 4 óra, a beosztotti állomány részére 6 óra, amelyet az Intézmény vezetője 

a saját szervezetére kiadott szabályozóban csökkenthet. 

Az értesítést úgy kell megszervezni, hogy biztosítsa az alkalmazotti állomány szolgálati- illetve 

munkahelyére a meghatározott normaidőn belül történő beérkezését. 

Ha a berendelt személy az értesítésben meghatározottaknak nem tud eleget tenni, akkor az 

értesítését végző személyt és közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztassa. Amennyiben az 

Intézmény állományába tartozó személy akadályoztatásáról előzetesen tudomással bír, az 

Intézmény Ügyeleti szolgálatánál elhelyezett „Távollévők, értesítésben akadályoztatottak 

nyilvántartása” című okmányban be kell jegyezni az akadályoztatott nevét, a tartózkodási helyét, 

elérhetőségét és az akadályoztatás indokát. 
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1. Melléklet 

Meghagyási jegyzék a kijelölt szervezet részére 

Intézmény megnevezése 
Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde 

Hálózat 

Meghagyási kategória 
II. 

A szervezet megnevezése 
Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde 

Hálózat 

Székhelye 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. 

Kijelölt feladat ellátási helye vagy telephelye: 
5340 Kunhegyes, hrsz.: 3310 

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 66. 

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. 

Telefonszáma 
59/325-230 

E-mail címe 
nagytibor@refisk.hu 

Felelős kapcsolattartó személy 
 

neve 
Magyar György Attila 

telefonszáma 
+36204060988 

E-mail címe 
 

 
 

A meghagyásra kijelölt munkakörök szöveg alá, az első oszlopban, 

egymás alá, egyesével felsorolva, a sorok száma szükség szerint 

bővíthetők!) 
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 Munkakör Feladat 

1   

2   

3   

4   
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2. Melléklet 

Meghagyási névjegyzék
6
 

Intézmény megnevezése Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde 

Hálózat 

Meghagyási kategória 
II 

Az intézmény székhelye 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. 

Kijelölt feladatellátási helye 5340 Kunhegyes, hrsz.: 3310 

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 66. 

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. 

Vagy telephelye 5340 Kunhegyes, hrsz.: 3310 

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 66. 

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. 

Adószáma 18839423-1-16 

Telefonszáma 59/325-230 

E-mail címe nagytibor@refisk.hu 

  

Felelős kapcsolattartó  

Neve Magyar György Attila 

Telefonszáma 59/527327 

E-mail címe  

 

                                                 
6
Kitöltendő a KMR elrendelése esetén.  

64§ (2) 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 Születési 

idő 

Születési 

hely 

Munkakör 

 Családi 

név 

1. utónév 2. Utónév Család

i név 

1. 

utónév 

2. 

Utónév 

Családi 

név 

1. utónév 2. 

Utónév 

1 Magyar György Attila       1979.09.05. Kunhegye

s 

intézményvezető 

2 Nagy  Tibor        1965. 05.17. Kunhegye

s 

intézményvezető-

helyettes 

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             
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3. Melléklet 

Az intézmény kiürítése Tűz- és Bombariadó esetén 

 

Tűz esetén értesítendő személyek: 

Tűzoltásban résztvevők neve, beosztása: 

 

1. Magyar György Attila  Intézményvezető 

2.  Lenge Csaba Karbantartó 

Feladatuk a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelésekkel a tűz oltása. 

A gáztalanításért, a gáz elzárásáért felelős neve beosztása: 

1. Lenge Csaba Karbantartó 

Feladatuk: a gázáramlás megszüntetése, a gáz főcsap elzárása. 

Elsősegélynyújtásban résztvevők neve, beosztása: 

1. Jóvér István Munkavédelmi képviselő 

Feladatuk: mentés közben előforduló sérülés gyors ellátása, az orvos kirendelése, mentő hívása. 

Áramtalanításért, az áram biztosításáért felelős neve: 

1. Lenge Csaba Karbantartó 

Feladatuk: - szükség szerint – az áram megszüntetése, illetve biztosítása. 

Aki tüzet, veszélyhelyzetet (terror, stb), vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról 

tudomást szerez, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak késedelem nélkül jelenteni. 

Segélyhívó: 112. 

Munkaidőn kívül keletkező tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell: 

1. Magyar György Attila  Intézményvezető 

2.  Lenge Csaba Karbantartó 

Kiürítés: 

-  A kijáratokat az üzemelési idő alatt nyitva kell tartani. 

- A kiürítési útvonalakat átmenetileg sem szabad leszűkíteni, az útvonalon az anyagtárolás 

tilos. 
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Fontos! 

Tűz esetén a helyiségek elhagyása előtt az ablakokat becsukni, a kereszthuzat, és a tűz gyors 

terjedésének megakadályozása céljából. 

Tűz esetén tanúsítandó magatartás 
A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a környezetét. 

Ezután következő feladatok: 

 Tűzoltók riasztása a 112-es telefonon 

 Riasztás, vezetők kiértesítése 

 Külső beavatkozók kiértesítése 

 A kapcsolattartás módja (telefon) 

 Helyiségbe történő bejutás biztosítása 

 Életmentési eljárás, személyek (külső-belső) biztonságos helyre irányítása 

 Tűzoltás a rendelkezésre álló eszközökkel 

 Elsősegélynyújtás helye, szervezése, a kezelt sérültek elhelyezése/elszállítása 

 A közlekedés rendje riasztás esetén 

 A helyszín biztosítása 

 Biztonsági eljárások, kárelhárítás 

 Védelmi szakaszolások, elhatárolások, szomszédos építmények védelme 

 Energiaellátásra vonatkozó intézkedések (villamos, hő, anyag) technológiák, gépek, 

berendezések leállítás. 

 Vészhelyzeti eszközök üzembe helyezése 

 Az érintett terület kiürítése, veszélyeztetett személyek mentése 

 Veszélyeztetett anyagok, eszközök (javak) biztonságos helyre szállítása, őrzés 

 Tűzoltás a rendelkezésre álló eszközökkel 

 Elektromos tűz esetén (vízzel oltani tilos!) feszültség mentesítés, gáztűznél gáz főelzáró 

csapot elzárni. 
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 A tűzeset észlelése után a tűzoltóság felé történő bejelentéssel egyidejűleg a munkáltatót is 

riasztani kell. 

A tűzjelzés módja, a létesítményben tartózkodók riasztása: 

A telephely fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a segélyhívó számát (112) jól láthatóan fel 

kell tüntetni. 

A tűz jelzésének tartalmaznia kell: 

 a létesítmény pontos címét, 

 az épület leggyorsabban megközelíthetőségének lehetőségét, módját, 

 a tüzet jelző személy nevét, telefonszámát, 

 a tűz jelzésének idejét, 

 hol keletkezett a tűz, melyik helyiségben, mi van veszélyben, a tűz mire terjedhet át, 

 emberélet van-e veszélyben, hol és hány fő, 

 megkezdték-e a tűzoltást és milyen eszközzel. 

 

A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre törően kell megtenni. Minden 

esetben meg kell várni a tűzoltóság részéről a bejelentés nyugtázását. A tűzoltóság által feltett 

további kérdésekre is pontos választ kell adni. 

A tűzoltóság felé minden tüzet, még a sikeresen eloltott tüzet is be kell jelenteni. 

Káresemény elhárítási feladatok 

 Az épületben – legfőképp a veszélyeztetett hely közelében – tartózkodó személyek felderítése 

és azok menekítésében történő részvétel, a veszélybe került személyeknek a menekülő 

kijáratok, közlekedési útvonalak felé történő irányítása.  

 A szakalkalmazottak azonnal sorakoztatják a felügyeletük alatt álló gyerekeket és a helyiséget a 

legrövidebb időn belül elhagyják a kijelölt menekülési útvonalon. 

 Az intézmény dolgozóinak elsőrendű kötelessége a tanulók biztonságba helyezése.  

 A rendelkezésre álló felszerelésekkel – kézi tűzoltó készülékek, - a testi épség veszélyeztetése 

nélkül meg kell kezdeni, meg kell kísérelni a tűz eloltását. 

 A központi szellőzőrendszer áramtalanításáról gondoskodni kell. 

 Meg kell akadályozni illetéktelen személyek belépését vagy azoknak a helyszínen történő 

tartózkodását.  
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 Gondoskodni kell a menekülési útvonalak, a ki és bejáratok nyitva tartásáról. 

Munkavállalók, alkalmazottak feladata tűz esetén: 

A tűz észlelése esetén segélykérés és tűzoltás. 

A tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani. 

Aktívan részt venni a fentebb felsorolt végrehajtásában (tűzoltásban, élet- és vagyonmentésben, 

kárelhárításban). 

A tűzoltók kiérkezéséig be kell tartani mindenkinek a felettesének utasításait. 

Káresemény bekövetkezésekor megkezdeni az evakuálást. 

Bombariadó esetén azonnal el kell hagyni az épületet. 

Főbb veszélyforrások megnevezése: 

Amennyiben sokan tartózkodnak a létesítményben, a pánikhangulat kialakulása rejt magában 

kockázatot. 

Egyéb utasítások: 
A Tűzriadó Terv egy példányát el kell helyezni a titkárságon, tűz esetén a tűzoltás vezetőjének is 

kell egy példányt biztosítani. 

Tűzvédelmi eszközök, felszerelések: 

A kiürítési tervben megjelölt helyeken kézi porral oltó tűzoltó készülékek találhatók. 

A tűzoltáshoz és mentéshez rendelkezésre álló tűzoltó berendezés és 

felszerelések helye, valamint azok használata: 
Gázcsapok: helyszínrajzon jelölve 

Elektromos főkapcsoló: helyszínrajzon jelölve 

Tűzoltó készülékek: helyszínrajzon jelölve 

(Helyszínrajz mellékelve) 
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