A Pécsi Tudományegyetem
polgári védelmi szabályzata 1

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény, valamint a katasztrófák elleni
védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X. 12.) OM rendelet
alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a következő
szabályzatot alkotja.
A polgári védelmi szabályzat (továbbiakban: szabályzat) meghatározza az Egyetem
vezetőinek, dolgozóinak és hallgatóinak jogait és kötelességeit, valamint a polgári
védelmi és a katasztrófák elleni védekezés feladatait.
Általános rendelkezések
1. § (1) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, tanulói, hallgatói jogviszonyban, egyéb
jogviszonyban álló személyekre, akiket a polgári védelemről szóló törvény alapján
polgári védelmi kötelezettség terhel.
(2) A szabályzat területi hatálya kiterjed az Egyetem egész területére, beleértve a
székhelyen kívüli karokat, tagozatokat, létesítményeket is.
Az Egyetem polgárainak jogai és kötelességei
2. § Az Egyetem minden polgárának joga, hogy
a) megismerje a
veszélyeztetettségét;

környezetében

lévő

katasztrófaveszélyt,

az

Egyetem

b) megismerje a keletkezett személyi és anyagi károkat;
c) megismerje a munkahelyen biztosított egyéni és kollektív védekezés lehetőségeit és
módjait;
d) elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat.
3. § Az Egyetem minden polgárának kötelessége, hogy
a) a polgári védelmi felkészülésben részt vegyen;
b) megismerje a különböző veszélyhelyzeteket, elsajátítsa a védekezés módjait,
valamint a betartandó szabályokat;
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c) maradéktalanul ellássa a védekezésben rá háruló feladatokat;
d) a kijelölt vezető utasításai szerint részt vegyen a károk megelőzésében, a mentésben
és a helyreállítási munkálatokban.
A polgári védelmi feladatok hatásköri megoszlása
A rektor polgári védelemmel összefüggő feladatai:
4. § A rektor felelős a szervezet védekezési feladatainak ellátásáért. Ennek keretében:
a) irányítja és ellenőrzi az Egyetem polgári védelmi és katasztrófák elleni védekezés
feladatainak ellátását, megteszi a szükséges intézkedéseket;
b) a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján meghatározza a végrehajtás rendjét;
c) hatósági határozattal történő elrendelés esetén kidolgoztatja az intézmény
veszélyeztetettségének megfelelő Veszély-elhárítási Terveket;
d) hatósági határozatban megjelölt, polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi
polgári védelmi szervezetet hoz létre, kijelöli a szervezet tagjait, gondoskodik a
felkészítésükről, valamint a szervezet működtetéséről;
e) együttműködik a katasztrófavédelem területi szerveivel, az illetékes polgármesterrel,
és a minisztériumi védekezési munkabizottsággal a felkészülés, védekezés, a
kárfelmérés, a következmények felszámolása, valamint a helyreállítás során;
f) gondoskodik az alkalmazottak és a hallgatók polgári védelmi felkészítéséről,
valamint a klinikákon tartózkodó betegek tájékoztatásáról;
g) gondoskodik az alkalmazottak védelmét szolgáló védőlétesítmények létrehozásáról,
fenntartásáról, az egyéni védelmet szolgáló védőeszközök biztosításáról, szükség
szerint a kimenekítés és kitelepítés végrehajtásáról;
h) biztosítja a rendelkezésre álló épületek, anyagok és eszközök felhasználását a
szükséglet mértékében;
i) együttműködik a mentésben részt vevő külső egységekkel, működési területén kívül
közreműködik a károk csökkentésében, valamint a mentéshez szükséges halaszthatatlan
munkák elvégzésében;
j) gondoskodik az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszerbe kijelölt
Egyetemi intézetben létrehozott radiológiai laboratórium működtetéséről és
fejlesztéséről;
k) gondoskodik a megkülönböztetett védelmet igénylő kulturális javak kijelöléséről,
minősített időszaki védett tárolásáról, szállításáról;

Megjegyzés [DÁS1]:

l) a polgári védelmi feladatok végrehajtásáról éves tájékoztatót készít és azt megküldi
az Oktatási Minisztérium Közgazdasági és Biztonságszervezési Osztály részére.
m) gondoskodik a helyi tájékoztatási rendszerek (rádió, televízió, sajtó) útján történő
tájékoztatásról;
n) az Egyetem Biztonságszervezési Osztályán keresztül biztosítja a kapcsolattartást az
Oktatásai Minisztérium Közgazdasági és Bizonságszervezési Osztályával, valamint a
helyi Polgári Védelmi Igazgatósággal.
A rektorhelyettesek polgári védelemmel összefüggő feladatai
5. § A rektorhelyettesek a rektor polgári védelmi feladatainak egy részét eseti vagy
rendszeres jelleggel a rektortól átruházott mértékben és hatáskörrel látják el.

A főtitkár polgári védelemmel összefüggő feladatai
6. § A főtitkár
a) felügyeli a polgári védelmi intézkedések és eljárások jogszerűségét;
b) vezeti, felügyeli és segíti a felállításra kerülő Biztonságvédelmi Iroda polgári
védelmi tevékenységét;
c) a polgári védelemmel összefüggő kérdésekről tájékoztatást ad a nyilvánosság részére.

A Gazdasági főigazgató polgári védelemmel összefüggő feladatai
7. § A gazdasági főigazgató
a) biztosítja a polgárvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagok és eszközök
meglétét, feltöltését, pótlását;
b) biztosítja a mentésben részt vevők egyéni védőeszköz-és felszerelés ellátását,
elhelyezését, élelmezését, szállítását, pihenését;
c) szervezi és irányítja a védekezés, mentés és helyreállítás munkálatait.
A Gazdasági főigazgató-helyettes (főmérnök) polgári védelemmel összefüggő
feladatai
8. § A főmérnök:

a) irányítja a Biztonságszervezési Osztály polgárvédelmi és katasztrófa megelőzési
munkáját;
b) a Biztonságszervezési Osztály bevonásával gondoskodik a dolgozók és hallgatók
polgári védelmi oktatáson történő felkészítéséről;
c) szervezi és irányítja a védekezés, mentés és helyreállítás munkálatait;
d) gondoskodik a polgári védelmi célra felhasználandó eszközök beszerzéséről;.
e) gondoskodik a szükségóvóhelyek előírt szinten tartásáról.

A dékánok, főigazgatók (igazgatók) polgári védelemmel összefüggő feladatai
9. § A dékánok és főigazgatók
a) felelősek az irányításuk alá tartozó kar, illetve önálló szervezet polgári védelmi
feladatainak tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért;
b) biztosítják a dolgozók, hallgatók polgári védelmi felkészülését;
c) működési területükön gondoskodnak arról, hogy a dolgozók megismerjék a mentésre,
a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat, a vonatkozó terveket.

A Biztonságszervezési Osztály vezetőjének polgári védelemmel összefüggő
feladatai
10. § A Biztonságszervezési Osztály vezetője:
a) megfelelő szakmai intézkedések kidolgozásával, javaslatokkal segíti az Egyetemi
vezetést a megelőzési, mentési és helyreállítási munkában;
b) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a rendészeti és polgárvédelmi osztályvezető
helyettes munkáját;
c) biztosítja az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
d) meghatározza a polgári védelmi célú eszközök, anyagok, védőfelszerelések
szükséges mennyiségét, tervezi a beszerzési igényeket, meghatározza az ellátás
fontossági sorrendjét;
e) javaslatot tesz – a kialakult helyzetnek megfelelően – a szükséges szakemberek
bevonására;

f) felméri az Egyetem veszélyeztetettségi szintjét;
g) ellátja a polgári védelem pénzügyi és anyaggazdálkodási feladatait, javaslatot tesz a
selejtezés végrehajtására;
h) gondoskodik a rendelkezésre álló polgári védelmi anyagok szakszerű tárolásáról,
karbantartásáról;
i) ellenőrzi az Egyetem területén kialakított szükségóvóhelyek meglétét, fejlesztését,
berendezését;
j) kapcsolatot tart az Oktatási Minisztérium Közgazdasági és Biztonságszervezési
Osztályával, a területi Polgári Védelmi Kirendeltséggel.

A Biztonságszervezési Osztály polgári védelmi osztályvezető helyettes feladatai
11. § A polgári védelmi osztályvezető helyettes
a) irányítja és ellenőrzi az Egyetem polgári védelmi terveinek elkészítését;
b) részt vesz a polgári védelmi oktatás és felkészítés szervezésében és levezetésében;
c) minősített időszakban- melynek fennálltát a Magyar Köztársaság Alkotmánya alapján
a Kormány határozza meg az esetleges veszélyhelyzetek, szükségállapotok, váratlan
támadások, háború kialakulása esetén- szakvéleményével segíti az Egyetem
vezetésének eredményes munkáját;
d) ellenőrzi az Egyetem polgári védelmi gazdálkodását;
e) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a polgári védelmi szakelőadó munkáját.

A Biztonságszervezési Osztály polgári védelmi szakelőadó feladatai
12. § A polgári védelmi szakelőadó
a) szakmai ismereteivel segíti az Egyetem polgári védelmi feladatainak végrehajtását;
b) kidolgozza és pontosítja az utasításoknak megfelelő polgári védelmi terveket;
c) évenként elkészíti a polgári védelmi tevékenységről szóló beszámolót.
13. § Az Egyetem polgári védelmi feladatainak irányítását az 1. számú melléklet
tartalmazza.

A Polgári védelmi felkészítés szabályai
Az Egyetem alkalmazottainak felkészítése
14. § Az Egyetem alkalmazottainak katasztrófa-, tűz és polgári védelmi felkészítése
elsősorban a természeti csapások, a tűz, az ipari balesetek elleni védekezéshez, valamint
a tömeges sérülést okozó balesetek következményeinek felszámolásához szükséges
ismeretek átadásával történik.
15. § Az Egyetem alkalmazottainak felkészítését a Biztonságszervezési Osztály által
kidolgozott oktatási anyag felhasználásával, évente egy óra időtartamban kell
végrehajtani.
16. § Az időközben felvett új dolgozót tájékoztató jelleggel a felvételét követően
alaptájékoztatásban kell részesíteni.
17. § A felkészítést és oktatást a munkahelyi vezetők szervezik és végzik a
Biztonságszervezési Osztály bevonásával.

A hallgatók felkészítése
18. § (1) A hallgatók tájékoztatása az általános polgári védelmi ismeretek elsajátítására
irányul.
(2) A tájékoztatás célja, hogy a hallgatók megismerjék a polgári védelem és 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.
(3) A hallgatók tájékoztatására a Biztonságszervezési Osztály által kidolgozott tematika
alapján évente 2 óra időtartamban kerül sor.

A betegek tájékoztatása
19. § (1) A betegeket a kialakulóban lévő vagy a kialakult helyzetnek megfelelően
tájékoztatni kell az elvárt magatartási szabályokról.
(2) A betegek tájékoztatása az egészségügyi személyzet feladata.

A polgári védelemi gazdálkodás szabályai
20. § A rektor által ellátandó polgári védelmi feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat - így
különösen a dolgozók védelmét szolgáló védőlétesítmények létrehozásával,
fenntartásával, valamint az egyéni védelmet szolgáló védőeszközök biztosításával
kapcsolatos kiadásokat, valamint a polgári védelmi szervezet létrehozásával,
működésével és fenntartásával összefüggő kiadásokat a gazdasági főigazgató
költségként tervezi meg.
21. § Az alkalmazottak és a hallgatók oktatási és felkészítési költségeit az oktatási
költségek között kell tervezni.
Egyéb rendelkezések
22. § (1) Az Egyetem szervezeti egységei kidolgozzák saját mentési irányítási
rendszerüket és az ezt rögzítő írásos Mentési Tervet a Biztonságszervezési Osztály
szakmai közreműködésével.
(2) A Mentési Terv elkészítése és jóváhagyása a szervezeti egység vezetőjének feladata.
23. § A Mentési Tervet a Biztonságszervezési osztállyal véleményeztetni kell,
jóváhagyása után egy példányát a Biztonságszervezési osztály részére át kell adni.
24. § Minősített időszak bekövetkezése estén igényelni kell a helyi mentőalakulatok
segítségét.
25. § Biztosítani kell a kapcsolattartást a helyi tájékoztatási rendszerekkel (rádió,
televízió, sajtó). A tájékoztatásról az Egyetem rektora gondoskodik, a kapcsolattartásra
szervezeti egységet, illetve személyt jelöl ki.
26. § Az Egyetem Biztonságszervezési Osztályán keresztül biztosítani kell a
kapcsolattartást az Oktatási Minisztérium Közgazdasági és Biztonságszervezési
Osztályával, valamint a helyi Polgári Védelmi Igazgatósággal.
27. § Az Egyetemi polgári védelmi és katasztrófavédelmi törzs a kialakult helyzet
szükséglete időszakáig a rektor által kijelölt helyen és időtartamig működik.

Záró és hatályba léptető rendelkezések
28. § Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.
Pécs, 2003. október 30.
Dr. Lénárd László
rektor
Záradék: Jelen szabályzatot a Szenátus 2003. október 30. napján tartott ülésén
elfogadta.
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