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Az Önök 6599/2020. március 25. számú, a Prefektusi Hivatalhoz címzett átiratára hivatkozva, amelyben a 

Hargita Megyei Sürgősségi Esetek Bizottsága összetételének Hargita Megye Tanácsa egyik alelnökével való 

kiegészítését és módosítását kérik, a következőket hozzuk az Önök tudomására: 

 

1. A Sürgősségi Helyzetek Megyei Bizottságának összetételét a 21/2004. számú – a Sürgősségi 

Helyzeteket Kezelő Országos Rendszerről szóló – sürgősségi kormányrendelet szabályozza, amelyet a 

15/2005-ös számú törvénnyel hagytak jóvá, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, és amely 

leszögezi: 

 

11. cikk 

(1) Megyei szinten, a prefektus vezetése alatt, megyei sürgősségi helyzeti bizottságok hozandók létre, 

amelyeket a továbbiakban megyei bizottságoknak neveznek. 

(2) A megyei bizottság a megyei tanács elnökéből, a dekoncentrált és decentralizált intézmények vezetőiből, 

közművek vezetőiből, más megyei érdekeltségű intézmények, kereskedelmi vállalatok vezetőiből, amelyek 

támogató szerepet töltenek be a sürgősségi helyzetek kezelésében, valamint olyan kereskedelmi társaságok 

menedzserei, amelyek tevékenysége kockázati tényezőt jelent sürgősségi helyzetek kialakulására. 

(2^1) A megyei bizottságban a sürgősségi esetek és a katasztrófavédelmi felügyelőség főfelügyelője tölti be 

az irányítással megbízott alelnök szerepét, minden olyan egységben, amelynek szerepe van a beavatkozás 

megvalósításában. 

(3)  A bizottság megszervezését, feladatköreit és működését, ahogy az az (1) bekezdésben szerepel, a 

prefektus  rendelete szabályozza. 
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2. Az 1491/2004-es számú – a megyei bizottságok és sürgősségi helyzeti operatív központok szervezési 

szerkezetét, feladatköreit, és működését szabályozó keretszabályzatot jóváhagyó – kormányhatározat 4. 

cikkének (1) bekezdése a sürgősségi helyzetek megyei bizottságait sürgősségi helyzetek kezelésére hivatott 

intézményközi szervekként határozza meg. 

3 Ugyanazon, az előbb említett okirat a 9. cikkében leszögezi: 

,,(1)  A bizottság egy elnökből, egy alelnökből, tagokból és tanácsadókból áll. 

(2) A sürgősségi helyzetek bizottságának az elnöke a miniszter vagy helyzettől függően a központi 

közintézmény vezetője, a prefektus vagy a polgármester.. 

(3) A  sürgősségi helyzetek bizottságának alelnöke rendszerint egy államtitkár vagy helyzettől függően a 

központi közintézmény vezetőjének helyettese, a megyei tanács elnöke, főpolgármester vagy alpolgármester. 

(4) A bizottság tagjai a következők: 

c) A megyei bizottságok esetében: a dekoncentrált, decentralizált intézmények, valamint a közművek vezetői, 

azon intézmények, kereskedelmi társaságok, független adminisztrációs egységek menedzserei, amelyek 

tevékenysége kockázati tényezőt jelent sürgősségi helyzetek kialakulására. 

4. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a 459/78/2019-es rendelethez mellékelt  20. cikk szerint  amely az 

áradást, szárazságot okozó veszélyes időjárási jelenségek, valamint hidrotechnikai építkezések során 

bekövetkezett balesetek, a folyóvizeken történő véletlenszerű szennyeződések, a tengerparti 

szennyeződések következtében fellépő sürgősségi helyzetek  kezelésének szabályzatát tartalmazza –  a 

megyei sürgősségi helyzeti bizottságok 

(1) prefektusi rendelettel hozandók létre, és összetételük a következő: 

a) elnök:     megye prefektusa; 

b) alelnökök: 

(i) a megyei tanács elnöke; 

(ii) a megyei sürgősségi esetek felügyelőségének főfelügyelője, egyedüliirányító és összehangoló 

feladatkörökkel, minden, a beavatkozás végrehajtásában érintett egységre vonatkozóan; 

c)  az állandó műszaki titkárságot a megyei sürgősségi esetek felügyelősége biztosítja; 

d) tagok: a dekoncentrált, decentralizált intézmények és közművek vezetői, más megyei érdekeltségű 

intézmények, kereskedelmi vállalatok vezetői, amelyek támogatói szerepet töltenek be a sürgősségi 

helyzetek kezelésében, valamint olyan kereskedelmi társaságok menedzserei, amelyek tevékenysége 

kockázati tényezőt jelent sürgősségi helyzetek kialakulására; 

e) valamint tanácsadók. 
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Mindezek értelmében a bizottságok összetételét világosan szabályozzák a fent említett jogi rendelkezések, , , 

adott esetben azonban meghívhatók a megbeszélésekre más személyek is, akik tapasztalatuk, szakértelmük 

révén hozzájárulhatnak megalapozott döntések meghozatalához. 

 

Tisztelettel: 

Ion PROCA 

prefektus, 

a Hargita Megyei Sürgősségi Helyzetek Bizottságának elnöke 

 


