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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
1.   BEVEZETÉS 

 
1.1 A TERV RENDELTETÉSE  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a polgármeste-
rek veszélyelhárítási tervet készítenek a katasztrófák következményeinek a katasztrófaveszély, ve-
szélyhelyzet elhárítása, csökkentése érdekében. 
 
A védekezésért felelős személy a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében, a jóváhagyott 
terv szerint intézkedik az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak, a létfontosságú rendszerelemek védelme és a katasztrófa következményei-
nek csökkentése érdekében. 
 
1.2 A TERV CÉLJA 
 
A veszélyelhárítási terv célja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-ban felsorolt természeti, civilizációs, vala-
mint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében szükséges 
szakmai döntések támogatása a különböző veszélyekre vonatkozó eljárási rendek, műveleti sorren-
dek és adatbázisok segítségével. 

 
1.3 A TERV HATÁLYA 

 
A veszélyelhárítási tervet Kőröshegy település területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet keze-
lése, valamint következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében kell alkalmazni.  

 
A veszélyelhárítási terv hatálya kiterjed a helyi szervekre, az önkéntes és köteles polgári védelmi 
szervezetekre, az önkéntes és karitatív szervezetek állományára, a védelmi igazgatás szegmensére, 
valamint a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet kezelésében érintett résztvevő szervekre, szerve-
zetekre. 

 
     A terv a jóváhagyás napján lép hatályba és előírásait ettől a naptól kell alkalmazni! 
 

1.4 A TELEPÜLÉS ADATAI, JELLEMZŐI 
Kőröshegy 

 

Régió: Dél-Dunántúl 
Megye: Somogy 
Járás: Siófoki Járás 
Jogállás: Község 
Polgármester:  Marczali Tamás  
Jegyző:  Dr. Friss Attila  
Közbiztonsági referens: Major Emőke 
Közbiztonsági referens helyettes: Finta Tamásné 
Népesség: 1379 fő 
Belterület (km2): 2,126333 

Külterület (km2): 19,577886 

Korösszetétel:  0-18: 155 fő, 18-60: 816 fő, 60-: 408 fő 
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Helyben dolgozók: 100 fő 
Munkanélküliek száma: 150 fő 
Lakóingatlanok száma: 550 db 
Közintézmények: Háziorvosi Rendelő 84/340-008 

Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 126. 
Gyermekorvosi Rendelő 84/341-752 
Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 126. 
Balatonföldvári Kistérségi Óvoda Kőröshegyi 
Szivárvány Művészeti Modellóvoda 84/340-747 
Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 77. 
Faluház 84/341-289  
Cím: 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. 
Alsó Iskola Épülete 84/340-011-Önk. 
Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 73. 
Felső Iskola Épülete 84/340-011- Önk. 
Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 87. 
Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ Gönczi 
Ferenc AMI Várszegi Balázs Int.vezető 
Cím: 8617 Kőröshegy, Kossuth L. u. 16. 
Magyar Posta Zrt. B.földvári Kirendeltsége  
84/340-028 
Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 63. 
Szigetvári Takarékszövetkezet 
Kőröshegyi Fiók 84/340-049 
Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 80. 

Szolgáltatók: Víz, szennyvíz: DRV Zrt. 
8601 Siófok, Pf.: 888. 
06-40/240-240 
Gáz: E.ON Energiaszolgáltató Kft. 
7602 Pécs, Pf.: 197. 
06-40/444-000 
Villany: E.ON Energiaszolgáltató Kft. 
7602 Pécs, Pf.: 197. 
06-40/545-545 
Hull.száll.: AVE Zöldfok Zrt. 
8600 Siófok, Bajcsy-Zs. E. u. 220. 
06-84/502-200 

Társadalmi, karitatív szervek: Vöröskereszt, Katolikus Karitász 
Főbb veszélyeztetettség (-ek): Helyi vízkár, rendkívüli időjárás 

 
1.5 A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI 
 

a) katasztrófavédelmi osztályba sorolás bemutatása: 
 

- rendkívüli időjárás II. osztály 
nagy mennyiségű, hirtelen lehulló csapadék esetén a Dózsa György és Széchenyi utcák, 
valamint a Persevölgyi dűlő, Borochegyi és Öreghegyi utak egy részét eláraszthatja a 
csapadékvíz. 
 

Fentiek figyelembevételével a település II. kategóriába került sorolásra. 
 
KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS TÉRKÉPI MEGJELENÍTÉSE 
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2.   A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK 
 
2.1 A HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 
 

A védekezésért felelős személy helyzetértékelési feladatai: 
 

a) meghatározni a katasztrófaveszély, veszélyeztetettség mértékét; 
b) felmérni a kockázati, várható védekezési helyszíneket; 
c) felmérni a védekezés elsődleges feladatait; 
d) programozható intézkedési műveleti sorrend áttekintése; 
e) intézkedési műveleti sorrend nem programozható elemekkel való kiegészítése; 
f) felmérni a veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket, anyagokat; 
g) felmérni a rendelkezésre álló erő-eszköz kapacitást;  
h) induló készletek pontosítása; 
i) külső erők igénybevétele lehetőségének felmérése.  

 
2.2 A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBE HELYEZÉS RENDJE  

 
2.2.1 VEZETŐ, VÉGREHAJTÓ EGYSÉGEK RIASZTÁSA, KÉSZENLÉTBE HELYE-

ZÉSE 
 

a) Vezető: Marczali Tamás polgármester 
b) riasztás, készenlétbe helyezés rendje (Mozgósítási Terv szerint) 
c) készenlét elérésének normái (Mozgósítási Terv szerint) 

 
ALAPÁLLAPOT 
 
A beavatkozó erők normál működési rendje. Alapállapot során végrehajtandó feladatok: 
 
a) katasztrófaelhárításban történő részvételt biztosító tervek, rendszabályok kidolgozása; 
b) vezető munkaszerv katasztrófavédelmi feladatainak kidolgozása; 
c) okmányok, adattárak, nyilvántartások, tervek kidolgozása, naprakészen tartása; 
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d) katasztrófavédelmi felkészítések végrehajtása; 
e) katasztrófavédelmi gyakorlatok végrehajtása; 
f) technikai eszközök folyamatos meglétének, alkalmazhatóságának biztosítása; 
g) az állomány riasztási, aktivizálási, működési feltételeinek biztosítása. 

 
KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT 
 
A katasztrófavédelmi készenlét akkor kerül elrendelésre, amikor az előrejelzések szerint 
katasztrófahelyzet kialakulása várható és az erők igénybevételére lehet számítani, vagy a 
már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor kerülhet erők igénybevé-
telére. A készenlét során végrehajtandó feladatok munkaidőben elrendelt készenlét esetén 
az elrendeléstől, illetve munkaidőn kívüli elrendelt készenlét esetén a következő munka-
nap kezdetétől számított 12 órán belül: 
 
a) kijelölt vezető szerv, egységek megalakítása; 
b) kialakult helyzetnek megfelelően a végrehajtó erők kijelölése; 
c) kijelölt erők kiértesítése, berendelése; 
d) várható feladat tisztázása; 
e) alkalmazási tervek, utalványok, egyéb okmányok pontosítása; 
f) kijelölt munkacsoport készenléti szolgálatának megszervezése; 
g) személyi állomány eligazítása, szükség esetén feladatorientált felkészítésük; 
h) összekötő rendszer pontosítása, az összekötők szükség szerint kiküldése; 
i) kijelölt erők személyi feltételeinek, technikai eszközeinek pontosítása, kiadása; 
j) EDR rádiók, mobil telefonok felvétele, a hálózati működés ellenőrzése; 
k) kiértesítés feltételeinek folyamatos biztosítása; 
l) szállítás (közúti, vasúti) megszervezése; 
m) készenlét jelentése. 

 
KATASZTRÓFAVESZÉLY KÉSZENLÉT 
 
A készenléti fokozat a reagálási idő további rövidítése érdekében kerül bevezetésre. A ké-
szenlét soron végrehajtandó feladatok az elrendeléstől számított 6 órán belül: 
 
a) katasztrófavédelmi készenlét fokozat feladatai végrehajtásának ellenőrzése;      
b) készenléti szolgálatot teljesítők berendelése szolgálati, szolgálatteljesítési helyükre;  
c) eszközellátási rend, lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök pontosítása; 
d) anyagok, eszközök átvétele; 
e) állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatról; 
f) készenlét jelentése. 

 
TELJES BEVETÉSI KÉSZENLÉT 
 
A beavatkozó erők legmagasabb készenléti fokozata, amely akkor kerül elrendelésre, ami-
kor az erők alkalmazása valószínűsíthető, és indokolt a legrövidebb reakcióidő biztosítása. 
A készenlét során végrehajtandó feladatok az elrendeléstől számított 6 órán belül: 

 
a) katasztrófavédelmi készenlét feladatainak végrehajtási ellenőrzése; 
b) katasztrófaveszély készenlét feladatainak végrehajtási ellenőrzése; 
c) besorolás végrehajtása, málházás, állomány ellenőrzése; 
d) személyi állomány eligazítása; 
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e) 1 órás menetkészség elérése és fenntartása; 
f) készenlét jelentése. 

 
2.2.2 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK 
 

A köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazására akkor kerül sor, ha a katasztrófaveszély, 
veszélyhelyzet kezelésére rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek, illetve, ha a lakosság, 
valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi. A polgári vé-
delmi szervezetek mozgósítása történhet egyidejűleg, illetve részenként. A mozgósításra terve-
zett polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek létszámát az illetékes hivatásos katasztró-
favédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével a mozgósítást elrendelő személy határozza 
meg. 

 
A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK ELRENDELÉSE 

 
a) a belügyminiszter, a BM OKF főigazgatója kezdeményezése alapján, a Kormány egy-

idejű tájékoztatása mellett; 
b) a megyei védelmi bizottság elnöke a belügyminiszter intézkedése alapján - vagy ha-

lasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával -, amelyről a BM OKF fő-
igazgatóját egyidejűleg tájékoztatja; 

c) a polgármester a megyei védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján, vagy ha-
lasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával; 

 
A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK KÉSZENLÉTI IDEJE: 

 

Gyors reagálású 12 órán belül 

Rövid reagálású 24 órán belül 

 
A gyors reagálású szervezetek elsősorban az irányítást végző szervek, szervezetek, vala-
mint a katasztrófák elhárításában való részvétel érdekében megalakított azonnal alkalmaz-
ható polgári védelmi szervezetek. 
 
A rövid reagálású szervezetek elsősorban azok a teljes állománnyal megalakított részle-
gek, rajok, csoportok, amelyek a gyors reagálású szervezeteken kívül a katasztrófavédelmi 
feladatok végzésébe rövid előkészítés után bevonhatók.  

 
A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSI FOKOZATAI 

 
ALAPÁLLAPOT 
 
Célja: létrehozni, biztosítani mindazon feltételeket, amelyek lehetővé teszik a gyors és rö-
vid reagálású polgári védelmi szervezetek riasztását, megalakítását, katasztrófák kezelésé-
ben való részvételét, valamint magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn belüli 
végrehajtását. 
 
Az Alapállapot során végrehajtandó feladatok:  

 
a) polgári védelmi szervezetek felkészítése, rendszeres továbbképzése; 
b) polgári védelmi szervezetek működését szabályozó okmányok kidolgozása; 
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c) polgári védelmi szervezetek állományának gyakoroltatása, ellenőrzése; 
d) riasztó-értesítő szolgálat okmányrendszerének kidolgozása; 
e) anyagi-technikai eszközök, objektumok meghatározása, lebiztosítása; 
f) raktárkészletek felhasználhatóságának biztosítása; 
g) polgári védelmi szervezetek működés-megalakítási helyeinek kijelölése, lebiztosítása; 
h) működés-megalakítási helyeken technikai eszközök fogadásának megteremtése; 
i) polgári védelmi szervezetek személyi állomány adatainak naprakészen tartása; 
j) polgári védelmi szervezetek alkalmazhatóságának fenntartása; 
k) polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatok kiadásának előkészítése; 
l) megalakított szervezetek parancsnoki állományának felkészítése; 
m) speciális eszközök kezelőinek felkészítése. 

 
KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT 
 
A megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor az előrejelzések 
szerint katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet kialakulása várható, az erők igénybevételére 
lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor ke-
rülhet erők igénybevételére. 

 
A katasztrófavédelmi készenlét során végrehajtandó feladatok: 

 
a) meglévő tervek, tervrendszerek soron kívüli pontosítása; 
b) helyhez kötött polgári védelmi célú létesítmények szemrevételezése; 
c) polgári védelmi célú létesítmények használatra való előkészítése; 
d) riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatok bevezetése; 
e) meghatározott híradó-informatikai rendszerek aktivizálása; 
f) katasztrófariasztás elrendelésének vétele, illetve továbbításának megszervezése; 
g) polgári védelmi szervezetek megalakítása; 
h) polgári védelmi szervezetek személyi, anyagi-technikai feltételeinek megteremtése; 
i) egyéni védőeszközök, felszerelések tervek szerinti kiadása, hiányok pótlása; 
j) rövid készenlétű polgári védelmi szervezetek készenlétének elérése; 
k) polgári védelmi szervezetek felszerelése, eligazítása, gyorsított ütemű felkészítése; 
l) parancsnoki állomány gyorsított ütemű felkészítése; 
m) speciális eszközök kezelőinek gyorsított ütemű felkészítése; 
n) lakosság riasztására szolgáló eszközök üzempróbájának végrehajtása; 
o) lakosság riasztására szolgáló eszközöknél jelentkező problémák elhárítása. 

 
KATASZTRÓFAVESZÉLY KÉSZENLÉT 
 
A katasztrófaveszély készenléti fokozat a reagálási idő további rövidítése érdekében kerül 
bevezetésre a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve akkor, ha azt a lakosság, valamint a 
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi. 

 
A katasztrófaveszély készenléti fokozat feladatai: 

 
a) katasztrófavédelmi készenlét fokozat feladatai végrehajtásának ellenőrzése; 
b) készenlétbe helyezettek berendelése szolgálati, szolgálatteljesítési helyükre; 
c) anyagok, eszközök átvétele; 
d) állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatról; 
e) készenlét jelentése. 
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TELJES BEVETÉSI KÉSZENLÉT 
 
A teljes bevetési készenlét a polgári védelmi szervezetek legmagasabb készenléti fokozata, 
amely akkor kerül elrendelésre, amikor indokolt a legrövidebb reakcióidő biztosítása. A 
teljes bevetési készenlét a megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, 
amikor a kijelölt megalakítási, gyülekezési helyeiken készen állnak az alkalmazásra. 

 
A készenlét során végrehajtandó feladatok: 

 
a) alkalmazási időszakra kidolgozott tervek aktivizálása; 
b) előkészített intézkedések végrehajtása; 
c) vezetés és együttműködés folyamatos biztosítása; 
d) polgári védelmi szervezetek gyülekezési körleteinek elfoglalása, berendezése; 
e) vezetési-irányítási helyszínek teljes személyi és anyagi feltöltése; 
f) vezetési-irányítási helyszínek működőképességének folyamatos fenntartása; 
g) mozgósított állomány munka- és balesetvédelmi oktatásban való részesítése; 
h) mozgósított állomány részére gyorsított ütemű felkészítés megtartása; 
i) polgári védelmi célú létesítmények berendezése, igénybevételre történő előkészítésük. 
Amennyiben a teljes bevetési készenlét elrendelését nem előzte meg az alacsonyabb ké-
szenléti fokozatok bevezetése, úgy végre kell hajtani az alacsonyabb készenlét során meg-
határozott feladatokat is. A polgári védelmi szervezetek magasabb mozgósítási készenléti 
fokozatból alacsonyabb mozgósítási készenlétbe történő helyezésére a készenlétbe helye-
zést elrendelő személy jogosult. 
 
A MAGASABB MOZGÓSÍTÁSI KÉSZENLÉT IDŐNORMÁI 

 

 
2.2.3 Ö

N
K
É
N
T
E
S
 
E 

2.2.4 MENTŐSZERVEZETEK 
 

Az önkéntes mentőszervezetek abban az esetben kerülnek alkalmazásra, ha a kárhelyszí-
nen különleges szakképzettség, valamint speciális szakfelszerelések igénybevétele szüksé-
ges, vagy a veszélyeztetett területen a rendelkezésre álló erők nem elegendőek, vagy az al-
kalmazott polgári védelmi szervezetek váltása szükséges. 

 
 ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK TÍPUSAI 

 
Központi rendeltetésű mentőszervezetek: HUNOR, valamint a HUSZÁR mentőszerve-
zetek bevethetőek az ország bármely pontján, illetve külföldön Magyarország hivatalos 
mentőcsapataként. 
 

Magasabb mozgósítási készenlét (óra) PV szervezet 
készenléti idő 

szerint 
katasztrófa-védelmi 

készenlét 
katasztrófa veszély 

készenlét 
teljes bevetési 

készenlét 

A készenlét (működési 
készség) elérésének helye 

G 
Y 
O 
R 
S 

12 órán belül + 8 + 10 + 12 
Megalakítási, illetve kije-
lölt gyülekezési helyeken 

R 
Ö 
V 
I 
D 

24 órán belül + 16 + 20 + 24 
Megalakítási, illetve kije-
lölt gyülekezési helyeken 



11 
 

Területi rendeltetésű mentőszervezetek: a területi rendeltetésű mentőszervezetek a me-
gyei igazgatóságok igazgatói alárendeltségébe tartoznak, bevethetőek a megye területén, 
illetve a szomszédos megyék területén, szükség esetén a BM OKF Főigazgatójának dönté-
se alapján az ország bármely területén. 

 
Helyi rendeltetésű mentőszervezetek: a helyi rendeltetésű mentőszervezetek a területileg 
illetékes megyei (fővárosi) igazgatóságok alárendeltségébe tartoznak. A megalakítási he-
lyük szerinti településen a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatók döntése alap-
ján a fővárosban és az illetékes megyében egy-egy speciális feladat végrehajtására alkal-
mazhatóak.  

 
ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK KÉSZENLÉTI FOKOZATAI 

 
Otthoni készenlét: központi rendeltetésű mentőszervezetek tagjai részére a BM OKF Fő-
igazgatója, a területi, helyei mentőszervezetek részére a fővárosi, megyei katasztrófavé-
delmi igazgató rendeli el az otthoni készenlétet. A tagok kiértesítésre kerülnek, a készenlét 
során indulásra kész állapotban várakoznak otthonaikban, egyéni felszerelésüket összeké-
szítik. A készenlétből riasztás esetén 5 percen belül képesek a gyülekezési helyre való el-
indulásra. 

 
Alkalmazási készenlét: mentőszervezet tagjai teljes egyéni felszerelésükkel, illetve a 
mentőszervezet összes közös előkészített, összecsomagolt felszerelésével indulásra kész 
állapotban megjelenek a gyülekezési helyen. Riasztás esetén a gyülekezési helyről 5 per-
cen belül képesnek az alkalmazási helyre történő elindulásra.  

 
ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSÁNAK RENDJE 

 
Központi rendeltetésű: riasztásukat a BM OKF Főigazgatója rendeli el a BM OKF Köz-
ponti Főügyelet útján. A szervezetek vezetőinek riasztása után azok a megalakítási tervben 
meghatározottak alapján riasztják a tagokat. A tagok megalakítási helyen gyülekeznek. A 
készenlét elérésének ideje: 6 óra.  

 
Területi rendeltetésű: riasztásukat a BM OKF főigazgatója, illetve az illetékes fővárosi, 
megyei katasztrófavédelmi igazgató rendeli el a BM OKF Központi Főügyeleten keresztül 
a fővárosi, megyei főügyelet útján. A megalakítási tervükben foglalt riasztási terv alapján 
kerülnek kiértesítésre, valamint a meghatározott időn belül megérkeznek a mentőszervezet 
gyülekezési helyére. 

 
Helyi rendeltetésű: alkalmazásukat a megyei (fővárosi) igazgatók rendelhetik el a megyei 
(fővárosi) ügyelet útján. A riasztási rendjüket saját tervben szabályozzák, gyülekezési he-
lyüket maguk jelölik ki, illetve a riasztás során a megyei (fővárosi) ügyelet is meghatároz-
hatja. 

 
ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK ALKALMAZÁSA 

 
Katasztrófaveszélyben és veszélyhelyzetben csak a Nemzeti Minősítési Rendszer kereté-
ben minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek riaszthatóak, illetve csak azok alkal-
mazhatóak a kárhelyszínen. A mentésben a felkészített, a szükséges védőfelszereléssel, 
munkaeszközökkel és igazolvánnyal ellátott állomány alkalmazható. 
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Az alkalmazott mentőszervezetek a katasztrófák hatása elleni védekezésben és a kárelhárí-
tásban a katasztrófavédelmi szervek szakmai irányításával vesznek részt. 
 
A mentőszervezet teljes állománya számára az utasítás jogát a hivatásos katasztrófavédel-
mi szerv vezetésével megbízott tagja gyakorolja, akit a területi és a települési polgári vé-
delmi szervezet tekintetében a katasztrófavédelmi igazgató, illetve központi polgári vé-
delmi szervezet tekintetében a BM OKF főigazgatója bíz meg. 
 
A feladatok ellátásában a mentőszervezetek a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kö-
tött megállapodás alapján vesznek részt. 

 
2.2.5  VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
 

a) szervezet neve, elérhetősége: Polgárőr Egyesület Kőröshegy; 
b) szervezet erő-eszköz kapacitása: Lada Niva gépjármű; 
c) szervezet katasztrófaveszély, veszélyhelyzet során vállalt feladatai: 
       - tájékoztató, figyelemfelhívó, forgalomirányító;  
d) szervezet alkalmazásának rendje: 

  
2.3 IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE 
 
2.3.1 HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE 
 
Polgármester: 
 

- Név: Marczali Tamás    
 
Helyi Védelmi Bizottság elnök: 
 

- Név: Dr. Huszárné dr. Bodor Tünde  
 
HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettes:  
 

- Név: Oláh László tű. alezredes   
 

HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE: 
 
A katasztrófák elleni védekezés során az érintett polgármester illetékességi területén a 
2011. évi CXXVIII. törvény 16. §-ban és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. §-ban 
meghatározottak szerint irányítja és szervezi a védekezés feladatait. 
 
Veszélyhelyzetben az érintett településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányí-
tását a polgármestertől a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt 
személy veszi át.  
 

2.4 A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE 
a) a polgármester a helyi védelmi bizottság elnökével a helyi védelmi bizottság operatív 

munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve 
tesz részére jelentést. 
 



13 
 

3.  A LAKOSSÁG VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK 
 

3.1   RIASZTÁS, FIGYELMEZTETÉS, VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS 
  RENDJE: 
 

A lakosságot érintő veszélyhelyzetben a veszélyeztető hatások megelőzése, illetve csök-
kentése érdekében jelezni kell az esemény bekövetkezését, annak elmúlását, valamint ha-
ladéktalanul tájékoztatni kell a lakosságot a betartandó magatartási szabályokról, a terve-
zett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, a veszélyhelyzeti eseményről.  

 
3.1.1.  A LAKOSSÁG RIASZTÁSÁNAK ÉS VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁSÁ-

NAK MÓDJAI, ESZKÖZEI 
 

a) közérdekű közlemény; 
b) lakossági riasztó rendszer eszközei; 
c) elektronikus hírközlési szolgáltatások; 
d) helyben szokásos módon, hangosbemondó, hírvivő, falragaszok;  
e) egyéb eszközök. 

 
3.1.2    A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE 

 
Helyi médiaszolgáltató(k):  

 
              Név: Kistérségi Televízió Balatonföldvár, Elérhetőség: Elek Dezső 

 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
32. § (6), illetve a 36. § (6) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közér-
dekű közleményt adhat ki.  
 
Emberi életet, vagyonbiztonságot veszélyeztető, károsító események várható bekövetkezé-
séről, a már bekövetkezett események következményeinek enyhítéséről, az elvégzendő fel-
adatokról szóló országos közérdekű közleményt - szükség esetén - a BM OKF érintett 
szakterületei bevonásával a BM OKF Központi Főügyeletese készíti el. 
 
A közleményt a BM OKF főigazgatójának utasítására, a BM OKF Központi Főügyelete e-
mailen és Marathon Terra rendszeren továbbítja az Országos Informatikai és Hírközlési 
Főügyelet és a közzétételi kötelezettséggel rendelkező közszolgálati, közösségi, valamint a 
jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatók, az együttműködési megállapodásban a köz-
zétételt vállaló médiaszolgáltatók részére.  
 
A megyei vonatkozású közleményt a katasztrófavédelmi igazgatóságok szakterületei ké-
szítik el és az igazgatói jóváhagyást, a BM OKF főigazgatói engedélyt követően a területi 
ügyeletek útján továbbítják a területi közzétételi kötelezettség helyszíne szerinti vételkör-
zetben működő helyi médiaszolgáltatók részére.  
 
Közlemény típusai: 
 
a) azonnali; 
b) 2 órán belüli. 
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A szöveges közlés tartalmazza: 
 
a) bekövetkezett esemény pontos helyét és idejét; 
b) esemény várható hatásait; 
c) okozott hatás kiterjedését; 
d) hatás várható időtartamát; 
e) követendő magatartási szabályokat; 
f) további tájékoztatási lehetőségeket. 

 
3.1.3    A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL 

 
a) rendelkezésre álló riasztó eszközök: 

- 1 db sziréna (nem működőképes), 
Helye: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

b) rendelkezésre álló riasztó eszközök térképi megjelenítése; 
 

 
 
c) riasztó eszközök alkalmazásának rendje (külön intézkedés szerint); 
d) katasztrófariasztás elrendelésének módja (külön intézkedés szerint); 
e) katasztrófariasztás jelzései (külön intézkedés szerint). 
 

3.2   A LAKOSSÁG ALAPVETŐ ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA 
 

A megyei védelmi bizottságnak a „védelemgazdasági alapterv a lakosság ellátásra különle-
ges jogrend bevezetése esetén” című 10. sz. pontosított terve alapján a lakosság alapvető 
ellátásának rendje, adatai alapján.  
 

3.3   A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE  
 

A Veszélyelhárítási Terv mellékletét kitelepítési-befogadási terv képezi, amely tartalmaz-
za: 
 
a) kitelepítésre tervezett települések (lakosság száma) veszélyeztetettségként; 
b) befogadásra tervezett intézmények (név, cím, kapacitás, kapcsolattartó); 
c) kitelepítés végrehajtási feladataihoz tervezett erők-eszközök. 
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A veszélyeztetett területen élő lakosság távolsági védelme átmeneti jelleggel kimenekítés-
sel, illetve kitelepítéssel biztosítható. A lakosság védelme azon esetekben valósul meg ki-
telepítéssel, amikor a helyszíni védelem nem alkalmazható, és a veszélyeztető esemény 
előre jelezhető, a kitelepítés tervezhető.  

 
Azokban az esetekben, amikor a tervszerű kitelepítéshez a veszély bekövetkezése időben 
előre nem jelezhető, vagy a kitelepítésre más okból nincs elegendő idő, a lakosság kivoná-
sa a veszélyeztető esemény hatása miatt kimenekítéssel valósul meg.  

 
A kitelepített, illetve kimenekített lakosság elhelyezése a veszélyeztetett terület határán kí-
vül eső, arra kijelölt befogadó helyeken történik. A veszélyeztető esemény által sújtott 
vagy azzal fenyegetett területről kitelepített, illetve kimenekített személyek, anyagi javak 
és eszközök a veszély elmúltával visszatelepítésre kerülnek. 
 
A kitelepítés a veszélyeztetett területről járművel vagy gyalogosan hajtható végre. A saját 
közlekedési eszközzel távozó lakosokat elindulásuk előtt a kijelölt helyen veszik nyilván-
tartásba, ahol tájékoztatást kapnak a kitelepítési útvonalakról, amelyeken a közlekedés en-
gedélyezett.  
 
A lakosság nyilvántartásba vétele a gyülekezési helyeken történik a polgármester koordiná-
lásával. A kitelepítés/befogadás szakterületi feladatainak végrehajtása érdekében az állam-
polgároktól szükséges az alábbi adatok rögzítése: név, állandó lakcím, személyi azonosí-
tást biztosító fényképes okmány száma (személy azonosító igazolvány, jogosítvány, útle-
vél), mobil telefonszám, befogadás helye (önkormányzati, rokonok, egyéb megjelöléssel). 
A gyülekezési helyekről szervezett formában indulnak a befogadó helyekre. A gyalogos 
kivonásra akkor kerül sor, ha a veszélyeztető esemény hatásának bekövetkezése előtt szál-
lító járművek beérkezése nem biztosítható, illetve, ha a befogadóhely korábban vagy köny-
nyebben megközelíthető. 

 
  A KITELEPÍTÉS ÉS A BEFOGADÁS ELRENDELÉSE 
 

Veszélyhelyzetben, a kormány felhatalmazása alapján, illetékességi területére vonatkozó-
an: 
 
a) a polgármester;  
b) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy, aki veszély-

helyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgár-
mestertől átvette; 

c) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke. 
 

Halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan: 
 
a) a polgármester;  
b) a megyei, főváros védelmi bizottság elnöke; 
c) BM OKF főigazgatója; 
d) belügyminiszter. 
 
A VESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZŰNÉSE UTÁN A VISSZATELEPÜLÉS 
FELTÉTELEI               
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a) a közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése; 
b) a lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniás rendszabályokról; 
c) a közművek, közműszolgáltatások helyreállítása; 
d) a minimális lakhatási feltételek biztosítása; 
e) a lakosság alapellátásának biztosítása; 
f) az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása; 
g) az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása; 
h) közintézmények működési feltételeinek biztosítása; 
i) az iskolai oktatás újraindítása;  
j) a károk felmérése. 

 
A VISSZATELEPÍTÉS ELRENDELÉSE 

 
A visszatelepítés elrendelésére jogosult: 

 
a) a belügyminiszter; 
b) a BM OKF főigazgatója; 
c) a megyei védelmi bizottság elnöke. 

 
3.4   KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE, HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JA-

VAK VÉDELME 
 

A köz- és vagyonbiztonság érdekében egyes kárterületekre a 234/2011. (XI. 10.) Korm. 
rendelet 84. §-a alapján a kijelölt helyszíni műveletirányító korlátozhatja a területre történő 
belépést, tartózkodást és kilépést. A kárterületre történő be és kiléptetést a Rendőrség vég-
zi. 

 
A lezárt kárterületre az alábbi személyek léphetnek be: 
 
a) mentésben és a következmények elhárításában közreműködők; 
b) lakosság alapvető ellátása érdekében a területen munkát végzők; 
c) hátrahagyott ingatlannal, illetve anyagi javakkal rendelkező személyek; 
d) BM OKF főigazgatójának engedélyével rendelkezők. 

 
A lezárt területen történő be- és kilépés az engedélyezett személyek számára kizárólag a 
helyi műveletirányító engedélyével, az ellenőrző-átengedő ponton történő nyilvántartás el-
végzése után lehetséges. A lezárt kárterületen tartózkodók a kárterületről történő kilépés-
kor (szükség esetén) az átengedő ponton kötelesek a személyi, valamint technikai mentesí-
tést végrehajtani. 
 

3.5 AZ ELZÁRKÓZÁS ÉS JÓDPROFILAXIS RENDJE 
 
3.5.1 AZ ELZÁRKÓZÁS RENDJE 

A lakosság védelmének egyik alapvető módszere a helyi védelem keretében bevezetésre 
kerülő elzárkózás a veszélyeztető hatás elleni védelemre alkalmas, illetve alkalmassá tett 
helyen.  
 
Az elzárkózás elrendelésekor az érintett lakosságnak a saját otthona vagy az elzárkózásra 
alkalmas egyéb helyiség nyújt védelmet. Az elzárkózás szabályairól a lakosságot a telepü-
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lés polgármestere tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közreműködé-
sével.  
 
Az elzárkózásra olyan helyiség alkalmas, mely az építményben lehetőleg középen helyez-
kedik el, a lehető legkevesebb nyílászáróval rendelkezik és a szennyezett környezettől a 
leginkább elszigetelhető. A veszélyeztető anyag jellegétől függően alkalmas a jól izolálha-
tó alagsor, pince, emeleti építmény vagy védelmi célú építmény. 
 
Az elzárkózás alkalmával gondoskodni kell: 
 
a) nyílászárók zárásáról, szükség szerinti utólagos tömítéséről; 
b) szellőző vagy klíma berendezések kikapcsolásáról; 
c) országos, rádió, televízió, hangosbemondó közleményeinek figyelemmel kíséréséről; 
d) védőeszköz előkészítéséről, alkalmazásáról; 
e) háziállatok elzárásáról; 
f) háziállatok takarmánykészletének védelméről. 

 
Az elzárkózás során fel kell készülni a kitelepítésre, illetve kimenekítésre. Járvány eseté-
ben a továbbterjedés megakadályozása érdekében helyben tartás, karantén intézkedések 
bevezetése válhat szükségessé. 

  
3.5.2 MEGELŐZŐ GYÓGYSZEREZÉS (JÓDPROFILAXIS) 
 

Nukleáris veszélyhelyzet esetén a megelőző óvintézkedések, és a Sürgős Óvintézkedések 
Zónájában az érintett lakosság és a beavatkozó állomány részére jódprofilaxis alkalmazása 
indokolt lehet. Jódprofilaxis a stabil jód bevitele a pajzsmirigy radioaktív jódfelvételének 
csökkentésére vagy megakadályozására szolgál.  
 
A jódtabletta csak akkor hatékony, ha beszedésük a radioaktív felhő érkezését megelőzi. A 
jódtabletta kiosztása csak akkor indokolt, ha nem lehet kimenekítéssel, elzárkózással, le-
vegő szűrésével védekezni. A jódprofilaxis más óvintézkedésekkel együtt eredményes.     

 
3.6 A MENTESÍTÉS, FERTŐTLENÍTÉS RENDJE 
 

RADIOLÓGIAI-, BIOLÓGIAI-, VEGYI MENTESÍTÉS: 
 
A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak 
csökkentése érdekében végrehajtandó mindazon tevékenységek, eljárások, amelyek a ve-
szélyforrásokból származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy 
azok maradó hatásainak lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.  
 
A mentesítés a sugárzó, vegyi, biológiai anyagok eltávolítása a személyekről, terepről, 
technikai eszközökről és anyagokról.  
 
A mentesítés a szennyeződés fajtája szerint lehet sugármentesítés, vegyi mentesítés vagy 
fertőtlenítés. 

 
MENTESÍTÉS SZINTJEI: 

 
a) azonnali mentesítés 
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(egyén hajtja végre a sérültek megmentése érdekében); 
b) részleges mentesítés 

(egyén vagy alegység végez az alapvető felszerelés egyes részein); 
c) teljes mentesítés 

(RBV védelmi egységek végzi). 
 

A mentesítés mobil és helyhez kötött mentesítő állomásokon kerül végrehajtásra.  
 

A kárhelyszínen elsősorban a kárelhárítást végző személyeket, azok felszereléseit, eszkö-
zeit, járműveit illetőleg az elszennyeződött területet, utakat, épületeket, berendezéseket 
kell mentesíteni. 

 
A személyek és eszközeik mentesítéséhez - a szennyezett terület határán, tiszta területen - 
ki kell jelölni mentesítő helyet. A mentesítő helyen a mentesítést végrehajtó állomány 
egyéni (bőr és légzés) védőfelszerelésben végzi a tevékenységet. Gondoskodni kell a men-
tesítő oldat biztosításáról, illetőleg a felhasznált oldat összegyűjtéséről. A mentesítendő 
személyek és eszközök mozgása szigorúan egyirányú lehet: a szennyezett térfélről a tiszta 
térfél felé. 

 
A szennyeződés esetén végre kell hajtani a terep, az út, az épületek felületeinek a mentesí-
tését. A feladat végrehajtásának hatásosságát ellenőrizni kell. A mentesítési feladatok tö-
meges jelentkezése esetén, mentesítésre fel lehet használni a mezőgazdaságban használa-
tos növényvédelmi kézi és gépi eszközöket is. Az elhasznált mentesítő oldatot minden 
esetben veszélyes hulladékként kell kezelni az arra vonatkozó környezetvédelmi normák 
szerint. Gondoskodni kell a szennyező anyagok teljes körű megsemmisítéséről, és a fel-
használt oldatoknak olyan módon történő kezeléséről, hogy az a környezetnek a legkisebb 
terhelését jelentse. 

 
3.7 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, SÉRÜLTSZÁLLÍTÁS RENDJE 
 

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, veszély-
helyzet esetén közreműködnek: 

 
a) a sérült személyek felkutatásában; 
b) az elsősegélynyújtásban;  
c) a sérültek gyűjtőhelyre szállításában;  
d) a gyűjtőhelyről a sérültek kórházba történő szállításában.  

 
3.8 HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL KAPCSOLATOS HALASZTHATATLAN INTÉZ-

KEDÉSEK 
 

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, veszély-
helyzet esetén közreműködnek: 

 
a) a rendőrség értesítésében; 
b) a holttestek felkutatásában; 
c) a holttestek összegyűjtésében (a rendőrségi helyszíni szemle végrehajtását követően); 
d) a holttestek kegyeleti gyűjtőhelyre történő szállításában; 
e) a kapcsolatfelvételben az egészségügyi intézményekkel, a népegészségügyi hatóság-

gal, az önkormányzatokkal, temetkezési vállatokkal; 



19 
 

f) a mentesítésben, fertőtlenítésben, a járványügyi rendszabályok elrendelésében, betar-
tatásában. 

 
4.  A NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDJE 
 
4.1 A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SEGÍTSÉGKÉRÉS SZA-

BÁLYAI: 
 

A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés esetében a BM OKF főigazga-
tója tesz javaslatot - a külügyminiszterrel egyeztetve, a belügyminiszter útján - a Kormány 
számára. 

 
Egy időben zajló nemzetközi katasztrófaesemények esetében a szomszédos országoknak 
felajánlott segítség elsőbbséget élvez a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás tekinteté-
ben. 
 

5. A KÁRELHÁRÍTÁS ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELADATAI 
 

A kárfelmérés, kárelhárítás és a helyreállítás megszervezését a káresemény bekövetkezését 
követően meg kell kezdeni. 

 
A KÁRELHÁRÍTÁS MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI: 

 
a) műszaki felderítés, megközelítési útvonalak megállapítása; 
b) tűzoltás, érintettek kimentése; 
c) mentőerők által használt utak-átjárók megnyitása, biztosítása, ideiglenes létesítése; 
d) beomlott pincék, egyéb helyiségek, életvédelmi létesítmények, felnyitása, feltárása; 
e) sérültek felkutatása, kimentésük;  
f) árvizeknél, áradásoknál vízi mentési feladatok; 
g) szükség esetén karantén létrehozása, kárterület kijelölése, lezárása; 
h) közművekhez kapcsolódó azonnali munkák elvégzése; 
i) omlásveszélyes szerkezetek felülvizsgálata, megtámasztás, leomlasztás, bontás. 

 
A KÁRELHÁRÍTÁS NEM MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI: 

 
A kitelepített, kimenekített lakossággal összefüggő feladatok: 
 
a) veszélyeztetett lakosság kitelepítése, kimenekítése, befogadó helyre történő szállítása; 
b) kárterületről kimenekítettek egészségügyi ellátása; 
c) kárterületről kitelepített, kimenekített lakosság befogadó helyen történő ellátása; 
d) személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése. 
 
A mentőerőkkel összefüggő feladatok: 
 
a) mentőerők ellátása (élelmezés, egészségügyi ellátás, váltás, pihentetés); 
b) személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése. 

 
Egyéb feladatok:  
 
a) anyagi javak őrzés-védelme; 
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b) állati eredetű elhullás-mentesítése (állattetemek elszállítása, fertőtlenítés); 
c) járványügyi intézkedések bevezetése, fenntartása; 
d) halottak azonosítása, nyilvántartásba vétele; 
e) víztisztítás-, vízellátás megszervezése, ideiglenes vízhálózat kiépítés; 
f) kárterületre való belépés szabályozása. 
 
A HELYREÁLLÍTÁS IDŐSZAKAI: 

 
a) azonnali (halaszthatatlan) helyreállítási feladatok; 
b) ideiglenes helyreállítási feladatok; 
c) teljes helyreállítási feladatok. 

 
Az ideiglenes helyreállítás az élet feltételeit biztosító alapellátás, valamint a közszolgálta-
tás normalizálása, illetve a mentésben résztvevők feladatainak ellátásához, mozgásához 
szükséges feltételek biztosítása. 
 
Ideiglenes helyreállítás feladatai: 

 
a) kárfelmérési feladatok megszervezése, végrehajtása; 
b) ideiglenes helyreállítási munkák tervezése; 
c) szakemberek, gépek, anyagok, szállító eszközök biztosítása; 
d) közművek és energiaellátás helyreállítása; 
e) közlekedés és a szállítás biztosítása; 
f) közintézmények működési feltételeinek biztosítása. 

 
6. LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE 

 
A beavatkozó erők tevékenységének támogatását a katasztrófaveszély, valamint veszély-
helyzet kezelésében résztvevő szervek logisztikai bázisán felépített logisztikai háttér bizto-
sítja. A védekezési tevékenység logisztikai feladatai a végrehajtás tárgyi feltételeinek biz-
tosítására irányulnak.  
Ezek közé tartozik: 

  
a) egyéni védőeszközök biztosítása; 
b) munkaeszközök (kéziszerszámok) biztosítása; 
c) védekezési anyagok, technikai eszközök (munkagépek) biztosítása; 
d) védekezéshez kapcsolódó teherszállító-eszközök, teherszállítási kapacitás biztosítása; 
e) védekezésben használt eszközök működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag-ellátás. 

   
A beavatkozó erők működésének, ellátásának logisztikai feladatai: 

 
a) egyéni védőeszközök biztosítása; 
b) erők mozgatását szolgáló személyszállító eszközök biztosítása; 
c) védekezésben részt vevő erők elhelyezésének biztosítása; 
d) védekezésben részt vevő erők élelmezésének biztosítása; 
e) védekezésben részt vevő erők orvosi ellátásának, járvány-megelőzési feladatainak és 

gyógyszerellátásának biztosítása; 
f) védekezésben részt vevő erők higiéniás feltételeinek biztosítása; 
g) védekezésben részt vevő erők ruházati ellátásának, a mosatás feltételeinek biztosítása. 
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6.1 VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI FELADATAINAK MEGSZERVEZÉSE 
 

A védekezési tevékenység logisztikai feladatainak ellátása a katasztrófavédelem, a területi-
leg illetékes polgármester, helyi- megyei védelmi bizottság, az adott katasztrófatípus keze-
léséért és elhárításáért elsődlegesen felelős szervezet, illetve a beavatkozó erők feladata.  

 
A védekezési feladatokba bevont erők alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében elő-
zetes tervek, előzetes lebiztosítások, keretszerződések, megállapodások állnak rendelke-
zésre. 

 
6.2 A LOGISZTIKAI FELADATOK SZERVEZÉSE 
 

A védekezési feladatokba bevont erők elvárt szintű, teljes körű ellátásának biztosítása ér-
dekében valamennyi vezetési szinten biztosítani kell a védekezésben részt vevő szervek 
műveleti összekötői mellett az önálló logisztikai összekötők részvételét. A delegált logisz-
tikai összekötők folyamatos koordinációt folytatnak a felmerülő feladatok megoldása, ösz-
szehangolása érdekében.  
 
A logisztikai összekötő felelős a logisztikai biztosítás szervezéséért az irányító törzsek és a 
védekezésbe bevont állomány ellátási feladatai érdekében. Biztosítási feladatok az alábbi-
akra terjednek ki:  

 
a) élelmezés-ellátás; 
b) ruházati-ellátás; 
c) híradó-, informatikai-ellátás; 
d) gépjármű-technikai ellátás; 
e) speciális eszköz-, anyag- és készletellátás. 

 
6.3 TALÁLKOZÁSI PONT AKTIVÁLÁSA 
 

A logisztikai feladatok megszervezésének alapelve a védekezési feladatokba bevont, a 
helyszínre útba indított erők alkalmazási helyszínen történő első fogadása, az erők alkal-
mazási területre történő irányítása, illetve a több szervtől, az ország különböző területeiről, 
eltérő időpontokba beérkező erők összehangolt felvezetése. A feladatok végrehajtása érde-
kében az alkalmazási területhez közel eső Találkozási Pontok kerülnek kijelölésre.    
 
Katasztrófával érintett területen, illetve a bekövetkezett esemény szempontjából veszélyez-
tetett területen belül lévő helyszín Találkozási Pontként nem jelölhető ki. Az ilyen terüle-
ten belül lévő mentőerők és mentésbe bevonható eszközök, készletek kivonását a területről 
haladéktalanul meg kell kezdeni KKB NVK vezetője által meghatározott helyszínre.  
 
A Teljes bevetési készenlét elrendelésekor a Rendőrség kijelölt logisztikai felelőse elfog-
lalja szolgálati helyét a Találkozási Ponton. A logisztikai felelős és a rendelkezésre álló 
rendőri erők segítségével intézkedik a területbiztosítási feladatok, érkezési és elvonulási 
útvonalak zárási feladatainak megszervezésére.  

 
6.4 A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ERŐK ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA  
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Az alkalmazásra tervezett beavatkozó erők létszámának figyelembe vételével az elhelye-
zési objektumok lebiztosításra kerülnek a katasztrófavédelem, illetve a beavatkozó erőket 
biztosító szervek által. 

 
6.5 ÉLELMEZÉS BIZTOSÍTÁSA  
 

Élelmezési normák: 
 

a) étkezési és ivóvíz szükséglet: 10 l/fő/nap; 
b) napi kalóriaszükséglet: 1500-2000 kalória/fő. 

 
A védekezésben részt vevő személyek számára az alkalmazási területre való megérkezés 
és az onnan történő elvonulás - váltás - napja kivételével teljes napi, a napszaknak megfe-
lelő élelmezést kell biztosítani. A teljes napi normál élelmezés háromszori étkezést (regge-
li, ebéd és vacsora) foglal magában, benne minimum egyszeri meleg étel ellátással (ebéd 
vagy vacsora keretében). 

 
Az alkalmazási területre való érkezés napján, illetve az elvonulás (váltás) napján az érin-
tett állomány az alkalmazási területen való tartózkodás időtartamához igazodóan jogosult 
élelmezési ellátásra. 

 
A napi élelmezés során az egyszeri meleg étkezés keretében egytálétel formájában megfe-
lelően tartalmas (energia gazdag) és megfelelő hőmérsékletű ételt kell biztosítani az állo-
mány tagjai részére. A meleg ételt szükség esetén az alkalmazási területen és/vagy az elhe-
lyezési objektumban kell kiszolgálnia szállítónak, az elfogyasztásához szükséges evő- és 
higiéniai eszközökkel. Ebben az esetben a szállítónak intézkednie kell a hulladék vissza-
gyűjtésére is.  

 
A hidegélelmet előre elkészített egységcsomagban kell az állomány tagjai részére biztosí-
tani oly módon, hogy a napi normál étkezés keretében biztosított meleg étkezések számát 
figyelembe véve az összes étkezés száma - az éjszakai pótétkezést nem figyelembe véve - 
nem haladhatja meg a háromszori étkezést. Az egységcsomagot oly módon kell összeállí-
tani, hogy tartalmazza az étel elfogyasztásához és az alapvető étkezési higiéniához tartozó 
eszközöket. 

 
Éjszakai pótétkezésben kell részesíteni a védekező feladatokat ellátó személyt, amennyi-
ben feladatát 20.00 óra és 06.00 óra közötti időszakban legalább 4 óra időtartamban telje-
síti. A pótellátást hidegélelem formájában kell biztosítani. 

 
6.5.1 A TALÁLKOZÁSI PONTON BIZTOSÍTOTT HIDEGÉLELEM CSOMAG 
 

A védekezési feladatok végrehajtására útba indított állomány részére a Találkozási Ponton 
személyenként 1 db hidegélelem csomag és 1db 1,5 literes ásványvíz kerül biztosításra.  

 
6.5.2 VÉDŐITAL ELLÁTÁS 
 

A védekezésben részt vevő állomány részére rendszeresen, megfelelő mennyiségben az 
évszaknak, és az adott időjárási viszonyoknak megfelelő védőital ellátást kell biztosítani 
az alkalmazási területen. A meleg időszakban intézkedni kell a védőital hűtésére, valamint 
annak hűtött állapotban való tartására, illetve hideg időszakban a melegen való tartására. 
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7.  ORVOSI ELLÁTÁS, JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTO-

SÍTÁSA  
 
7.1 ELSŐSEGÉLYHELY BIZTOSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSI TERÜLETEN 
 

A beavatkozó állomány elsősegély ellátása érdekében minden 500 fő után 1-1 elsősegély-
hely biztosítása szükséges az alkalmazási területen. A felállításra kerülő elsősegélyhelyek-
re a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes helyi, megyei védelmi bizottság legalább 1 fő 
eü. szakképesítéssel rendelkező személyzetet biztosít.   

 
7.2 ORVOSI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A VÉDEKEZŐ ERŐK ELHELYEZÉSI OB-

JEKTUMAIBAN 
 

Az alkalmazási területről visszatérő személyi állomány orvosi ellátást igénylő egészség-
ügyi problémáinak ellátására a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes helyi, megyei vé-
delmi bizottság orvosi készenléti ügyeletet szervez, a lakossági ellátást biztosító orvosi 
ügyelettől elkülönítetten, oly módon, hogy a készenlétben lévő orvos legkésőbb a kiértesí-
téstől számított 1 órán belül a meghatározott elhelyezési objektumban az ellátást megkezd-
je.  
 
Az ellátás feltételeinek biztosítása érdekében a kijelölt objektumban egy elkülönített, meg-
felelő eszközökkel felszerelt helyiséget kell biztosítani. A helyiség szükséges eszközökkel 
való felszerelésére a megyei, fővárosi védelmi bizottság intézkedik.  
 

7.3 JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, OLTÁSI FELADAT 
 

A védekezésben részt vevő személyi állomány egészségvédelme érdekében az esetlegesen 
kialakuló járványok megelőzését szolgáló oltóanyagot kell biztosítani a beavatkozó erők 
saját szabályozásuk szerint.   
 
Az alkalmazási területen az egészségügyi hatóságtól származó, a járvány kialakulásáról 
szóló értesítés alapján, a Katasztrófavédelem soron kívül intézkedik az érintett beavatkozó 
állomány részére szükséges mennyiségű és típusú oltóanyag biztosításának megszervezé-
séről.   
 

8. ÜZEMANYAG ELLÁTÁS 
 

A védekezéshez szükséges üzemanyag biztosítását a szervek a saját gépjárműveik tekinte-
tében a meglévő szerződéseik alapján önállóan oldják meg.  

 
A Katasztrófavédelem által telepített védekezéshez szükséges eszközök, gépek üzem-
anyaganyag ellátását, valamint a védekezéshez használt egyéb üzemelő gépek és eszközök 
mozgatásához, üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot, illetve az e feladatkörhöz kap-
csolódó tartalékképzést a megyei védelmi bizottság biztosítja. 
 

9.               HIGIÉNIÁS FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA  
 

Az alkalmazási területen az alábbi higiéniai feltételeket a területileg illetékes megyei vé-
delmi bizottság biztosítja:  
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a) mobil WC-ket (lehetőség szerint kézmosóval) kell biztosítani minden 50 fő után 1-et; 
b) az étkezésekhez kapcsolódó kézmosáshoz (tisztálkodáshoz) az alábbi eszközöket kell 

biztosítani minden 50 fő után:  
 3 db 20 literes zárható műanyag kanna; 
 3 db műanyag mosdótál; 
 6 db kézmosó szappan; 
 3 doboz kézmosó krém; 
 100 lap (1 doboz) kézfertőtlenítő kendő; 
 6 tekercs (vagy 300 lap) papír kéztörlő; 
 2 db 60 literes hulladékgyűjtő zsák; 
 víznélküli kézfertőtlenítő; 

c) a meleg étkezések utáni ételmaradék, étkezési hulladék visszagyűjtése az ételt kiszol-
gáló szállító feladata;  

d) a hideg étkezések utáni hulladék összegyűjtésére leszúrható hulladékgyűjtő zsákok ke-
rülnek biztosításra, elszállításukról, cseréjükről folyamatosan intézkedni kell.  

 
10.             RUHÁZATI ELLÁTÁS, MOSATÁS 

 
A beavatkozó állománynak az évszaknak megfelelő viselt ruházatán felül a málhájában 1 
teljes váltás felső ruházattal kell rendelkezni. Amennyiben az alkalmazásba vonulás során 
viselt ruházat cseréje szükséges azt elsősorban központilag biztosított váltóruhával kell 
megoldani. 
 
A védekezésben részt vevő állomány váltóruházatának mosatására - a lehetőségekhez ké-
pest - az elhelyezési objektummal azonos közigazgatási területen mosatási szolgáltatási 
lehetőséget kell biztosítani.    

 
11. A SZENNYEZETT TERÜLETEN ALKALMAZOTT ERŐK SPECIÁLIS ESZKÖ-

ZÖKKEL VALÓ ELLÁTÁS RENDJE 
 
Beavatkozó állomány: 

 
a) egyéni légzésvédő eszköz/fő; 
b) egyéni bőrvédő eszköz/fő; 
c) sugáradag mérő/fő. 

 
Mentesítő alegység részére: 

 
a) 1 készlet mentesítő eszköz; 
b) 2 db sugárzás mérő eszköz; 
c) 1 db mikrometeorológia készlet. 
 

12.             HÍRADÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS 
 

A védekezés során a híradó és informatikai kapcsolatok létesítését, használatát a kárhely-
színen lévő helyszíni operatív törzsbe (a továbbiakban: Törzs) delegált híradófőnök koor-
dinálja. 
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A védekezés alatt felhasználható, békeidőben nem személyre kiadott eszközöket a BM 
OKF Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) raktározza. A Törzs települési helyének 
kijelölése után az eszközök helyszínre történő kiszállításáért a BM OKF GEK felelős. 
 
A beavatkozó erőkkel, civil szervezetekkel és a segélyszervezetekkel történő kapcsolattar-
táshoz szükséges pontosított elérhetőségi információkat a BM OKF központi és területi 
szervei a Törzs megalakulását követően a híradófőnök részére haladéktalanul átadják. 
 

12.1   BEAVATKOZÓ CIVIL ERŐK KOMMUNIKÁCIÓJA 
 
Saját, önálló rádió berendezésekkel nem rendelkező szervezetek részére a BM OKF analóg 
URH rádiókészülékeket biztosít a rendelkezésre álló készletéből, a szervezet belső híradá-
sának biztosítására. A BM OKF Informatikai Főosztály által biztosított rádiókészülékeket, 
a Törzs munkacsoportjainak javaslata alapján, használandó hívónevekkel a BM OKF GEK 
helyszínen lévő állománya adja át a civil szervezet helyi vezetője részére. Az átadások do-
kumentálása, a beavatkozás után az eszközök visszavétele a BM OKF GEK feladata. 
 
 



26 
 

                        13.  ÉVES FELÜLVIZSGÁLATI LAP 
 

Fsz. Dátum Felülvizsgálat tárgya Aláírás 
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                        14.  KIMUTATÁS A LAPCSERÉKRŐL 
 

Fsz. Dátum Cserélt lap Aláírás 
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II. SPECIÁLIS RÉSZELEMEK 
 

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE 
 

1. A természeti veszélyeztető hatások elleni védekezés 
 

1.1 A beavatkozás kezdetén végrehajtandó feladatok: 
 

a) az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele, jelentése a jelentési és 
tájékoztatási rendnek megfelelően; 
b) előzetes értékelés, megelőző óvintézkedések kiadása; 
c) értesítési, riasztási, készenlétbe helyezési feladatok végrehajtása; 
d) működési helyek beüzemelése, a készenlét elérése; 
e) a kialakult helyzet elemzése, értékelése, javaslat az intézkedések bevezetésére, erők-eszközök alkal-
mazására; 
f) a beavatkozás irányítása; 
g) a tájékoztatási és együttműködési feladatok végrehajtása érdekében kapcsolatfelvétel és folyamatos 
kapcsolattartás az alárendeltekkel, valamint a meghatározott (elhárításba bevont) együttműködőkkel, 
szolgáltatókkal; 
h) összekötő biztosítása. 
 

1.2 A beavatkozás során illetve a normál élet visszaállítása érdekében végrehajtandó feladatok: 
 

a) a kialakult helyzet kezelése, a meglévő erők, eszközök segítségével, helyszíni kitelepüléssel, továb-
bi erők,eszközök kirendelésével, átcsoportosításával; 
b) a védekezésben résztvevő erők, eszközök mindenoldalú ellátásának, váltásának, pihentetésének, 
cseréjének, javításának, pótlásának folyamatos biztosítása; 
c) a közvetlen kárelhárítást, beavatkozást követő, a normál életfeltételek visszaállítását elősegítő fer-
tőtlenítési, mentesítési feladatok végrehajtásának koordinációja; 
d) a kárfelmérés lehetőség szerinti azonnali megkezdése; 
e) a jelentések elkészítése, összesítése, felterjesztése. 
 

2. Belvíz elleni védekezés 
  

A belvíz elleni védekezés alapvető módja a megelőzés. Ez kiterjed az árkok, csatornák, vasúti és köz-
úti átereszek rendszeres tisztítására, a szivattyútelepek üzembiztonságának ellenőrzésére, ideiglenes 
telepítésű szivattyúk helyének előkészítésére. 
 

További feladatok: 
a) tervek elkészítése; 
b) az érintett állomány felkészítése; 
c) induló készletek kialakítása; 
d) logisztikai biztosítás megszervezése; 
e) az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele; 
f) előzetes intézkedések kiadása; 
g) a védekezési anyagok lelőhelyeinek, eszközök beszerzési lehetőségeinek felmérése, nyilvántartása; 
h) intézkedés a veszélyessé vált terület lezárására, a rendőrség és települési polgárőrség bevonásával; 
i) a kitelepítéshez kitelepítési útvonalak, befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai felté-
teleinek biztosítása; 
j) az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezete-
tekkel; 
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k) a halaszthatatlan mentő tevékenységek elvégzése (életmentés, sérült épületekből anyagi javak ki-
mentése) a belvíz következtében megjelenhető veszélyforrások felderítése; 
l) a veszélyeztetett közművek felmérése, szükség szerinti szakaszolásuk megszervezése, a végrehajtók 
riasztása; 
m) veszélyhelyzetben lévők felkutatása, kimenekítése; 
n) a sérültek ellátásának, csoportosításának, elszállításának megszervezése, személyi és technikai fel-
tételek biztosítása, kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel; 
o) kapcsolatfelvétel a Népegészségügyi Intézettel a járványveszély megelőzését szolgáló intézkedések 
megtétele érdekében; 
p) a veszélyeztetett területen lévő állatállomány felmérése, elszállításának, összegyűjtésének, lábon 
történő elhajtásának megtervezése, megszervezése; 
q) a veszélyeztetett terület felmérése, méregraktárak, veszélyes anyagot előállító, tároló és felhasználó 
üzemek tájékoztatása, védelme, szállítási feladatok megszervezése; 
r) a lakosság folyamatos tájékoztatása. 
 

3. Rendkívüli időjárási viszonyok elleni védekezés 
 

Feladatok: 
a) kistérségi meteorológiai előrejelzések értékelése;  
b) havazás, hófúvás esetén: kapcsolatfelvétel és folyamatos együttműködés az érintett rendőrségi erők-
kel, biztosítva ezzel a kritikus szakaszok lezárását, a műszaki mentés nehézgépjárműveket igénylő fe-
ladatainak végrehajtását; 
c) kamionstop bevezetésének, teherforgalom korlátozásának kezdeményezése; 
d) járhatatlan utak, körülzárt településrészek nyilvántartása; 
e) a veszélyeztetett közműhálózatok (elektromos légvezetékek, telefonvezetékek, transzformátor állo-
mások, gázvezetékek) felmérése; 
f) a hó fogságába kerültek felkutatása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, a mentés megszer-
vezése; 
g) az úton rekedtek mentése,elhelyezésük és ellátásuk megszervezése; 
h) a rendszeres kórházi kezelésre szoruló személyek, valamint a terhes anyák időben kórházba kerülé-
sének biztosítása; 
i) keletkezett közműkárok felderítése;  
j) az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek eljuttatása a hó által elzárt településrészeken élők számára; 
k) speciális mentőerők bevonása a feladatok végrehajtásába; 
l) az érintett lakosság elhelyezésének, ellátásának biztosítása; 
m) a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának biztosítása, a beavatkozó állomány 
váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése; 
n) a kialakult közúti balesetek következtében úton rekedtek ellátásáról való gondoskodás; 
o) a mentésben résztvevő technikai eszközök és műszaki gépek technikai kiszolgálásának, üzem- és 
kenőanyaggal történő ellátásának tervezése, szervezése; 
p) a járványveszély megelőzése; 
q) szélvihar előrejelzés esetén a lakosság riasztása, tájékoztatása a várható veszélyről és a követendő 
magatartási szabályokról, kiemelt figyelmet fordítva a pánikhelyzet megelőzésére; 
r) kültéri rendezvények, vásárok felfüggesztése; 
s) sérült építmények és a környezetet veszélyeztető épületek rombolódása során keletkezett omlásve-
szélyes szerkezetrészek felmérése, az életveszély megszüntetése ideiglenes helyreállítással vagy bon-
tással; 
t) közutakon lévő műtárgyakban keletkezett károk ideiglenes helyreállítása, a biztonságos közlekedés  
feltételeinek megteremtése; 
u) közlekedési kapacitások és lehetőségek maximális kihasználása a mentésben. 



30 
 
4. Élővizekben, ivóvízkészletben bekövetkezett vízszennyezés elleni védekezés. 
 
Feladatok: 
a) a kialakult helyzet tisztázása; 
b) a lakosság folyamatos tájékoztatása a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a betartandó 
egészségügyi-, higiénés-, és magatartási szabályokról; 
c) a vízszennyezés által érintett területen található gazdálkodó szervek és intézmények felmérése; 
d) intézkedés a vízvezeték hálózat lezárására, vízkivételezés leállítása, kutak lezárása; 
e) lakosság és az állatállomány ivóvízzel történő ellátásának megszervezése; 
f) legeltetési, halászati (horgászati) illetve mezőgazdasági célú vízfelhasználási (locsolási,öntözési) ti-
lalom bevezetése; 
g) a vízkészlet rendszeres ellenőrzése,szennyeződéstől való mentesítése,megtisztítása; 
h) a fertőtlenítési, mentesítési feladatok végrehajtása, az eredeti állapot visszaállítása. 
 

5. Veszélyes anyagok szállítási balesetei elleni védekezés 
 
Feladatok: 
a) a veszélyes anyag azonosítása, óvintézkedések megtétele; 
b) a környezeti károk felmérése, másodlagos hatások és szennyeződések felderítés és felszámolása, 
szakalegységek riasztása; 
c) kapcsolatfelvétel valamint folyamatos kapcsolattartás az árut feladó és a fuvarozást végző cég kép-
viselőivel; 
d) a vegyi felderítés haladéktalan megkezdése, a mérgezettek felkutatása, a kimenekültektől informá-
ció gyűjtés; 
e) a sérültek elsődleges ellátása, a halottakról való kegyeleti gondoskodás feladatainak megszervezése 
és irányítása; 
f) az elzárkóztatás, kimenekítés szükségességének értékelése a várható legnagyobb veszélyeztetettség 
figyelembevételével; 
g) felkészülés az elzárkóztatásra illetve a kimenekítéshez kimenekítési útvonalak, gyülekezési, befo-
gadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása; 
h) a mozgásukban korlátozottak elszállításáról való gondoskodás; 
i) kimenekítés után az érintett területen a vagyonvédelem biztosítása; 
j) a meteorológiai adatok figyelemmel kísérése, értékelése alapján a vegyi szennyezés terjedésének 
azonnali megállapítása; 
k) az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetek-
kel; 
l) a veszélyeztetett közművek felmérése, szükség szerinti szakaszolásuk megszervezése, a végrehajtók 
riasztása; 
m) a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának biztosítása; 
n) a beavatkozó állomány váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése; 
o) a közlekedési útvonalak felszabadítása, a meghibásodott, elhagyott járművek biztonságos helyre 
történő szállítása, őrzésvédelmük megszervezése; 
p) a mentesítési, fertőtlenítési feladatok végrehajtása. 
 

6. Lakókörnyezetben bekövetkező robbanás, tűzeset elleni védekezés 
 

Feladatok: 
a) a kárhely pontos beazonosítása, a közelben lévő veszélyes üzem(-ek), felmérése, a veszélyes anya-
gok biztonságos távolságba történő elszállítása vagy helyszíni védelme; 
b) a tűz oltásával egyidejűleg az érintett lakosság mentésének megkezdése; 
c) a tűz lokalizálása, továbbterjedésének megakadályozása; 
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d) a veszélyeztetett közművek felmérése, szükség szerinti szakaszolásának megszervezése, a végrehaj-
tók riasztása; 
e) a terület zárása, a megközelítési útvonalak járhatóvá tétele, a közlekedés folyamatos biztosítása; 
f) kimenekítési útvonalak, befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek bizto-
sítása; 
g) a lokális meteorológiai adatok rendszeres beszerzése és ismertetése az érintettekkel; 
h) a sérültek mielőbbi szakszerű elszállításának megszervezése valamint a kárhelyszínen élő lakosság 
mentésének, szükségelhelyezésének biztosítása; 
i) a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának, a beavatkozó állomány váltásának, 
pihentetésének és ellátásának megszervezése; 
j) az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetek-
kel. 
 

7. Energetikai, közüzemi rendszerek zavarai, leállása elleni védekezés 
 
Feladatok: 
a) az energetikai, közüzemi zavarok idején a lakosság körében türelmetlenség, felfokozott pszichikai 
állapot lehet jellemző, amely másodlagos veszélyhelyzetek, kialakításához vezethet, 
így fontos a közrend és közbiztonság fenntartása; 
b) korlátozó rendszabályok (fogyasztás, szabad mozgás stb.) bevezetésének megszervezése, elrendelé-
sük esetén a betartásuk ellenőrzése; 
c) a különösen veszélyeztetettek (idősek, betegek, terhes nők, mozgássérültek, gyermekek) felmérése, 
szükség-elhelyezésük és ellátásuk biztosítása; 
d) a kárelhárításban, helyreállításban résztvevő erők váltásának, étkeztetésének, pihentetésének, anya-
gi-technikai ellátásának megszervezése, biztosítása; 
e) a kiesett ellátási kapacitások pótlásának megszervezése; 
f) a köz-és vagyonbiztonság fenntartása érdekében a rendőri jelenlét fokozása, a polgárőrség és a pol-
gári védelmi szervezetek bevonásával. 
 

8. Járvány, járványveszély elleni védekezés. 
 
Feladatok: 
a) a fertőzött terület meghatározása; 
b) a fertőzött épületek megjelölése, útvonalak zárása, biztosítása; 
c) közreműködés a biztonsági zónák kijelölésében; 
d) részvétel az ellenőrzési pontok felállításában; 
e) személyi-, jármű-, eszközmentesítő és fertőtlenítő helyek kijelölése; 
f) tömeges védőoltások beszerzésében való közreműködés, az oltás megszervezése; 
g) a betegellátás folyamatosságának biztosításában illetve az ügyeleti rend megszervezésében való 
közreműködés, további diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások felmérése, igénybevétele; 
h) közreműködés a fertőző betegek elszállításában elhelyezésükben; 
i) közreműködés az elhantolásra kijelölt temetői parcellák megnyitásában illetve az elhullott állatokkal 
kapcsolatos állategészségügyi feladatokban; 
j) lakossági tájékoztatás; 
k) kényszervágás, hőkezelés, konzerválás illetve a megsemmisítési feladatokban való közreműködés; 
l) a keletkező fertőző hulladék fertőző képességének megszüntetése, elszállítása az arra kijelölt helyre; 
m) a járvány megszűnése után karantén, legeltetési tilalom feloldása. 
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III. MELLÉKLETEK 
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„Minta (adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat)” 

 

TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÁS KAPCSÁN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES 

ADAT KEZELÉSRŐL 

 

1. A lakosság-nyilvántartás során személyes adatok kezelésére az alábbi törvényhelyek alapján 

kerül sor: 

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával; 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) 6. § (2) bekezdése alapján, ha az érintett cselekvőképtelensége folytán, vagy 

más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját, vagy más személy 

létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét, vagy javait 

fenyegető közvetlen veszély elhárításához, vagy megelőzéshez szükséges mértékben a hozzájá-

rulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 

2. Az adatkezelés célja: 

Katasztrófaveszélyben, vagy veszélyhelyzetben a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés 

során az érintettek nyilvántartásba vétele a mindenoldalú gondoskodás biztosítása érdekében. 

 

3. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

A katasztrófaveszéllyel, veszélyhelyzettel érintett területen kitelepítésre /kimenekítésre /befogadásra 

/visszafogadásra kijelölt lakosság. 

 

4. A kezelt adatok köre: 

 név; 
 állandó lakcím; 
 személyi azonosítást biztosító fényképes okmány száma (személy azonosító igazolvány, jogo-

sítvány, útlevél); 
 mobil telefonszám; 
 kitelepítés/kimenekítés/befogadás/visszafogadás helye (önkormányzati, rokonok, egyéb megje-

löléssel). 
 

5. Az adatkezelők, adatfeldolgozók megnevezése: 

Adatkezelő: 

A katasztrófaveszéllyel, veszélyhelyzettel érintett területen illetékes önkormányzat. 
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6. Az adatkezelés időtartama 

A katasztrófaveszély, veszélyhelyzet alapjául szolgáló események bekövetkezésétől a megszűnésé-

ig. 

 

7. Adatbiztonság 

Az adatkezelő az Infotv. 7.§-a alapján minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhaszná-

lók által megadott személyes adatok biztonságát az adatok tárolása, őrzése során.  

 

8. Jogorvoslat: 

Amennyiben az érintettet információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) 

bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdemé-

nyezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint ille-

tékes törvényszékhez keresetet nyújthat be. 
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„Minta” 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ 

 

 

Alulírott, ……………………………….. kitelepített/kimenekített/befogadott/visszatelepített (a továb-

biakban: érintett) hozzájárulok ahhoz, hogy a …………………….. (adatkezelő szerv) személyes ada-

taimat, melyek az Infotv. speciális rendelkezése 6. § (2) alapján nem kezelhetőek és amelyeket a (a 

fent megjelölt célból) nyilvántartás céljából megadtam kezelje. 

 

 

 

Dátum: …………………….., …………………………………. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Készült:  1 példányban 

Egy példány: 35 lap 

Kapja:  Irattár (Jóváhagyás után 1 pld.” Másolat” Kirendeltség Siófok)  

 

 
 
 

Érintett neve 
 


