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BEVEZETŐ
Az emberiség történetében kezdetektől fogva jelen volt az egyéni és a közös biztonság, a
biztonságos élet iránti fokozott igény, hiszen a természeti, később a civilizációs katasztrófák,
a járványok, a háborúk mind az egyes embert, mind pedig a szűkebb vagy tágabb közösségét
egyaránt fenyegették. Legújabb kori történelmünk során a társadalmi és technikai fejlődés
következményeként a bekövetkezhető katasztrófák száma lényegesen megszaporodott. A
felgyorsult technikai fejlődés és maga az ember is, sok új biztonsági kockázatot jelent. Új
elemek kerültek előtérbe, mint például a klímaváltozás, és azzal párhuzamosan más
fenyegető tényezőkkel is számolni kell, mint a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek
elterjedése, az illegális migráció, a növekvő veszélyesáru-szállítás, az információs
rendszerek, a kritikus infrastruktúra sérülése stb.
Az emberi társadalmak létrejöttének és fejlődésének egyik fontos mozgatórugója a
veszélyekkel szembeni közös védekezés szükségességének felismerése volt. A társadalmak
fejlődésével, fokozatosan nőtt az emberi életet és az anyagi javakat veszélyeztető
veszélyforrások száma, azok fajtái, pusztító hatásaik pedig összetettebbé váltak. A
kockázatok megjelenésével párhuzamosan alakultak ki, a károk csökkentésére megalapított
szervek, szolgálatok és védekezési elvek, módszerek. A XXI. század új kihívásaival
szemben a klasszikus lakosságvédelmi módszerek csak részben tudnak védelmet nyújtani.
Új védelmi rendszerek, formák és módszerek alakultak ki, a régiek pedig, mint például a
figyelmeztetés, tájékoztatás és a felkészítés, átalakultak. Egyes módszerek előtérbe kerültek,
mások háttérbe szorultak.
Ez a kiadvány arra keresi a választ, hogy a magyar lakosság biztonságát milyen
tényezők fenyegetik, milyen védelmi rendszerek állnak rendelkezésre válaszként ezekre a
fenyegetésekre, továbbá, hogy mi a szerepe a védelmi rendszerben az önkormányzatoknak,
polgármestereknek, és hogyan tudnak felkészülni egy esetleges katasztrófa elhárítására.
Választ keres továbbá azokra a kérdésekre, hogy milyen helyi védelmi rendszert kell
kialakítaniuk a polgármestereknek a lakosság védelme érdekében, milyen kapcsolatokat kell
fenntartaniuk a hivatásos, valamint a településeken működő helyi, és a védelemben
résztvevő más szervekkel, szervezetekkel. Mit kell tenniük a védelmi rendszer kialakítása és
hatékony működtetése érdekében.
5

A kiadvány elsősorban a települések védelemért felelős vezetői számára készült, az
alapvető védelmi ismereteken túlmenően módszertani segítséget nyújt a helyi védelmi
rendszer kialakításához, a mellékletekben található minta-okmányok pedig a települések
védelmi dokumentációinak elkészítéséhez. Haszonnal forgathatják továbbá a védelmi
rendszer kialakításában résztvevő önkormányzati és intézményi szakemberek, a védelmi
képzést folytató intézmények hallgatói, és a hivatásos mentő- és védelmi szervek,
szervezetek munkatársai is.
Szerzők
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I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG VESZÉLYEZTETETTSÉGE, A TELEPÜLÉSEK
POLGÁRI

VÉDELMI

SOROLÁSA,

A

MINŐSÍTETT

IDŐSZAKOK

RENDSZERE
Ebben a fejezetben elemezzük az ország veszélyeztető tényezőit, olyan szempontból,
hogy ezek a veszélyeztető tényezők milyen védelmi feladatokat jelentenek a településeknek.
Bemutatjuk, hogy mit jelent a települések veszélyeztetettség-alapú polgári védelmi sorolása,
és ennek milyen szerepe van a település védelmi képességeinek kialakításában.
A biztonság
A biztonság: „…egyéneknek, csoportoknak, országoknak, régióknak (szövetségi
rendszereknek) a maguk reális képességein és más hatalmak, nemzetközi szervezetek
hatékony garanciáin nyugvó olyan állapota, helyzete (és annak tudati tükröződése),
amelyben kizárható vagy megbízhatóan kezelhető az esetlegesen bekövetkezhető veszély,
illetve adottak az ellene való eredményes védekezés feltételei …”1
A globalizáció mostani korszaka olyan mértékben hatja át a társadalom minden
területét, hogy ma már egészen más dimenziókban kell gondolkodnunk biztonságunkról.
Ahhoz, hogy hazánk védelmi rendszerét, azon belül a települések szerepét e rendszerben be
tudjuk mutatni, elemeznünk kell a védelmi rendszer kialakításának alaptényezőjét, a
biztonság témakörét, és a Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezőket.
A biztonság célja
A biztonság célját tekintve, bármely területét is nézzük, nehéz egységes
magyarázatot adni. Vizsgálnunk kell, hogy az állampolgárok biztonságérzetéhez a biztonság
területeinek milyen mértékben és mélységben kell megvalósulniuk. Elfogadható az a
meghatározás, miszerint a biztonság célja „…olyan környezet biztosítása makro-, és mikro
szinten egyaránt, amely hozzájárul az ember harmonikus, békés fejlődéséhez, az egyén
kiegyensúlyozott életének, egészségének megóvásához, jó közérzetének kialakításához, az
életfeltételek, a megteremtett javak fennmaradásához.”2
1

Hadtudományi Lexikon: MHTT Budapest, 1995. ISBN 963 04 5226 X (I-II. kötet részidézet)
A biztonság területeit a szakemberek különböző módon értelmezik, kategorizálják, a fenti értelmezés forrása:
Dr. Hornyacsek Júlia: A Magyar Köztársaság komplex védelmi rendszere előadás ZMNE 2008. 02.28.
2
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A biztonság területei3
A biztonságpolitikusok és védelmi szakemberek más-más területet tartanak
fontosnak a biztonság megvalósítása szempontjából, de vannak a biztonságnak olyan
alapvető területei, amelyekkel mindenki egyetért. Ezek a következők:
 A gazdasági biztonság – az ország stabil környezete, amelyen keresztül meg
tudja valósítani a gazdaság fejlődését, és le tudja bonyolítani a kereskedelmi
kapcsolatait. A gazdaság stabilitásától függ a lakosság szociális biztonsága és
életszínvonalának szintje, növekedése.
 A közbiztonság – az adott társadalom védettsége a nemzetközi bűnözés, a
migráció, a kábítószer-kereskedelem és fogyasztás, a szervezett bűnözés és a
terrorizmus stb. hatásaival szemben. Ettől függ a társadalom belső védettsége, a
lakosság élet- és vagyonbiztonságának megteremtése.
 A társadalmi biztonság – az ország biztonságának, a kisebbségi, az etnikai, a
vallási és a nyelvi konfliktusok hatásaival szembeni védelme, valamint az
országban élő kisebbségek biztonságának teljes körű szavatolása.
 A környezeti biztonság – a katasztrófák elleni védekezés szempontjából kiemelt
jelentőséggel bír. Alapvető területei a környezet- és természetvédelem, az
egészségvédelem, az ipari biztonság, a közlekedésbiztonság, valamint a
katasztrófavédelem. A környezetbiztonság egységes rendszerben elemzi és segíti
a természeti környezet, valamint az emberek életének és anyagi javainak
védelmét.
 A katonai biztonság – az ország területének, szuverenitásának védettsége a
katonai jellegű válságokkal szemben.
 A politikai biztonság – az állam politikai rendszerének biztonsága a nemzetközi
rendszerben, a tudatos vagy akaratlan beavatkozásokkal szemben. Olyan belső
stabilitás, parlamenti demokrácia, jogi viszonyok megléte, amelyek lehetővé
teszik a válságok kezelését, a konfliktusok megoldását.

3

Dr. Tóth Rudolf: A védelem komplex rendszere, kapcsolata a polgári védelemmel 50-116. o. in: „A
közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben” Konferencia-kiadvány Monori HVB, Monor,
2009. 01.22. ISBN: 978-963-06-6852-1
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Hazánk biztonságával kapcsolatos védelmi stratégiák különböző formában, de azonos
tartalommal határozzák meg a biztonság területeit. Ezek közül kiemeljük az újonnan
megjelent Nemzeti Katonai Stratégiát4, amely a biztonság területeit a következőképpen
csoportosítja:
 Politikai,
 Katonai,
 Emberi jogi és kisebbségi,
 Pénzügyi,
 Energiaellátási,
 Rendvédelmi,
 Gazdasági,
 Információs és technológiai,
 Környezeti,
 Demográfiai és civilizációs,
 Közegészségügyi,
 Nemzetközi biztonság.
1.1 A Magyar Köztársaság veszélyeztetettsége

A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségét elemezve megállapítható, hogy hazánk
biztonságával szemben új kihívások jelentek meg. A veszélyeztető tényezők között vannak
olyanok, amelyek katonai és vannak, amelyek nem katonai jellegű válságokat okozhatnak.
A nem katonai jellegű veszélyek között speciális helyet foglalnak el a katasztrófák, mint
veszélyforrások, amelyeket válságok is okozhatják, ugyanakkor a katasztrófák is
előidézhetnek társadalmi válságokat. Lásd 1. sz. ábra.
Ahhoz, hogy a települések védelmi feladatait rendszerben tudjuk bemutatni, az
alábbiakban az ábrának megfelelően, megvizsgáljuk a hazánkat veszélyeztető tényezőket,
beleértve a kihívásokat és a katasztrófa-veszélyeztetettséget egyaránt.

4

1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról II.8.
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ÚJ KIHÍVÁSOK

Globális

VÁLSÁGOK

Regionális

Nem katonai
jellegű

Katonai
jellegű

Belső

KATASZTRÓFÁK

Természeti eredetű

Civilizációs eredetű

Egyéb
veszélyek

1. sz. ábra: Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezők
Készítette: Dr. Tóth Rudolf 2009. Forrás:5
1.1.1. Kihívások
A védelmi szakemberek a kihívások alatt mindazon veszélyeztető tényezők összességét
értik, amelyek a globalizáció során, valamint a Magyarország környezetében végbement
politikai, társadalmi, változások kapcsán, továbbá hazánk demokratikus átalakulása során
jelentkeznek. A következőkben ezeket tekintjük át.
Globális kihívások
A globalizáció olyan mértékben megjelenik a társadalom minden területén, hogy hatásait
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a védelmi rendszerünk kiépítésénél. A globalizációból
adódó veszélyek és kihívások közül hazánk biztonságára az alábbiak gyakorolhatnak hatást:


A világ különböző részein instabil zónák (területek) kialakulása,



Tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik elterjedése, terroristák kezébe
kerülése,

5



A nemzetközi terrorizmus veszélye,



Pénzügyi, gazdasági instabilitás,



Informatikai-információs kihívások,



Globális környezeti kihívások, katasztrófák stb.

Tóth Rudolf: A védelem komplex rendszere előadás Jegyzői konferencia ppt. 7. dia Dabas, 2009. január 20.
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Ezeket a kihívásokat össztársadalmi szinten kezelik, a települések feladata egy-egy
helyi előfordulás esetén a hivatásos védelmi szervek munkájának segítése, és a
veszélyhelyzet kezelésében való operatív részvétel.
Regionális kihívások
Hazánk Európa közepén, a Keletet és a Nyugatot összekötő hídként helyezkedik el.
Közvetlen

földrajzi

környezetünkben

ugyan

csökkent

a

hazánkat

is

fenyegető

veszélyeztetettség, de nem szűnt meg, és veszélyforrásként várhatóan a következő
időszakban is megmaradnak a geopolitikai helyzetünkből adódó problémák, illetve egy-egy
esemény kapcsán aktiválódhatnak, felerősödhetnek. Ezek a következők:
 Az európai országok közötti fejlettségbeli különbségek növekedése,
 Az országokon belüli instabilitás,
 Oroszország nagyhatalmi törekvései,
 A mediterrán térség kihívásai,
 Illegális tömeges migráció,
 Határon túli magyarok helyzete, etnikai feszültségek,
 Energia, nyersanyag- és piacbiztonság,
 Környezetkárosító hatások növekedése,
 Regionális környezeti kihívások, katasztrófák.
Regionális kihívások esetén a településeknek szintén lehetnek védelmi feladatai, de
ezek kezelése a globális kihívásokhoz hasonlóan össztársadalmi szinten történik. A
regionális szinten jelentkező veszélyek hatásit a települések jobban érzékelhetik, gondoljunk
csak a határokon áttevődő környezeti károkra (folyók szennyezése, árvizek kialakulása stb.),
az etnikai problémákra és migrációra vagy hazánk energia-függőségére.
Belső kihívások
Annak ellenére, hogy Magyarország a terrorizmust tekintve nem tartozik a közvetlenül
kiemelten fenyegetett célországok közé, de a világtendenciából kiindulva fel kell készülnie
egy esetlegesen bekövetkező terrortámadás kezelésére, annak megelőzésére, a felderített
szándék esetén az elhárítására. Magyarország demokratikus működési rendjét ezen
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túlmenően további belső veszélyek és kihívások zavarhatják meg. Ezek, a teljesség igénye
nélkül, a következők:


Szervezett bűnözés



Kábítószerek terjedése



A feketegazdaság és korrupció



Demográfiai kihívások



A rendszerváltást kísérő szociális feszültségek



Belső környezeti kihívások, katasztrófák stb.

A globális és a regionális kihívásokkal szemben a településeknek a belső veszélyek
elleni védelemben jelentős szerepe van. Ezek a hatások ugyanis átszövik a lakosság
mindennapi életét, csökkentik a biztonságérzetét, és esetenként olyan területi és helyi
konfliktusokhoz vezethetnek, ahol a védelmi szervezetek beavatkozása szükségessé válhat
települési szinten is.
A veszélyeztető tényezők között speciális helyet foglalnak el a katasztrófák azzal,
hogy hatásukat a lakosság közvetlenül érzi. Vizsgáljuk meg, hogy a Magyar Köztársaság
településeit milyen katasztrófák veszélyeztetik.
1.1.2. Katasztrófák
Az emberiséget már ősidők óta folyamatosan fenyegették különböző természeti
katasztrófák. A katasztrófa görög eredetű szó, általánosabb értelemben „fordulat,
megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak,
természeti értékek pusztulása.”6
A társadalmi, gazdasági, technikai fejlődés szükségszerű velejárójaként megjelent és
egyre nő a civilizációs katasztrófák száma is. Jellegük, intenzitásuk is megváltozott az idők
folyamán.
A katasztrófa a Katasztrófavédelmi törvény szerint:7 „A szükséghelyzet vagy
veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem
érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a

6

Katasztrófa fogalma, http://www.katasztrofa.hu/fogalmak_katved_altalanos.htm 2009. 05. 01.
1999. évi LXXIV. törvény (VII. 5.) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 3.§ e pont
7
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lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon
vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a
következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési
rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint
az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt
együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.” A meghatározás
alapján látható, hogy a katasztrófák elleni védelem egy olyan komplex védekezési rendszert
igényel, amelyben az önkormányzatoknak és a különböző védelmi szervezeteknek alapvető
szerepük van, és a hatékony védekezés ezek együttműködésével valósítható meg. A
katasztrófa eredetét tekintve: lehet természeti és civilizációs.
Természeti katasztrófák
A természeti katasztrófák közös jellemzője, hogy általában emberi beavatkozás
nélkül, a természet erőinek hatására alakulnak ki. A természeti katasztrófák az alábbiak
lehetnek:8
 Geológiai (földtani) eredetű
 Meteorológiai eredetű
 Bio lógiai eredetű katasztrófák.
Civilizációs katasztrófák
A civilizációs katasztrófák emberi tevékenységgel összefüggésben, helytelen emberi
beavatkozás, mulasztás, figyelmetlenség vagy technikai hibák, esetleg az ismeretek hiánya
hatására vagy ezek kombinációjaként következnek be. Lehetnek:
 Ipari katasztrófák
 Mezőgazdasági termeléssel összefüggő katasztrófák
 Környezeti katasztrófák
 Közlekedési katasztrófák
 Politikai okokra visszavezethető katasztrófák
8

A katasztrófák felosztását több irodalom is vizsgálja a fenti katasztrófa felsorolás a Veresné Hornyacsek
Júlia-Zsiga Csaba: Oktatási Egység az önkéntes lakosság-felkészítők, polgármester-segítők számára c kiadvány
alapján készült. MPVSZ 2006. Budapest, 21-31. oldal Lásd 1. sz. melléklet.
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 Gazdasági eredetű katasztrófák:
 Egyéb civilizációs katasztrófák:
Ezek részletes bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A fentiekből látható, hogy hazánk lakosságának sokféle kihívással, veszélyeztető
tényezővel kell szembenéznie, és ezek hatásaival megküzdenie. Ezek bekövetkezését,
valamint hatásaikat nehéz prognosztizálni.
2008-ban készült egy felmérés a jövő értelmiségét képező jelenlegi egyetemi és
főiskolai hallgatók között arról, hogy véleményük szerint melyek azok a veszélyeztető
tényezők, amelyek a jövőben erősen fognak hatni a mindennapi életünkre. A felmérés
eredményeit a 2. sz. ábra mutatja, amelyből jól látható, hogy a jövő értelmisége véleménye
is nagyon megoszlik, nem reális a megítélésük.

2. sz. ábra: Fenyegető veszélyek a jövőben
- a felsőoktatási intézmények hallgatói körében végzett felmérés eredménye 9

9

Forrás: Veres Viktória: Percepciók a klímaváltozásról diplomamunka ZMNE 2009. 66. o.
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A szakemberek véleménye és a gyakorlati tapasztalatok mást mutatnak, a diákok
véleményétől eltérő prognózist állítanak fel. A diákok például nem tartják erősen
veszélyeztető tényezőnek a járványokat, a lehetséges vízhiányt vagy a környezeti migráció
megjelenését, de a szakemberek ezekkel a veszélyekkel is számolnak. A felmérés
eredménye alapján, sajnálatos módon az is megállapítható, hogy nem fordítunk társadalmi
szinten kellő figyelmet az ilyen jellegű ismeretek közvetítésére. Ennek az eredménye, hogy
az emberekben nem alakul ki az elvárható veszélyérzet, és az ezzel kapcsolatos
veszélytudatos magatartás. Ez, ha közvetve is, de negatívan hat vissza a helyzetfelismerésre,
és a védekezés megfelelő formáinak kialakítására.
1.1.3. A leggyakoribb katasztrófák és a települések teendői katasztrófák esetén
Vizsgáljunk meg néhányat a hazánkban, napjainkban leggyakrabban előforduló
katasztrófák közül, valamint azt, hogy ezekkel kapcsolatosan a településeknek milyen
feladataik lehetnek. A természeti katasztrófák közül elemezzük az ár- és belvíz-jelenségeket,
az extrém időjárásokkal összefüggő veszélyforrásokat, valamint a természetet károsító
tűzeseteket. A civilizációs katasztrófák közül megvizsgáljuk a veszélyes anyagok gyártása,
tárolása, szállítása során bekövetkezett balesetek, a közlekedési balesetek, valamint a
tűzesetek, robbanások okozta veszélyhelyzeteket.
a) Árvíz
Az árvíz „a folyó vízhozamának oly mértékű megnövekedése, tartós szintemelkedése
(árhulláma), hogy a víz kilép medréből”10. A globális klímaváltozásból adódó extrém
időjárási jelenségek kapcsán kialakult ár- és belvízhelyzet okozta az elmúlt időszakban a
legnagyobb károkat, hiszen szinte az ország kétharmadában voltak vízzel kapcsolatos
események, védekezési feladatok. Lásd: 3. sz. ábra. A tartós vízelöntésű helyeken az
építmények rongálódnak, romosodás léphet fel. A kutak, közművek elszennyeződhetnek, az
állati tetemek bomlási folyamata közvetlen járványveszélyt idézhet elő. A gátak átszakadása
után a folyómederből kizúduló víz mechanikai jellegű ütőhulláma károsítja a települések
épületeit, élővilágát. Fákat csavar ki, házakat dönt össze, emberek és állatok fulladhatnak
meg. A magasabban fekvő területeket körülzárja a víz, elvágja az ott csoportosulókat a
környezetüktől, külvilágtól.
10

Forrás: SOMOGYI BÉLÁNÉ: Természettudományi Kislexikon; Akadémia Kiadó, Budapest, 1971.
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Az infrastruktúra rongálódik, a menekülési és megközelítési utak járhatatlanná
válnak. Az ipari és mezőgazdasági létesítmények termelése zavart szenved.

Ár- és belvíz által veszélyeztetett települések

3. sz. ábra: Ár- és belvíz által veszélyeztetett települések
Készítette: Kertész László OKF, Budapest, 2005.
Az árvizeknek az elsődleges hatás mellett másodlagos hatásaik is vannak. A
termeléskiesés visszahat a település és az ország gazdasági helyzetére. Egyes árucikkekből
hiány alakul ki. A behozatali igény pedig kihat az államháztartás egyensúlyára. A
helyreállításra, fordított összegek az ország más területeitől vonnak el forrásokat. Az árvíz
pszichikai hatásait átélők közösségi életben, munkában való részvétele pedig hosszú ideig
csökkenhet. Mindezek kezelése az egész társadalom segítségét igényli.
b) Belvíz
Belvíz akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási tényezők
hatására a talaj szabad pólusai vízzel telítődnek, vagy a víz nem tud az alsóbb földrétegekbe
szivárogni. Jellemzője, hogy helyben képződik hirtelen hóolvadásból, csapadékból, de
keletkezhet magas talajvízállásból is, amikor a talajvíz kilép a felszínre.
A helyi vízkárokat a téli időszak alatt felhalmozódott hó gyors olvadása, a vízgyűjtő
területre hulló átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék, illetve a vízgyűjtő területre hulló
rövid idejű, nagy intenzitású csapadék, a tartós esőzés a hóolvadás idején, a felszíni lefolyást
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gyorsító és a beszivárgást gátló talajfagy okozza. A belvíz főleg Kelet-Magyarországot
érinti, az elöntés az elmúlt években gyakran elérte a 245 000 hektárt, ezer felett volt a
veszélyeztetett épületek, és közel negyvenezer az érintett lakosok száma.
A fentiek alapján megállapítható, hogy hazánk az árvizek és árvizek által erősen
veszélyeztetett, ezért a katasztrófák elleni védekezés területén erre mind állami mind
települési szinten kiemelt figyelmet kell fordítani. Annak ellenére, hogy a védekezés
feltételeinek biztosítása állami feladat, a végrehajtás területi és helyi szinten valósul meg,
ahol a fő feladat az önkormányzatokra hárul. Ahhoz, hogy a lakosságot be lehessen vonni a
védekezés rendszerébe, feltétlenül szükséges az ár- és belvíz veszélyeinek tudatosítása, és a
védekezés rendszerének, feladatainak megismertetése.
c) Zavarok az éghajlati jellegzetességekben11
A tudósok véleménye szerint a jövőben hosszan tartó szárazságperiódusok várhatók,
és emellett özönvízszerű esőzések és áradások. Feltételezik, hogy a tél és a nyár vegetációs
periódusa 4 héttel növekszik, mintegy kiszorítva a tavaszt és az őszt. A jövőben várhatóan
olyan területek is érintettek lesznek, amelyek eddig nem estek az árvíz- illetve belvízzónába. Mivel a pozitív emberi beavatkozásokra a klíma csak lassan, 30-40 év múlva reagál,
rövidtávon az adaptációra, a megváltozott helyzethez való alkalmazkodásra kell
berendezkednünk mind a védelmi erők, mind a lakosság tekintetében. Ehhez azonban a
lakosságot fel kell világosítanunk, meg kell kezdenünk felelősségének tudatosítását, és a
felkészítését az éghajlatváltozással kapcsolatos feladataira, a felelősségének tudatosítására.12
A másik

jelenség,

hogy aszályok teszik

elviselhetetlenné

az életet.

A

legemlékezetesebb aszály a Sahel-övezetben volt 1973-ban, melynek kapcsán állatok ezrei
pusztultak el, és negyvenmillió embert fenyegetett az éhhalál. Tíz évvel később DélAfrikában pusztított az aszály. Ennek kapcsán Zimbabve környékén a megtébolyult állatok
vonulásba kezdtek, az elefántok törtek, zúztak, összetaposták a kutakat, az ültetvényeket,
falvakat, ezért százával kellett őket lelőni.13 Hazánkban is egyre nagyobb károkat okoz a
mezőgazdasági termelésben az aszály. Az aszályokkal ellenkező jelenség, az év bizonyos
11

A fejezet forrása: Dr. Hornyacsek Júlia: A globális klímaváltozás kapcsán kialakult veszélyhelyzetekre
történő lakosságfelkészítés elméleti és gyakorlati kérdései, kutatási jelentés, Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal NKFP6-0079/2005. sz. Jedlik Ányos projekt Budapest, 2005. 1-106 oldal
12
Extreme Wettererreignisse nehmen zu. Interjú Mojib Latif-fal, a Leinitz-i Egyetem tengerkutatójával www.
Dwd.de/de/Fund/Elima/klis/prod 2006. 06. 08.
13
Hans Reichardt: Amikor nem jön eső. In: Természeti katasztrófák –Bp.: 1991. 47-48. o. ISSN: 0866 109X
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szakaszaiban megjelenő extrém fagyás, a tartósan alacsony hőmérséklet és az extrém
havazás megjelenése is kihívást jelent a terület lakosságának.
A

fenti

jelenségek

mellett

bizonyos

éghajlati

jellemzők

az

eddigiektől

megszokottaktól eltérő helyen jelennek meg. „…a hó későn olvad el, és azonnal „kitör” a
nyár. A talaj hőmérséklete gyorsan emelkedik. Megjelennek a nyugatról jövő légköri szelek
és viharok. A nyár rövid, esős, és meleg.” Rólunk is szólhatna az idézet, pedig a szibériai
éghajlat leírásából származik.14 A fenti jelenségek megterhelik, károsítják az emberi
szervezetet, meg kell tanulnunk az egyre gyakrabban megdőlő időjárás-rekordokkal élni. Az
időjárásrekordokat a világban az 2. sz. melléklet mutatja.
Megfigyelhető, hogy napjainkban egyre több helyen fordul elő a hazánkban is olyan
extrém időjárás, amely alakalomszerűen megközelíti ezeket a rekordokat. A veszélyeztető
tényezők nem csak azért figyelemre méltóak, mert jelentős anyagi veszteségeket,
népgazdasági károkat okozhatnak, hanem azért is, mert komolyan károsítják az emberi
egészséget, tartós megbetegedéseket okoznak. Ennek pedig jelentős hatása van a
nemzetgazdaság teljesítőképességére. „Egészség és Környezet” címmel a WHO és az
Európai Környezeti Ügynökség (EUA Europäschen Umwelt Agentur) által szervezett 4.
Miniszteri Konferenciát Magyarországon tartották. A konferencia megállapította, hogy az
extrém időjárási jelenségek megszaporodtak az elmúlt években. Ennek okán meg kell
kezdeni az előrejelzés rendszerének és a betegségek szűrővizsgálatának fejlesztését.
Lépéseket kell tenni a károk csökkentésében résztvevő minden potenciális szervezet
működésének összehangolására úgy, mint a katasztrófavédelem, a monitoring-hálózatok, a
polgári védelem, és egyéb beavatkozó szervek. Fontos a kialakult helyzetek nemzetközi
összehasonlítása, és az alkalmazott módszerek tapasztalatainak cseréje. Az is nyilvánvalóvá
vált, hogy a lakosság felkészítésében is jelentős változásokra van szükség mind a megelőző
időszakban, mind az események bekövetkeztekor történő tájékoztatás vonatkozásában. Ezen
túlmenően csökkenteni kell a lakosság veszélytudat-küszöbét.15

14

Kemény telek, meleg nyarak, In: Teremtő Erők, pusztító elemek Reader’s Digest -Párizs: 1993. 283. o.
ISBN: 963 8475 30 7
15
Veszélytudat-küszöb az a tudati szint, amikor a valós vagy vélt veszélyeket olyan mértékűnek ítéli meg az
érintett állampolgár, amelyek már az egészségére veszélyt jelentenek, és ezért beindul az önvédelmi reflexe,
aktiválja a témával kapcsolatos ismereteit, készségeit. Ez a küszöb nálunk magasabb, mint a környező
országokban, nehezebb elérni az önvédelmi cselekvések kiváltását. (szerzők)
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d) Extrém időjárás
Viharok. A klímaváltozás megváltoztatja a víz-körforgást is, amely a csapadékmennyiség változásához vezet. Megjelennek a romboló hatású viharok, földcsuszamlások, és
az erősebb erózió. Ijesztő jelenség, hogy emiatt bizonyos növényfajok kipusztulnak, és a
természetes tápláléklánc is megszakad. Nem számolhatunk a Dél-Amerikában jellemző
nagyságú hurrikánokkal, de nálunk is jelentős viharok fordulnak elő. Sebességük jóval
elmarad a 300-450 km/h-tól, de a 100-150 km/h sebesség is komoly károkat tud okozni. A
légkör állandó mozgása kapcsán a levegő az elmúlt időszakban gyakran vált romboló erővé
az országban, jelentős szélviharok keletkeztek. A szél sebessége néhol elérte a 90-120
km/órát. A Borsod, Nógrád és Pest megyékben fákat csavart ki, megrongálta a tetőket,
emberi sérüléseket okozott. Nem csak a sebességétől függ a károk mértéke, hanem a
tartósságától és az intenzitásától is, amelyet az adott terület földrajzi viszonyai
befolyásolják. Az időjárás-jelenségek markáns szélsőségeket produkálnak. Nem csak a
természet, de az emberek is megszenvedik ezt a változást.16 Ezek a szélsőséges jelenségek
összefüggnek a globális felmelegedéssel, melynek következtében már tornádó is előfordult
Magyarországon.
A napokig tartó hőség után kialakult szélviharok mellett gyakran előfordultak esős
zivatarok, záporok, amelyeknek nemegyszer kísérőjelensége volt a villámlás. A villám több
ingatlanban károkat okozott, tönkre tette az elektromos készülékeket és a telefonhálózatot
(pl. Sülysáp térségében). A termőföldeken végzett munkálatok közben sajnos halálos
villámcsapás is előfordult, mert az eső elől az érintett egy fa alatt keresett menedéket.
Özönvíz-szerű esőzés. Egyre növekvő módon kell számolnunk az időjárás extrém
jelenségeivel, például az özönvíz-szerű esőzéssel, melynek, mint láttuk, gyakori
következménye az árvíz, és a belvíz. A hirtelen lezúduló csapadék további veszélyeket
(fertőzés, fulladásos balesetek stb.) rejt magában, amelyre a lakosság nincs kellően
felkészülve.
Földcsuszamlások. Az esőzések következtében gyakoriak a földcsuszamlások, amelyek az
egyszerű útelzárástól az egész települések környezettől való elzárásáig, széles skálán
16

2004-ben a biztosítók 40 milliárd dollárt adtak ki katasztrófákra, amiből 35 milliót a hurrikánok okoztak.
Ezen túlmenően a népgazdasági károk is nőttek az elmúlt időszakban. A biztosítók Magyarországon is a
legtöbbet az ár-és belvízkárokra és a viharokból adódó károkra fizetnek ki.
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Indonéziában, Kínában, Indiában, Guatemalában Kerala államában, Szerbiában, Svájcban és
Dél-Olaszországban következtek be. A szomorú mérleg több száz halott, elsüllyedt falvak,
és tetemes anyagi kár.17 Hazánkban a löszfalak omlásával, és az üreges szerkezetű talajjal
rendelkező területeken föld-beszakadásokkal találkozunk a leggyakrabban.
Intenzív havazás, fagyás. Ez az extrém időjárási forma, sem kerülte el hazánkat. Bár a tél
enyhébb, rövidebb ideig tart, mégis előfordultak hófúvások, melyek következtében néhány
település, főleg a zsáktelepülések és a szórványtanyák ellátása veszélybe került. Gondot
okozott ezeken a területeken például a szülő nők, a dialízises betegek és a kemoterápiára
szorulók és a baleseti sérültek kórházba szállítása. A tartós fagy a közlekedésben okozott
fennakadásokat, a főútvonalakon, az autópályákon bekövetkezett balesetek órákra
megbénították a közlekedést.
Az utóbbi években ezek a veszélyforrások előtérbe kerültek. Az önkormányzatok
ezzel szembesülnek a leggyakrabban. Fontos, hogy ismerjék a településük várható időjárási
jelenségeit, és legyenek felkészülve az esetlegesen fellépő károk felszámolására és
elhárítására.
e) Természeti tüzek
Napjainkban a tudósítások egyre gyakrabban szólnak országhatárokon kívül és belül
zajló bozót-, erdő- és tarlótüzekről, mellyel a beavatkozó szervek és a lakosság egyre
nagyobb szervezettséget igénylő küzdelmet folytat. A legnagyobb katasztrófát az indonéziai
bozóttüzek okozták, melynek során közel egymillió hektár erdő, bozótos és ültetvény égett
Szumátra és Borneó szigetén, amely szinte ökológiai katasztrófához vezetett. Ennek során az
erdőtüzek füstje fullasztó szmogot hozott létre, amely 70 millió (!) embernek okozott
panaszokat.
Ehhez hasonló esetek Magyarországon sem kizárhatóak, melynek következtében a
terület élővilága is veszélybe kerülhet. A természeti tüzek nemegyszer veszélyt jelentettek az
állatvilágra, de veszélybe sodorták a közeli településeket is. 2005-ben Marcali térségében
közel 13 000 ember volt veszélyben, elkerülhetetlennek tűnt a teljes körű kitelepítés
elrendelése. A tűzben elpusztult növényzet megzavarta a természetes táplálékláncot.
Jelentősebb tüzek 2005-ben Nógrád megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint
17

www.de.nevs.yahoo.com, www.rp-online.de, www.brf1.be 2006. 07. 07.
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Borsod megyében voltak. Az esetek többségében erdő, nádas, avar, de Nógrád megyében
900 bála szalma is égett. Az inárcsi erdőtűz 2007-ben veszélyeztette az 5-ös autópálya
forgalmát, a lombkoronán gyorsan terjedő tűz pedig a környező településeken is súlyos
gondokat okozott.
A természeti károsító tűzesetek nem csak villámcsapások vagy más természeti
jelenségek során alakulhatnak ki, hanem emberi gondatlanságból vagy szándékosságból is
adódhatnak. Ezért a települések kiemelt feladata a lakosság felkészítése a tüzek
megelőzésével, és a védekezés lehetséges formáinak megismerésével kapcsolatban. Már a
megelőzés keretében fel kell mérniük azokat a lehetséges lakosságvédelmi feladatokat, és a
tüzek terjedésének megakadályozásával összefüggő megoldási módokat, amelyek növelik a
település biztonságát és védekezésének hatékonyságát.
A fentiekben bemutatott extrém időjárási jelenségek jelentősen befolyásolják a
tűzesetek és a műszaki mentések számának alakulását. A 3. számú melléklet mutatja, hogy
az időjárás és a vonulások összefüggése például 2005-ben hogyan alakult. Az ilyen, és
hasonló eseményeknél gyakran adódnak lakosságvédelmi feladatok, amelyek végrehajtásáért
a polgármesterek felelősek. Ilyen például a kiégett házak lakóinak ideiglenes elhelyezése,
ellátása stb.
Az előzőekben megvizsgáltuk a természeti katasztrófákat és azok hatásait, most
pedig tekintsük át azokat az alapvető civilizációs katasztrófákat és jellemzőiket, amelyekkel
hazánkban is számolni kell, és az ezzel kapcsolatos települési feladatokat.
f) Nukleáris katasztrófák
Az ilyen típusú katasztrófák az atomerőművek balesetei, az elhasznált nukleáris
fűtőelemek tárolásának és szállításának problémái, a polgári életben található sugárzó
anyagok biztonságos kezelésének kérdései, valamint a nukleáris fegyverek elterjedése
kapcsán jelentkeznek. A nukleáris balesetek különös veszélyt jelentenek az emberre nézve,
mert bekövetkezésük esetén magas a személyi sérülések, egészségi károsodások és az ebből
adódó halálozások száma. Robbanás esetén nagyfokú az építmények rongálódása, a kialakult
sugárzás-hatások miatt a villamos berendezések is működésképtelenné válhatnak.
A nukleáris katasztrófa történhet hazai és külföldi nukleáris létesítményben
bekövetkező balesetek esetében, továbbá nukleáris és radioaktív anyagok vasúti, közúti, légi,
vízi szállítása során. Előidézhetik továbbá különböző nukleáris anyagokat tartalmazó
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űrbalesetek, valamint nukleáris fegyverek alkalmazása.18 Az egyik legpusztítóbb hatású
esemény a csernobili atomkatasztrófa volt, amely 1986. április 26-án történt az ukrajnai
(akkor a Szovjetunió tagállama) Pripjaty és Csernobil városok melletti atomerőműben. 19
A nukleáris katasztrófák elsődleges hatásai közé sorolhatók az egy esetleges
robbanás során kialakuló pusztító hatások, épületek romosodása, közművek sérülése stb.
Emellett másodlagos hatásuk is van. Másodlagos pusztító hatásként megjelenhetnek a
sugárbetegségek, további halálesetek, mutáció, távolabbi vidékek fertőződése, daganatos
betegségek, és több generáción keresztül fennálló sugárveszély.
Hazánk nukleáris veszélyeztetettségét vizsgálva megállapítható, hogy hazai
veszélyforrásként csak a Paksi Atomerőmű és annak kiégett fűtőelemeinek problémái, a
kutatóreaktorok lehetséges sérülései, és a nukleáris anyagok szállítási baleseteivel kell
számolni. Nem hagyhatóak figyelmen kívül a külföldi balesetek során kialakuló lehetséges
sugárzási veszélyek. Fontos, hogy állami feladatként megvalósuljon a különböző jelző- és
mérőrendszerek teljes kiépítése, és a védekezéshez szükséges mérési eredményeknek az
érintett települések részére történő átadása. A települések feladta, hogy gondoskodjanak a
lakosság riasztásának

megszervezéséről,

védőeszközzel

való

ellátása

feltételeinek

kialakításáról, továbbá készítsék fel a lakosságot egy nukleáris baleset során a helyes
magatartási szabályokra.
g) Veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófák
Az elmúlt évtizedek robbanásszerű technikai-civilizációs fejlődése, a felgyorsult
ipari, gazdasági, urbanizációs robbanás olyan negatív tendenciákat, új veszélyeket is
magukkal hoztak, amelyekkel szemben a közösségek meglehetősen védtelenek. Ilyen új
veszély a vegyi anyagok gyártása, tárolása, szállítása vagy felhasználása során
bekövetkező rendkívüli helyzetek, amelyek helyi, területi, országos, de gyakran nemzetközi
méretű vegyi katasztrófák kialakulásához vezettek, vezethetnek napjainkban.
18

Veszélyeztetettségi specifikumok, katasztrófatípusok –
http://lakossag.katasztrofavedelem.hu/?pageid=111&content=1, 2009.03.13.
19
Ez az eset volt az atomenergia felhasználásának történetében az eddigi legsúlyosabb katasztrófa. A
védőépületek hiánya miatt radioaktív hulladék hullott a Szovjetunió nyugati részére, valamint Európa más
részeire és az Egyesült Államok keleti részére. A mai Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország területén
hatalmas területek szennyeződtek, kb. 200 000 embert kellett kitelepíteni. A radioaktív hulladék kb. 60%-a
Fehéroroszországban hullott le. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 56 közvetlen áldozatot tart nyilván: 47
munkást és 9 gyermeket, akik pajzsmirigyrákban haltak meg; valamint úgy becsülik, hogy kb. 4 000 ember fog
még meghalni az ezzel kapcsolatos betegségekben.
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1976. július 10-én egy Milánó környéki gyárban a triklor-fenol gyártása során
túlhevítés miatt egy súlyosan mérgező anyag, a TCDD (tetraklor-dibenzo-paradoxin)
képződött. Ez az anyag a gyárkéményen keresztül finom por formájában távozott, mely igen
nagy területen áradt szét, és a szél Seveso falu fölé sodorta. Itt óriási katasztrófát okozott,
mivel a lecsapódást követően az anyag beszívódott a talajba. Ennek következményeként
több száz ember halt meg, és ezrek szenvedtek maradandó károsodást. Az állatokat le kellett
vágni, a föld felső rétegét el kellett távolítani a növényekkel együtt. A lakosságot ki kellett
telepíteni, és a következmények felszámolása igen hosszú ideig tartott. Még napjainkban is
nehéz lenne felbecsülni a katasztrófa következményeit.20
A Seveso-nál kialakult helyzet, és az elmúlt években a világban bekövetkezett több
kisebb-nagyobb baleset a nemzetközi szervezeteket arra ösztönözte, hogy a súlyos ipari
balesetek veszélyének megelőzésére és csökkentésére nemzetközi jogszabályozást
alkossanak. Így alkották meg az egyes ipari tevékenységekkel járó súlyos baleseti
kockázatokról szóló 82/501/EGK, vagy más néven a Seveso I. Irányelv-et. A sorozatos
balesetek miatt, a Seveso I. Irányelv módosítása vált szükségessé, így 1996-ban kiadták a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK
Tanácsi Irányelv-et, az úgynevezett Seveso II. Irányelv-et.
Hazánkban is megnövekedett az ipari balesetek száma. A számarányok alakulását a 4. sz.
ábra mutatja.
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4. sz. ábra: Veszélyes anyagok szállításakor bekövetkezett balesetek számának
kimutatása 1993-2006. Forrás: 21
20
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Tatár Attila: Mi a teendő vegyi baleset esetén? BM OKF, BM Nyomda Kft, Budapest, 2003.
www.vedelem.hu. 2008. szeptember 28.
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Magyarországon is elfogadásra került a Seveso II. Irányelv, mely a súlyos ipari
balesetek elleni védekezést szabályozza. 2002. január 1.-től lépett hatályba az 1999. évi
LXXIV. törvény22, melynek IV. fejezete tér ki a veszélyes ipari üzemekre. Szabályozza a
veszélyes ipari üzemek létesítését, bővítését, megszüntetését, felülvizsgálatát, az
üzemeltetőjének feladatait. Szabályozza továbbá a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, a
külső védelmi terv készítését, és a helyileg illetékes polgármester feladatait.
A vegyi katasztrófák általános pusztító hatásai vonatkozásában elkülönítünk
elsődleges hatásokat, amelyek közé tartozik egy esetleges robbanás esetén az építmények és
épületek romosodása, károsodása, közlekedési útvonalak, közművek sérülése, rombolódása,
tüzek kialakulása és a veszélyes anyagok környezetbe jutása. Ide soroljuk továbbá emberek
életét, egészségét közvetlenül veszélyeztető közvetlen fizikai és vegyi és mérgező hatásokat.
Másodlagos hatásról akkor beszélünk, amikor a környezetbe és a talajba jutó vegyi anyagok
olyan károsodást okoznak a környezetben, amelyek nem csak a növényzetet, a vízkészletet
és az állatvilágot károsítják, hanem ezen keresztül az emberek egészségét is veszélyeztetik.
Az OECD23 Környezetvédelmi Bizottsága irányelveket fogalmazott meg a veszélyes
anyagok kezelésével kapcsolatos balesetek megelőzésére és elhárítására. Ezekben az
irányelvekben esik szó arról, hogy „a lakosságot folyamatosan el kell látni információkkal, a
megfelelő magatartásról és a biztonsági intézkedésekről, amelyeket veszélyes anyagokkal
kapcsolatos balesetek esetén be kell tartaniuk”.24
A településeknek, ahol veszélyes anyagokat gyártó vállalkozások vannak, tervezniük kell
egy esetleges vegyi baleset bekövetkezésére a következőket:


a vezető szervek, a végrehajtó szervezetek és a dolgozók riasztását,
tájékoztatását,



a tűzoltást, tűzkárelhárítást,



az elsősegélynyújtást, egészségügyi ellátást,



a vegyi felderítést, kimutatásokat, a mentesítést,
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1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
23
OECD (Organization for Economic and Cooperation Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet, Workshop on the Role of Public Authorities in Preventing Major Accidents and Major Accident LandUse Planning, Paris, 1990.
24
OECD Tanács Határozat-ajánlása c/88985 fejezete, in: Dr. Pomázi István: Irányelvek a vegyi balesetek
megelőzésére, a felkészülésre és az elhárításra, Útmutató a közigazgatási hatóságok, az ipar, az alkalmazottak
és mások számára a vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzésére, a felkészülésre és az elhárításra
vonatkozó programok és politikák kidolgozására, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Minisztérium
1998. 60. o., E. 1.38.

24



a logisztikai feladatokat,



a veszélyhelyzeti feladatokra való felkészítést és gyakoroltatást.

h) Közlekedési és veszélyesanyag-szállítási katasztrófák
A fentiekben megvizsgáltuk a veszélyes anyagok gyártása és tárolása során
lehetséges veszélyeket és azok hatásait, de a településeknek a jövőben fokozottan számolni
kell a vegyi anyagok szállítása során kialakuló veszélyekkel, valamint a közlekedési,
tömegközlekedési balesetekkel is.
Veszélyes anyag minden olyan anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy
biológiai hatása révén veszélyforrást jelenthet. A veszélyes árukat az ADR25 egy jól
kimunkált kritériumrendszer segítségével csoportosítja. A veszélyes áruk szállítására
vonatkozó

különleges

biztonsági

feltételeket

nemzetközi

szerződéseken

alapuló,

jogszabályok rögzítik, mégis előfordulnak ilyen jellegű balesetek. Nem csak az esetek
száma, hanem azok veszélyeztető hatása is emelkedett. Az energiahordozók tekintetében a
meglévő gerinchálózatot bővítő új vezetékek létrehozására nem sok esély van, így jelentős
forgalomterheléssel kell számolni a közúti szállításuk miatt. A közutak veszélyes anyaggal
történő terheltsége erősödik, így a településeknek a veszélyhelyzetek számának potenciális
emelkedésére kell készülniük. Veszély-elhárítási terveikben rögzíteniük kell az ilyen
események kapcsán meghozandó intézkedéseket, a végrehajtásért felelősöket, a jog- és
hatásköröket.
i) A közlekedési, tömegközlekedési balesetekből adódó települési veszélyek
A közlekedési balesetekkel, rendkívüli eseményekkel mind a közúti, a vasúti és a
légi közlekedésben számolni kell. Az elmúlt időszakban közel 9000 személysérüléses közúti
közlekedési baleset történt. A balesetek 4%-a halállal végződött. A balesetet elszenvedők
száma túllépte az 12 000 főt. Közülük 406 személy életét vesztette, a súlyosan megsérült
személyek száma megközelítette a 3500-at, a könnyen megsérülteké pedig meghaladta a
8000-et.26 A személysérüléses közúti közlekedési balesetek számának szezonálisan
kiigazított havi adatait az 5. sz. ábra tartalmazza.
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Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route - Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
26
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2008-08-28. http://hirek.magyarlogisztika.hu/hirek Letöltés:
2009. 05. 30.
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5. sz. ábra: Személysérüléses közúti közlekedési balesetek,
2008. I–II. negyedév Forrás:27
Az ábra mutatja, hogy a balesetek száma az elmúlt években 1000 és 2200 között
mozog. 70%-uk lakott területen belül történik. A települések számára az ebből adódó
torlódások megterhelést jelentenek, különösen a nyári időszakban, esetleg hőség riadó esetén
kialakult helyzetekben. A tömegközlekedési eszközök, buszok, vonatok balesete esetén
pedig az adott településen az elhúzódó mentési munkák, a sérültekkel, áldozatokkal,
hozzátartozókkal, az útjukat folytatni nem tudó utasok tömeges megjelenésével kapcsolatos
feladatok jelentkeznek, valamint ilyen esetekben fel kell készülni a mentőerők munkájának
támogatása, ellátásuk, pihentetésük feltételeinek megteremtése és az esemény kapcsán
megjelenő média, katasztrófa-turisták „kezelésére.”
j) Tűz- és robbanás veszélyes ipari üzemek katasztrófái
A ipari üzemek potenciális veszélyforrást jelentenek a településeknek. A szigorú
biztonsági előírások betartása esetén sem zárható ki a tárolás, gyártás során rendkívüli
esemény, tűz, robbanás, esetleg ezek kombinált variációi. Az ilyen balesetek elleni
védekezés összetett tevékenység, amely magában foglalja a megelőzés műszaki-technikai
feladatait, a balesetek károsító hatásainak csökkentését, és a lakosság védelmét szolgáló
intézkedéseket egyaránt. A rendkívüli helyzetek megelőzésére való felkészülésnek
meghatározott eljárásrendje van.
27

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/ser/ser20806.pdf letöltés: 2009. május 30.
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Ennek menete a következő:
Az üzem veszélyes tevékenységének a bejelentését követően az illetékes hatóság
meghatározza, hogy az e tevékenységet szabályozó jogszabály alá tartozik-e az üzem, és a
veszélyes anyagok mennyiségét, jellemzőit tekintve melyik küszöbértékhez kell sorolni.
Ezek után az alsó küszöbértékű üzemek üzemeltetőjének biztonsági elemzést, a felső
veszélyességi küszöbű üzemnek biztonsági jelentést kell készítenie.
A biztonsági elemzés egy összefoglaló dokumentum, mely tartalmazza a súlyos
balesetek megelőzésével, illetőleg a bekövetkezett balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó
fő célokat és az ezzel kapcsolatos elveket. Tartalmaznia kell továbbá olyan irányítási,
védelmi rendszert, mely biztosítja a balesetek megelőzését illetve, azok hatásainak a
csökkentését. A biztonsági jelentés tartalmazza a súlyos baleset megelőzésével kapcsolatban
kialakított fő célkitűzéseket, elemzi a lehetséges veszélyforrásokat, valamint a veszélyes
tevékenység kockázatát. Az üzemeltető az üzemen belül jelentkező feladatok végrehajtására
belső védelmi tervet, a felső küszöbértékű veszélyes üzem esetén a hatóság területi szerve a
település polgármesterének együttműködésével külső védelmi tervet készít. A terv
meghatározza a lakosság, az anyagi javak, és a környezet védelmével kapcsolatos
feladatokat, a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, erőket és eszközöket.
A tervnek tartalmaznia kell a veszélyhelyzeti irányítást, együttműködést, a külső
segítségkérést, a védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt,
feladat- és hatáskörrel bíró személyek nevét, beosztását, elérhetőségi adatait és a szükséges
technikai eszközöket.
A fentiekben megvizsgáltuk azokat a természeti és civilizációs katasztrófákat,
amelyek hazánkban gyakran előfordulnak, bemutattuk ezek jellemzőit, és utaltunk arra,
hogy megelőzésük és bekövetkezésük estén milyen feladatokat kell a településeknek
végrehajtani. Napjainkban a katasztrófák hatásainak vizsgálata során egyre nagyobb
hangsúly helyeződik a katasztrófákat követő pszichés jelenségek vizsgálatára. Az eddigi
vizsgálatok bebizonyították, hogy előfordulnak esetek, amikor a pánik katasztrófához
vezethet (sportrendezvények, tüntetések, tömegrendezvények), de a katasztrófák is
kiváltanak olyan pszichés jelenségeket, amelyek nehezítik a hatékony védekezést, és
negatívan hatnak az adott közösség szociális együttélésére, morális értékeire és a
közbiztonságára. Ezek a jelenségek gyakran akadályozzák, nehezítik a mentési feladatok
végrehajtását, ezért a következőkben elemeznünk kell ezeket a kísérő jelenségeket.
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1.1.4 A katasztrófákat követő pszichés jelenségek

A katasztrófák fizikai pusztító hatása mellett pszichés hatásai is vannak. A
kiszámítható eljövetelű katasztrófák általában a veszélyhelyzettől való félelmet váltják ki az
emberekből, ami tettre, cselekedetre készteti őket. Így ez az érzés a katasztrófa
elhárításában, a veszély kivédésében még segítséget is nyújt azzal, hogy cselekedetre,
legtöbbször önmentésre motiválja az egyént. Veszélyben, fenyegető helyzetben normális
érzelmi reakció a félelem. Egy tapasztaláson alapuló érzés, amely válasz a fenyegetésekre és
a veszélyekre. Előrevetítődik a fájdalom, vagy más negatív érzés, amelyet a veszélyhelyzet
jelez, beindítja az ösztönös válaszokat. A félelem nagy jelentőséggel bír, hisz hatása
motiválja az egyént a veszély elkerülésére, megoldására. A félelem védekezést, menekülést,
de agressziót is provokálhat. A katasztrófa váratlan bekövetkezése viszont sokkhatást vált ki
az érintettekből, melyre nem egyformán reagálnak. Egyeseknél a sokkhatás kóros reakciókat
indíthat el. Ilyen kóros érzelmi állapotok közé tartoznak a hisztériás reakciók és a pánik.
Szorongás: A tartóssá vált félelemérzésből jön létre a szorongás, amikor a félelemérzés a
veszélyhelyzet elmúltával sem szűnik meg. A szorongás irracionális félelem, melynek
kialakulása és tárgya sokszor nem ismert, vagy már elhalványult. A motiváló hatású enyhe
félelemérzetet, szorongást mobilizáló szorongásnak nevezzük, mely növeli a teljesítménykézséget, a veszélyérzetet. A túlzott, vagy hosszan tartó szorongás viszont káros és
teljesítményromboló hatású.
Hisztéria: Általánosságban jellemző, hogy az egyén magatartását nem csak értelmi és
akarati tényezők irányítják, hanem előfordul, hogy az egyén érzelmeitől vezérelve
cselekszik. A hisztéria az az állapot, amikor az érzelem-irányított cselekvés olyannyira
túlsúlyba kerül, hogy az egyén befolyásolhatóvá válik. Érzelmei kitörései gyakoriak és
teátrálisak. Jellemző tünet a tudat-, mozgás-, beszédzavar megjelenése. Ezek a jelenségek a
veszélyhelyzet-kezelés nehézségeit okozhatják, gátolhatják a mentőerők munkáját.
Megfigyelték ugyanakkor, hogy az eredendően hisztériás alkatú egyének veszélyhelyzetben
rendkívül világosan és céltudatosan tudnak cselekedni.
Agresszió: Az intenzív félelmi állapotok gyakran agresszióba mennek át. Minden olyan
viselkedésformát agressziónak nevezünk, amelynek célja másnak sérelmet, vagy kárt
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okozni. Az agresszió akkor keletkezik, ha az egyént veszélyhelyzet, nagyfokú fenyegetettség
esetén menekülésében akadályozzák. Ezekben a helyzetekben a felettes tudat háttérbe
szorul, az ego lép előtérbe. Az egyén erőszakos fellépéssel próbálja elérni célját. Különösen
veszélyes ez olyan esetekben, amikor például egy kitelepítés kapcsán idegen embereknek
kell huzamosabb ideig közösségi szálláshelyen tartózkodniuk.

Pánik, tömegpánik: A pánik az egyének, vagy egyének csoportjainak menekülési reakciója
a külvilág hirtelennek, meglepetésszerűnek észlelt kedvezőtlen megváltozására, mely
egyben még megvan a kiút reménye. Fontos részlete a „kiút ígéret”, hisz amikor egy
veszélyhelyzetben nem látható a menekülési út (pl. bányaomlás, tengeralattjárókatasztrófák), úgy pánikérzet nem alakul ki.

1. Fotó: A brüsszeli tömegpánik a Juventus–Liverpool összecsapás előtt (Fotó: imago)
Forrás: www.nemzetisport.hu/cikk.php?cikk=79507&fejezet=0 2009. május 01.
Az egyén pánik tünetei az izzadás, ájulás, szívdobogás, fulladás, fülcsöngés, zsibbadás,
szédülés, agresszió stb. Pánik közben az emberek értékrendje felborul, nem tisztelik sem az
idősebbeket, a gyengébbeket, a gyermekeket, és a sebesültekről sem vesznek tudomást. Az
erkölcsi norma átmenetileg kiiktatódik. Tömegben az egyének személyiség tudata eltűnik, és
izgalom hatására felváltja a „kollektív tömeglélek”. Az emberek a tömegben teljesen
másként gondolkoznak, cselekszenek, mintha önmaguk lennének. Hatalomérzet alakul ki,
melynek hatására az egyén az ösztöneit engedi szabadjára. Elvész a morális érzék és
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önkontroll, csak az indulat és a felfokozott érzelmek uralkodnak.28 Az ilyen eseteket
megfékezni nagyon nehéz, a szakemberek szerint a megelőzés a legfontosabb. A kitörni
készülő pániknak vannak előjelei, ezek megjelenésekor krízisintervenciót kell alkalmazni,
be kell vetni a pánik-elkerülési mechanizmusokat. (Lásd később.)
A fentiekben bemutattuk az ország lakosságát veszélyeztető tényezőket, a veszélyeztető
tényezők közül részletesen foglalkoztunk a hazánkban előforduló katasztrófák pusztító
hatásával. Ahhoz, hogy megértsük a veszélyeztető tényezők kezeléséért felelős védelmi
rendszer felépítését, működését, vizsgáljuk meg, hogy a veszélyeztető tényezők milyen
kapcsolatban vannak a kialakítandó védelmi képességekkel, amellyel a településeknek
rendelkezniük kell.
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A katasztrófákat követő pszichés jelenségek szakasz forrása: Balázs Ágnes: A tömegkatasztrófák pszichés
következményei, a pszicho-szociális támogatás szerepe, lehetséges módjai a következmények kezelésében
szakdolgozat 2009. ZMNE 23-24. o.
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1.2. Védelmi képességek
Magyarország biztonsága és védelme az ország geopolitikai helyzetétől, az ország
veszélyeztetettségétől, az ország védelmi képességétől, és a szövetségi rendszer erejétől függ.
Magyarország nemzeti biztonsági stratégiáját a Parlament 2004-ben fogadta el (2073/2004.
(IV.15.) Kormányhatározat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról), amely
tartalmazza azokat a korábban elemzett biztonságterületeket, amelyek hiányában az ország
nincs biztonságban, a lakosság biztonságérzete zavart szenved. Ha elfogadjuk ezeket a
kategóriákat, akkor nyilvánvaló, hogy az országot alkotó települések biztonsága is ezek
függvénye. A településeknek a lakosok biztonsága érdekében ki kell alakítaniuk a helyi
védelmi képességeiket. A védelem kialakítása során mindig alapelvnek kell tekinteni a
szükséges és elégséges védelmi szintet. A szükséges és elégséges védelmi szint alatt az azon
tervezési, szervezési, irányítási és beavatkozási tevékenységet kell érteni, amely minimálisan
szükséges ahhoz, hogy a veszélyeztetettség függvényében, differenciáltan biztosítható
legyen az élet- és anyagi javak védelme.
A helyi védelmi képesség kialakítása
Magyarország településeit a veszélyeztetettségük alapján polgári védelmi sorolásba
veszik annak érdekében, hogy meg tudják határozni, hogy milyen helyi védelmi rendszert
kell kialakítani. A 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet határozza meg a települések polgári
védelmi besorolásának szabályait és a védelmi követelményeit. A besorolásra a települési
önkormányzat polgármestere tesz javaslatot a megyei, fővárosi védelmi bizottság felé, akik
egyetértésük esetén a

javaslatot

továbbterjesztik

az

Igazságügyi

és

Rendészeti

Minisztériumnak. A miniszter rendeletben állapítja meg a települések polgári védelmi
besorolását. Vizsgáljuk meg, hogy a veszélyek alapján mit jelent az elégséges védelmi szint.
A települések védelmi képességeit a veszélyeztetettségi sorolásuk alapján kell
kialakítani. Vizsgáljuk meg, milyen területei vannak a védelmi képességnek. A védelmi
képesség területei, összetevői a következők:


A veszélyeztetettségnek megfelelő polgári védelmi és más védelmi szervezetek
létrehozása, működtetése,



Folyamatos és pontos védelmi tervezés,



Korszerű riasztási és tájékoztatási rendszer,
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Megfelelő színvonalú felkészítési rendszer,



A védekezéshez szükséges anyagi-technikai készletek kialakítása, tárolása,
működtetése,



Korszerű híradó és informatikai rendszer,



Működő védelmi vezetési és irányítási rendszer.

A települések feladata a fentiek kialakítása, működtetése, működésének folyamatos
kontrollja és szükséges korrekciója.
1.2.1. A települések sorolása
A települések a veszélyeztető tényezőik szerint I-IV. védelmi csoportba sorolhatók,
illetve lehetnek polgári védelmi szempontból soroltak és nem soroltak.
Az I. csoportba kell sorolni:
a) az atomerőmű 9 km-es, a kutatóreaktor 1 km-es körzetében lévő településeket;
b) azokat a településeket, amelyek területén - a fent említett Korm. rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott normáknál nagyobb mennyiségben - veszélyes
anyagokat állítanak elő, használnak fel vagy tárolnak, amelyek környezetbe kerülése
katasztrófahelyzetet idéz elő;
c) azokat a településeket, amelyek területén többfajta, egyenként nem I. csoportba
sorolható veszélyforrás együttes hatása érvényesülhet, amely következtében komplex
védekezést kell megvalósítani;
d) azokat a településeket, amelyek közigazgatási, infrastrukturális és ipari központ
jellegük következtében, továbbá a közúti és vasúti közlekedésben betöltött szerepük
alapján fegyveres összeütközés során közvetlen hatások által veszélyeztetettek;
e) az országhatártól számított 30 km-es sávon belül lévő településeket, amelyek
területén veszélyes anyagokat előállító, felhasználó vagy tároló üzem működik, és
katasztrófaveszélyeztetésük alapján a II. csoport b) pontba tartoznának;
f) az olyan vízépítési műtárgyak körzetében lévő településeket, amelyeknél fegyveres
összeütközés vagy terrorcselekmény következményeként elárasztás veszélye
alakulhat ki.

32

A II. csoportba kell sorolni:
a) az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetett (9-30 km közötti területen lévő)
településeket;
b) azokat a településeket, amelyek területén olyan veszélyes anyagokat állítanak elő,
használnak fel vagy tárolnak, amelyek üzemzavar esetén a közvetlen környezetben
élő lakosságra és anyagi javaira veszélyt jelentenek;
c) azokat az árvizek által veszélyeztetett településeket, amelyek az árvizek
előfordulásának gyakorisága, valamint az árvízvédelmi műtárgyak aktuális műszakitechnikai állapota alapján indokoltak;
d) azokat a településeket, amelyek területén a veszélyes anyagok vasúti, közúti, vízi úti
szállításával (tranzittárolással) kapcsolatos közlekedési csomópontok, átrakóhelyek
találhatók.
A III. csoportba kell sorolni:
azokat a településeket, amelyek a I-es és II-es csoportokba sorolt településeken lévő
veszélyes anyagok környezetbe kerülése esetén a másodlagos hatások által veszélyeztetettek.
A IV. csoportba kell sorolni
az országhatártól számított 30 km-es sávon belül lévő valamennyi olyan települést, amely
magasabb sorolási csoportba nem került.

Az I-III. csoportban biztosítani kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek
azonnali értesítését, szükség szerinti bevonását. A sorolással összefüggő egyes védelmi
feladatokat - a fegyveres összeütközések által fenyegetett területeken - a veszélyeztetettség
időszakában külön intézkedésre kell végrehajtani.
1.2.2 Teendők a védelmi képességek kialakítására
Vizsgáljuk meg, hogy a településeknek, a polgármester vezetésével, milyen teendői
vannak a védelmi képességek kialakítására a különböző csoportokban.
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I. csoport
a) Biztosítani kell a lakosság központi riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.
b) Biztosítani kell a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megfelelően a
veszélyhelyzet értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és
feldolgozásához, valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok helyszíni és
laboratóriumi meghatározásához szükséges feltételeket.
c) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság
légzésvédő eszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra
szolgáló helyiségek e hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit.
d) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén, valamint az
elárasztás veszélyes területen a lakosság azonnali kitelepítésének, kimenekítésének
és elhelyezésének feltételeit.
e) Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak helyszíni védelmét vagy lehetőség szerinti kiszállítását.
f) Tervezni kell a mérgező, fertőző vagy sugárzó anyagok közvetlen hatásainak
megakadályozása érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök
szaktechnikai

eszközökkel

történő

mentesítését

(eltávolítás,

elbontás)

és

fertőtlenítését.
g) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári
védelmi szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésekkel történő
ellátásukat.
h) Tervezni kell a fegyveres összeütközések által veszélyeztetett területeken a lakosság
védőlétesítményekben - elsősorban óvóhelyeken - történő elrejtéséhez szükséges
műszaki-technikai feltételeket.
i) Tervezni

kell

a

fegyveres

összeütközések

időszakára

a

légitámadások

hatékonyságának csökkentését szolgáló elsötétítés és fényálcázás műszaki-technikai
feltételeit.
II. csoport
a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.
b) Biztosítani kell a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megfelelően a
veszélyhelyzet értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és
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feldolgozásához, valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok helyszíni és
laboratóriumi meghatározásához szükséges feltételeket.
c) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság
menekülőeszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra
szolgáló helyiségek e hatások elleni védelmére történő kialakításának feltételeit.
d) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén, valamint az
elárasztás veszélyes területen a lakosság azonnali kitelepítésének, kimenekítésének
és elhelyezésének feltételeit.
e) Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak helyszíni védelmét, vagy lehetőség szerinti kiszállítását.
f) Tervezni kell a mérgező, fertőző vagy sugárzó anyagok közvetlen hatásainak
megakadályozása érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök
szaktechnikai

eszközökkel

történő

mentesítését

(eltávolítás,

elbontás)

és

fertőtlenítését.
g) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári
védelmi szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésükkel történő
ellátásukat.
III. csoport
a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.
b) Biztosítani kell a veszélyhelyzet értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez,
rendszerezéséhez, valamint a veszélyes anyag meghatározásához szükséges
feltételeket.
c) Biztosítani kell a veszélyes anyagok hatásterületén a lakosság kitelepítésének,
kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit.
d) Tervezni kell a lakosságfelkészítésen belül a mérgező anyagok hatása elleni
védelmet

biztosító,

házilagosan

előállítható

szükség

légzésvédő-eszközök

készítésének, valamint helyiségek e hatások elleni védelemre alkalmassá tételének
megismertetését.
e) Tervezni kell a lakosságfelkészítésen belül a veszélyes anyagok közvetlen hatásainak
megakadályozása érdekében a szükségeszközökkel történő személymentesítés
módszereinek megismertetését.
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f) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári
védelmi szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésükkel történő
ellátásukat.
IV. csoport
a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.
b) Tervezni kell a lakosság gyorsított ütemű felkészítését és tájékoztatását.
c) Ki kell dolgozni a meghatározott területeken a lakosság és anyagi javak kitelepítési,
elhelyezési és a települések kiürítési terveit.
d) Tervezni kell a lakosság elrejtésének megvalósításához szükséges műszaki-technikai
feltételeket.
e) Tervezni kell a légitámadások hatékonyságának csökkentését szolgáló elsötétítés és
fényálcázás műszaki-technikai feltételeit.
f) Tervezni kell a veszélyeztetettség jellegének megfelelő polgári védelmi szervezetek
megalakítását, létrehozását, felkészítését és felszerelését.29
Nem sorolt települések
Magas a számuk azoknak a településeknek, amelyek a fenti kategóriákba nem
tartoznak, nem soroltak. Ez nem jelenti azonban azt, hogy nincsenek veszélyeztető
tényezők, ezért nekik is fel kell készülni az esetleges katasztrófák elleni védekezésre, de
itt – a lehetséges veszélyek felmérését követően - a polgármester határozza meg a
szükséges, elégséges védelmi képességeket.

29

A 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi
követelményeiről 1. sz. melléklet
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II. A HONVÉDELMI RENDSZER KOMPLEXITÁSA, A POLGÁRI VÉDELEM ÉS
A

KATASZTRÓFAVÉDELEM

HELYE,

SZEREPE

A

RENDSZER

MŰKÖDÉSÉBEN
Ebben a fejezetben vizsgáljuk, hogy a Magyar Köztársaság a hazánkat és a
lakosságot veszélyeztető tényezőkre milyen válaszokat ad. Bemutatjuk a honvédelmi
rendszer komplexitását, annak irányítási rendjét, a végrehajtás szintjeit és összetevőit.
Vizsgáljuk, hogy mit jelent védelmi szempontból a minősített időszakok rendszere, valamint
a polgári védelem és a katasztrófavédelem. A Magyar Köztársaság – mint azt az előzőekben
láttuk - átfogóan és komplex módon értelmezi a biztonság fogalmát, mely felfogást az
Országgyűlés 94/1998. (XII.29.) számú OGY határozatának 1. pontja rögzíti az alábbiak
szerint:
„A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a hagyományos
politikai és katonai tényezőn túl magába foglalja a széles értelemben vett biztonság egyéb –
gazdasági és pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti,
valamint nemzetközi jogi - dimenzióit is.”
A biztonságot fenyegető jelenségekre hazánk adekvát válaszokat ad, olyan védelmi
rendszereket működtet, amelyek a kihívások, veszélyeztetettség ellen meg tudják védeni az
országot és az állampolgárokat. A kihívások és válaszok relációját a 6. sz. ábra mutatja.
2.1 Hazánk honvédelmi rendszerének felépítése
Hazánk egy olyan komplex védelmi rendszert épített ki, amely egységes rendszerbe
integrálja a védelmi feladatokat, és képes az ország erőforrásait, védelmi potenciálját,
megfelelően és hatékonyan mozgósítani, működtetni. Ez a honvédelem rendszere. A
honvédelem - sem a feladatokat, sem a feladatok végzésére kialakított rendszert tekintve nem keverendő össze és nem azonosítható csak a Magyar Honvédség szervezetével és
feladataival, a honvédelem ennél szélesebb, komplex rendszer, amelybe a Magyar
Honvédségen kívül sok más szerv, szervezet tartozik, és a fegyveres feladatokon túl más
védelmi feladatokat is magába foglal.
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A különböző kihívásra, adott adekvát válasz:
a védelmi szervezetek rendszere

katonai

rendvédelmi

katasztrófák

gazdasági

kihívások

válaszok
Magyar
Honvédség

Rendvédelmi
szervek

Katasztrófavédelmi
rendszer

Pénzügyi és gazdasági
szervezetek rendszere

Ezek mindegyikének feladata a lakosság és az anyagi javak védelme:
A polgári védelem

6.

sz. ábra: A kihívásokra adott válaszok: a védelmi szervezetek rendszere
Készítette: Dr. Tóth Rudolf30

A honvédelem a Magyar Köztársaság védelmi potenciálját átfogó és aktivizáló, a
fegyveres erőket, a rendvédelmi szerveket, a nemzetgazdaságot, a lakosságot, és a védelmi
igazgatást magába foglaló védelmi rendszer. A honvédelem összenemzeti ügy.
Rendeltetése:
 az ország függetlenségének, területi épségének, alkotmányos rendjének védelme,
 a lakosság életének és anyagi javainak megóvása katasztrófák és háborúk esetén
egyaránt.
Működése az ország összes élő dologi és szellemi erőforrásainak erre a célra történő
felkészítésével és aktivizálásával valósul meg. A honvédelem rendszere, ahogyan a neve is
mutatja – nem szűkíthető le egy szervre, szervezetre vagy egy feladatra, nem is egy tárca
irányítása alá esik, hiszen magába foglalja a katonai védelem, a rendvédelem, a gazdasági
védelem és a polgári védelem szervezeti-

és intézményi rendszerét, valamint

feladatrendszerét egyaránt. Ezt a 7. sz. ábra szemlélteti.

30Forrás: Szász - Dr. Tóth - Dr. Hornyacsek: „A közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi

rendszerben” Konferencia Monor, 2009. 01.22. konferencia kiadvány (pdf Monor HVÉB, 2009. 59. dia ISBN:
978-963-06-6852-1
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Honvédelem területei
KATONAI
VÉDELEM,
kollektív védelem

RENDVÉDELEM
VÉDELEM
IGAZGATÁS

KORMÁNYZAT

POLGÁRI
VÉDELEM

GAZDASÁGI
VÉDELEM
2009.04.12.

7. sz. ábra: A honvédelem területei
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2008.
2. 2 A védelmi igazgatás és a minősített időszakok rendszere
A

honvédelmi

tevékenységének

rendszer

szervezése,

rendeltetése

összehangolása,

a

védelemben

részt

irányítása a rájuk

vevő
háruló

szervek
védelmi,

(honvédelmi) feladatok hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében. A honvédelem
rendszerének működtetése alapvetően a kormány feladata. Védelmi feladatait az ország
közigazgatási rendszerén keresztül valósítja meg, amelynek része a védelmi igazgatás.
Ennek megfelelően a védelmi feladatok alkotmányos keretek között, jogilag szabályozott
formában és módon kerülnek végrehajtásra. A védelmi igazgatás az állam és a közigazgatás
rendszerében megvalósuló, hierarchikus felépítésű közigazgatási rendszer, amely háborúban
és/vagy katasztrófák estén, továbbá más rendkívüli helyzetekben (időszakokban) szervezi és
koordinálja a honvédelmi rendszer elemeinek feladatát és tevékenységét.
A minősített időszakok rendszere
A honvédelmi rendszerben megvalósuló feladatokat az alkotmányos jogrend
szabályai szerint kell végezni. Az esemény jellege, intenzitása, kiterjedése, pusztító hatása
szükségessé teheti azonban olyan intézkedések meghozatalát, amelyek normál jogrendben
nem tehetők meg (pl.: kijárási tilalom, munkaszolgáltra kötelezés stb.), ezért az Alkotmány
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biztosít egy olyan megoldást, hogy ilyen esetekben is jogszerűen lehessen eljárni. Ez a
minősített időszakok rendszere.
A minősített időszak (minősített helyzet, rendkívüli helyzet), azaz az ország belső
vagy külső biztonságát fenyegető helyzet fogalma alatt azokat a veszélyhelyzeteket kell
érteni, amikor az ország alkotmányos rendjét, szuverenitását, függetlenségét, területi
épségét, állampolgárainak személyi- és vagyonbiztonságát olyan társadalmi, civilizációs
vagy természeti eredetű és jellegű veszély fenyegeti, amely elhárítása a normál időszaki
kormányzati eszközökkel nem lehetséges. Az Alkotmány definiálja a minősített időszakokat,
meghatározza azok bevezetésének rendjét, az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a
Kormány hatásköreit a minősített időszakok bevezetése és kezelése során, valamint a
rendkívüli állapotban létrehozásra kerülő Honvédelmi Tanács összetételét, hatáskörét,
feladatait. A magyar közjog a rendkívüli helyzetek (minősített időszak) öt fajtását ismeri:


rendkívüli állapotot,



szükségállapotot,



veszélyhelyzetet,



megelőző védelmi helyzetet,



az Alkotmány 19/E § szerinti minősített időszakot.

Rendkívüli állapot: Az Alkotmány meghatározása alapján: "... Országgyűlés hadiállapot
vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén
kihirdeti a rendkívüli állapotot és Honvédelmi Tanácsot hoz létre." Rendkívüli állapot
kihirdetésére, a hadiállapot kinyilvánítására, valamint a Honvédelmi Tanács létrehozására
az Országgyűlés jogosult. Akadályoztatása esetén az Alkotmány a Köztársasági Elnök
kezébe adja ezt a jogot, azonban a kihirdetés indokoltságát az Országgyűlés Elnöke, a
Miniszterelnök és az Alkotmánybíróság elnöke együttesen állapítja meg.31
A Honvédelmi Tanács irányítja a honvédség és a fegyveres védelemben részt vevő
szervek tevékenységét, a közrend, közbiztonság és a belső rend védelmét, az ország
védelmi erőforrásainak védelmi célú felhasználását és a védelem anyagi szükségleteinek

31

A háborús veszély olyan nemzetközi helyzet, amely a Magyar Köztársaság szuverenitását, függetlenségét,
területi integritását, alkotmányos rendjét idegen hatalom fegyveres támadása közvetlenül veszélyezteti. A
hadiállapot olyan nemzetközi helyzet, amely fegyveres támadás esetén vagy a támadást megelőző
jognyilatkozat által következik be.
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kielégítését, a védelmi igazgatás működtetését, a lakosság támadó fegyverek hatása elleni
védelmét és a következmények felszámolását.
Szükségállapotot lehet kihirdetni az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom
kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az állampolgárok
élet- és vagyonbiztonságát tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy
lefegyverezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari
szerencsétlenség esetén. Kihirdetésére az Országgyűlés, annak akadályoztatása esetén a
Köztársasági Elnök jogosult. A hatalom a Köztársasági Elnök kezében összpontosul, ide
értve a honvédség feletti rendelkezést is, annak belföldi beavatkozásra való felhasználását.
A szükségállapot időszakában mind az Országgyűlés, mint a törvényhozó, mind a
Kormány, mind pedig a végrehajtó hatalom birtokosa eredeti jog- és hatáskörben működik.
Veszélyhelyzet: Az Alkotmány megfogalmazásában veszélyhelyzet a Kormány az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás. Az Alkotmány által
meghatározott veszélyhelyzet eseteire a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII.
törvény meghatározza azokat az eseményeket, amelyek veszélyhelyzetet idézhetnek elő.
Veszélyhelyzetet többek között az alábbi események válthatnak ki:


súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző
kórokozó megjelenése, ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek szennyezése



kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi
állapot



a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése



radioaktív anyaggal végzett tevékenység (atomenergia alkalmazása) során a
biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló sugárterhelés növekedése



ipari létesítményben, veszélyes anyag kitermelése, tárolása, szállítása közben
bekövetkező baleset, amely a környezetet, az egészséget súlyosan veszélyezteti



árvízvédekezés során az előrejelzések alapján az áradó víz az addig észlelt
legmagasabb vízállást megközelíti, további jelentős áradás várható



három napon keresztül tartó folyamatos, intenzív hóesés



belvíz védekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő
közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet,



régión belül egyidejűleg vasútvonal, főút és legalább öt mellékút járhatatlan
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Megelőző védelmi helyzet: Külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi
kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdethető a megelőző védelmi
helyzet. Ebben az időszakban visszaállítható a katonai szolgálat, a gazdaság átállhat a hadi
termelésre, aktiválásra kerülhetnek a védelmi tartalékok.
Alkotmány 19/E § szerinti minősített időszak. „Külső

fegyveres csoportoknak

Magyarország területére történő váratlan betörése esetén, a támadás elhárítására, illetőleg az
ország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőivel való
oltalmazására, az alkotmányos rend, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága, a közrend
és a közbiztonság védelme érdekében a Kormány a Köztársasági elnök által jóváhagyott
védelmi terv szerint – a támadással arányos és erre felkészített erőkkel – a szükségállapot
vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.”
Az Alkotmány értelmében bizonyos alapvető állampolgári jogokat még a rendkívüli
állapot, szükségállapot

vagy veszélyhelyzet

idején sem lehet

korlátozni.

Nem

korlátozhatják:
 Az élethez, az emberi méltósághoz való jogot, a kínzás és az emberkísérlet tilalmát,
 A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogot,
 A személyek jogképességét,
 Törvénytelen letartóztatás és fogva tartás miatt járó kártérítéshez való jogot,
 Az ártatlanság védelmét és a védelemhez való jogot,
 A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságát,
 A „nullum crimen sine lege” és a „nulla poena sine lege” elvét,
 A nemek egyenjogúságát, az anyák és a gyermekek védelmét,
 Az állampolgársághoz való jogot,
 A kisebbségek védelmét,
 A szociális biztonsághoz való jogot.
A minősített időszakot előidéző események megszűnésével a rendkívüli jogrenden
alapuló rendeletek hatályukat vesztik, és a közigazgatás visszaáll a normál jogrend szerinti
működésre. A minősített időszakok megszüntetését követően tehát a békeidőszaki
közigazgatásra kell visszatérni.
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2.3. A honvédelmi rendszer feladatainak alapvető csoportosítása
A honvédelmi rendszerben jelentkező feladatok két nagy csoportra oszthatóak. Az
egyik csoport a fegyveres védelem feladatainak csoportja. Magába foglalja az ország
fegyveres védelmét és a katonai jellegű válságok kezelését célzó feladatok összességét. A
honvédelmi rendszer másik területe a polgári védekezés feladatainak csoportja. Ez magába
foglalja a polgári veszélyhelyzeti tervezés, a katasztrófák elleni védekezés, és a nem katonai
jellegű válságok kezelését célzó feladatok csoportját. Ezt a 8. sz. ábra mutatja.

A honvédelmi rendszerben jelentkező
védelmi feladatok
FONTOS! A védelmi területek egymással összefüggnek!

Honvédelem
A fegyveres
védelem feladatainak
csoportja

Az ország
fegyveres
védelme

Kat. jelleg.
válságok
kezelése

A polgári
védekezés
feladatainak csoportja
Polgári
Veszélyhely.
Tervezés

Kat. elleni
védekezés

Nem kat.
jellegű
válságok

Polgári védelmi feladatok és tevékenységek

A lakosság és az anyagi javak védelmének feladatrendszere
4

8. sz. ábra: A honvédelmi rendszerben jelentkező feladatok
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia32
Annak ellenére, hogy a honvédelmi rendszer elemeinek más-más az alap rendeltetése
és feladata, de van egy közös jellemzőjük. Ez nem más, mint a lakosság és az anyagi javak
védelme, amely a polgári védelem feladatrendszerén keresztül valósul meg.
A fentiekből következik, hogy a honvédelmi rendszer minden elemének van polgári
védelmi feladata, azt nem csak az állampolgári kötelezettség alapon létrehozott polgári
védelmi szervezetek és a katasztrófavédelem rendszerében működő hivatásos polgári
védelmi szervek végzik. Vizsgáljuk meg mi a polgári védelem, és hogyan jelenik meg a
honvédelmi rendszer különböző elemeinek feladatai között.
32

Forrás: Dr. Tóth Rudolf ny. ddtbk: A védelem komplex rendszere előadás Jegyzői konferencia ppt. 8. dia
Dabas, 2009. január 20.
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2.4 Polgári védelem
A polgári védelem fogalmát a második világháborút követően kiadásra került Genfi
Egyezményeket kiegészítő jegyzőkönyv nevesíti. A Genfi Egyezmények a háború
áldozatainak védelméről szólnak és négy alapvető megállapodást tartalmaznak.33 A Genfi
Egyezmények I. számú Kiegészítő Jegyzőkönyvének (a nemzetközi fegyveres összeütközések
áldozatainak védelméről) 61. cikk (a) pontja szerint „polgári védelem alatt az alább említett
emberbaráti feladatok mindegyikének, vagy némelyikének az ellátása értendő, amelyek a
polgári

lakosságnak

az

ellenségeskedések,

vagy

katasztrófák

veszélyeitől

való

védelmezésére és közvetlen következményeitől való megóvására, valamint életben maradása
feltételeinek biztosítására irányulnak. Ezek a feladatok a következők:


figyelmeztetés



kiürítés



óvóhelyek kezelése



elsötétítési rendszabályok bevezetése



mentés, orvosi ellátás, az elsősegélynyújtást és a lelki gondozást is ideértve



tűzoltás



a veszélyeztetett területek felmérése és megjelölése



fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések



szükségelszállásolás és ellátás



szükségintézkedések az ellenséges csapás vagy katasztrófa által sújtott területek
rendjének helyreállítására és fenntartására;



a létfontosságú közművek sürgős megjavítása



a halottak sürgős eltávolítása



közreműködés a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen létesítmények megmentésében



a fenti feladatok végrehajtásához szükséges egyéb tevékenység, ideértve többek
között a tervezést és szervezést is.”34

33

I. Egyezmény a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására
II. Egyezmény a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javítására
III. Egyezmény a hadifoglyokkal való bánásmódról
IV. Egyezmény a polgári lakosság a háború idején való védelmére
34
Genfi Egyezmények I. kiegészítő Jegyzőkönyvének VI. fejezet 61. cikk, (a) bekezdés
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Ez tette lehetővé, hogy a világ országaiban a polgári védelem humanitárius
feladatként létjogosultságot kapott. A polgári védelmi személyzet, épületek, óvóhelyek és
eszközök védelmére való jogosultságának azonosítására, felismerésének elősegítésére a
polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelzése – a narancssárga alapon lévő, egyenlő
oldalú, világoskék háromszög szolgál. Lásd 9. sz. ábra.

9. sz. ábra: A Polgári Védelem nemzetközi jele
Forrás: 35
Fegyveres konfliktusok, háború idején a polgári lakosság védelmét ellátó szervezetek
igazolványt kapnak, és védettséget élveznek. Lásd 4. sz. melléklet.
A polgári védelem, ahogy azt láttuk nem csak háborúk, hanem békeidőszakban is
működik, feladatai közé tartozik a katasztrófák és más rendkívüli események,
veszélyforrások esetén a lakosság és az anyagi javak védelme.
A Magyar Polgári Védelem
Hazánkban a polgári védelem a II. világháború után, a Légoltalom bázisán jött létre.
Feladata napjainkra alapvetően megváltozott, elsősorban a nem katonai jellegű veszélyek
elleni védelem került a központba. Fogalmát és alaprendeltetését jogszabályok rögzítik.
A polgári védelem fogalma: „A honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet,
feladat- és intézkedési rendszer, amelynek célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és
más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének a megóvása, az életben maradás feltételeinek

35

Az 1949. augusztus 12-én kötött genfi egyezményeket kiegészítő és a nemzetközi fegyveres összeütközések
áldozatainak védelméről szóló jegyzőkönyv Polgári védelem/Nemzetközi megkülönböztető jelzések
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biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés
feltételeinek megteremtése érdekében.”36
A polgári védelmi feladatok és csoportosításuk
A polgári védelmi feladatok csoportosítását többféleképpen hajthatjuk végre. A
feladatok jellege szerint beszélhetünk békeidőszaki és háborús feladatokról, a védekezés
időszakai szerint megkülönböztetünk a megelőzési, a védekezési vagy a helyreállítási
feladatokat, a feladatokat tartalmuk szerint a polgári védelmi törvény nevesíti az alábbiak
szerint:
a) a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra;
b) a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez
szükséges anyagi készletek biztosítása;
c) a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás;
d) az egyéni védőeszközökkel történő ellátás;
e) az óvóhelyi védelem;
f) a lakosság kimenekítése és kitelepítése;
g) a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmányés gyógyszerkészletek, állatállomány) védelme;
h) az elsötétítés, a fényálcázás;
i) a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a
fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a
halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések;
j) a polgári védelmi tervezés, szervezés;
l) a települések veszélyeztetettségének felmérése;
m) közreműködés a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek
kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban.

Lásd 10. sz. ábra.

36

1996. évi XXXVII. Törvény a polgári védelemről 2. § (1) a
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A polgári védelmi feladatok csoportosítása
IDŐSZAKOK SZERINT

MEGELŐZÉS
FELKÉSZÜLÉS
FELADATAI

JELLEGE SZERINT

HÁBORÚS
IDŐSZAKI
FELADATOK

TARTALMA SZERINT

A POLGÁRI VÉDELMI
TÖRVÉNYBEN
NEVESÍTETT
FELADATOK

VÉDEKEZÉS
FELADATAI
BÉKEIDŐSZAKI
FELADATOK
HELYREÁLLÍTÁS
FELADATAI

10. sz. ábra: A polgári védelmi feladatok rendszere
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia Budapest, ZMNE 2009.
A Magyar Polgári Védelem jele, amely összhangban van a nemzetközi polgári védelmi
megkülönböztető jelzésekkel, 1996-ban került elfogásra.

11. sz. ábra: A Magyar Polgári Védelem jele, Forrás: 37
A polgári védelem komplexitása
A polgári védelem tervezése, szervezése és irányítása állami feladat, amelyet az
államigazgatási, az önkormányzati szervek és a hivatásos polgári védelmi szervek a polgári
védelmi törvényben foglalt feladatuk szerint látnak el.

37

Magyar Köztársaság Polgári Védelem www.ejf.hu 2009. 05.20
http://images.google.hu/images?hl=hu&as_qdr=all&um=1&q=polg%C3%A1ri+v%C3%A9delem&sa=N&star
t=0&ndsp=20 kép letöltése: 2009. március 25.
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A feladatok végrehajtása több pilléren nyugszik, részt vesznek benne az
állampolgárok, a feladatot hivatásuk kapcsán végző hivatásos mentő és védelmi szervek,
szervezetek, az állami és önkormányzati szervek, szervezetek, intézmények, gazdálkodó
szervek, valamint a civil- és humanitárius szervezetek. A polgári védelem pilléreit a 12. sz.
ábra foglalja össze.

A polgári védelem pillérei

A polgári védelmi szervezetek

A civil-, és humanitárius
szervezetek, önkéntes
állampolgárok

A gazdálkodó szervek és
szervezetek (polgári szervek)

Az állami és önkormányzati
szervek, szervezetek,
intézmények

A hivatásos mentőszervek
és szervezetek

12. sz. ábra: A polgári védelem pillérei
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, 2009.
Az ábrán látható, hogy a polgári védelem egy olyan komplex feladat-, szervezet- és
intézkedési rendszer, amely alapvetően 5 pilléren alapul. Ezek egymás között szoros
együttműködést felteleznek és igényelnek. Működésük alapja, hogy szükség esetén a
különböző szervek, szervezetek képesek mobilizálni az erőiket, eszközeiket, és a feladat
jellegének hatásainak megfelelő mértékben és időben alkalmazni azokat a lakosság és az
anyagi javak védelme érdekében.
A polgári védelmi feladatok végrehajtásában résztvevők az alábbiak:


az állami- és önkormányzati szervek, szervezetek,

 az arra vállalkozó és a feladatra kiképzett állampolgárok vagy civil- és humanitárius
szervezetek tagjai.
48



a hivatásos polgári védelmi és más mentő szervek, szervezetek dolgozói



a gazdálkodó szervek, szervezetek (polgári szerv)38



kiemelt szerepük van a polgári védelmi feladatok ellátásában az úgynevezett polgári
védelmi szervezeteknek.

A települések polgári védelmi szervezeteit a polgármester (a település első számú
polgári védelmi vezetője) az állampolgárokból alakítja meg a védelmi feladatok
megoldására. Ezek az állampolgárok a polgári védelmi kötelezettségük alapján oldják meg a
feladatot. Ezt a Polgári védelmi törvény rögzíti, és adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési
kötelezettséget, valamint szükség esetén polgári védelmi szolgálatot foglalja magába.39
A polgári védelmet alapvetően a háborús feladatok hívták életre, és a szervezet
alaprendeltetése a lakosság életének és anyagi javainak védelme a támadó fegyverek hatásai
ellen volt. A nyolcvanas évek közepétől csökkent hazánk háborús fenyegetettsége, és ezzel
egy időben – nem csak nálunk – az egész világon előtérbe kerültek a katasztrófák elleni
védekezés feladatai. A honvédelmi rendszeren feladatai között prioritást kapott a polgári
védekezés, ezen belül is a katasztrófák elleni védelem. Társadalmi és politikai oldalról
egyaránt felmerült az igény egy olyan egységes katasztrófavédelmi rendszer kialakítására,
amely a honvédelmi rendszeren belül, és a védelmi feladatokat ellátó elemek együttes
tevékenysége révén valósul meg.
2.5 A katasztrófavédelem rendszere kialakításának célkitűzései
A hazánk egységes katasztrófavédelmi rendszere 2000. január elsejével jött létre. A
rendszer kialakításával kapcsolatban a döntéshozók, célként határozták meg, hogy egy
jogilag szabályozott, gazdaságosan és költség-hatékonyan működő rendszert kell létrehozni.
Ennek érdekében az alábbi működési elveket és célkitűzéseket fogalmazták meg:
 Megtartva a polgári védelem jogszabályokban rögzített minősített időszaki feladatait,
kiemelten kell kezelni a lakosság és az anyagi javak katasztrófák esetén történő
védelmének feladatrendszerét, és ki kell alakítani az ezzel kapcsolatos feltételeket.

38

az államigazgatási és az önkormányzati szervek, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek kivételével
valamennyi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és az egyéni vállalkozó.
39
1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 20.§
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 Növelni kell az azonnali beavatkozó szervezetek, mentő erők, (tűzoltóság, mentők,
polgári védelmi, vegyi felderítő csoportok, stb.) képességeit és a beavatkozások
hatékonyságát.
 Meg kell szüntetni a tűzoltóság és a polgári védelem feladatrendszerében jelentkező
párhuzamosságokat, a feladatokat egységes rendszerben kell kezelni úgy, hogy azok
illeszkedjenek egymáshoz.
 Lehetővé kell tenni, hogy az önkéntes mentőszervezetek, valamint a különböző
humanitárius és karitatív szervezetek bekapcsolódjanak a katasztrófa-elhárítási
feladatokba, továbbá tevékenységük legyen összehangolt, koordinált és illeszkedjen a
mentés, (védekezés), stratégiai célkitűzéseihez.
 Továbbra is érvényesülnie kell az ágazati felelősség rendszerének, melynek keretében
a különböző minisztériumok hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi feladatok
tervezése és a végrehajtás feltételrendszerei úgy kerüljenek kialakításra, hogy azok
legyenek

összhangban

katasztrófavédelmi

a

rendszer

társadalmi
keretében

elvárásokkal,
meghatározott

valamint
védelmi

az

egységes

elvekkel

és

követelményekkel.
 Törekedni kell arra, hogy a rendelkezésre álló védelmi képességek és erőforrások a
felhasználási területek irányába koncentrálódjanak, (önkormányzati tűzoltóságok,
polgári védelmi kirendeltségek és irodák, stb.), valamint ki kell alakítani a központi
kárenyhítés rendszerét.
 Meg kell teremteni a katasztrófavédelmi rendszer kialakításának jogszabályi alapjait,
valamint a rendszer gazdaságos és hatékony működésének jogszabályi hátterét,
módszereit.
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2.6 Katasztrófavédelem fogalma, felépítése, irányítási rendszere

A katasztrófa, mint láttuk, a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére
alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy
helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a
természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti,
károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása
meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési
lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az
állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi
segítség igénybevételét igényli.
2.6.1 A katasztrófavédelem fogalma, komplexitása
A katasztrófavédelem „A különböző katasztrófák elleni védekezésben azon
tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési,
tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a
katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok
megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak
védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a
mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.”40
Ha a katasztrófák elleni védekezés folyamatát vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az
irányítási és a védekezési feladatok 4 alapvető pillér működésén alapszanak, ezek a
következők:


az állami szervek, szervezetek



az önkormányzati szervek, szervezetek,



a gazdálkodó- és civil szervek, szervezetek



az állampolgárok. Lásd 13. sz. ábra.

40

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 3. § j,
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
4 alapvető pillér együttműködésén alapszik:

Állami szervek , szervezetek
Önkormányzati szervek, szervezetek
Gazdálkodó és civil
szervek, szervezetek

Állampolgárok

13. sz. ábra: A katasztrófavédelem pillérei
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Bp. 2008.
A katasztrófavédelem komplexitását mutatja az is, hogy a hatékony védekezés
érdekében ezeknek az alappilléreknek szoros együttműködést kell megvalósítaniuk. Ezt
támasztja alá a Katasztrófavédelmi törvény 2. §-a, amely a védekezés folyamatában
résztvevők körét határozza meg.„A védekezés és a következmények felszámolása az erre a
célra

létrehozott

szervek

és

a

különböző

védekezési

rendszerek

működésének

összehangolásával, valamint a polgári védelemi törvény alapján létrehozott polgári védelmi
szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a
gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és az állampolgárok,
továbbá az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az önkéntesen részt vevő társadalmi szervezetek,
valamint a civil és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá a nem természeti
katasztrófák esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok
bevonásával, illetve közreműködésével történik.”
Az így kialakított és jelenleg működő rendszerben az irányítás és a felelőségi körök
megvalósulásának szintjei, és a végrehajtás szervezeti elemei is ennek megfelelően
alakultak. Vizsgáljuk meg ezeket.
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2.6.2 A katasztrófavédelem irányítási rendszere
A katasztrófavédelemben részt vevők feladataikat - ha jogszabály másként nem
rendelkezik - a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló törvény alapján, illetőleg
a polgári védelmi kötelezettség keretében látják el.
Az irányítás szintjei (Lásd 14. sz. ábra)
 Országos

szinten:

Kormány,

Kormányzati

Koordinációs

Bizottság,

Belügyminisztérium;41 az ágazati minisztériumok és országos hatáskörű szervek.
 Megyei szinten: Megyei Közigazgatási Hivatalok, Megyei (fővárosi) Védelmi
Bizottságok, Megyei (fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóságok.
 Helyi szinten: Helyi Védelmi Bizottságok, polgármesterek, helyi hivatásos polgári
védelmi szerv (pv-i kirendeltségek).
A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
Minősített időszak

Honvédelmi Tanács

Köztársasági Elnök

Normál időszak

Országgyűlés

KKB. Titkárság

Kormány

Operatív Törzs

Kormányzati Koordinációs Bizottság
(KKB.)

Országos szint

Veszélyhelyzeti
Központ
(OKF bázisán)

Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Megyei Védelmi Bizottságok

Megyei szint

Operatív Törzs

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és együttműködők
Helyi szint

Helyi Védelmi Bizottságok

Polgári védelmi
kirendeltségek

POLGÁRMESTEREK

Gazdálkodó egységek
Állampolgárok
Civil szervezetek

Polgári védelmi
szervezetek
23

14. sz. ábra: A katasztrófavédelem irányítási rendszere
Készítette: Kertész László, BM OKF 2005.
41

Jogutód minisztériuma
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Az irányítási szinteken belül a legfontosabb szervezeti elemek feladatait és
tevékenységét vizsgáljuk meg:
A Kormány megszervezi a katasztrófák elleni védekezés irányítását és a végrehajtás
összehangolását, a tervezés kormányszintű feladatainak végrehajtását, a katasztrófák
következményeinek felszámolására való felkészülés, a megelőzés és a végrehajtás
feladatainak tárcák közötti koordinációját. Létrehozza a Kormányzati Koordinációs
Bizottságot, meghatározza annak eljárási szabályait. Meghatározza a Kormány tagjainak és a
védekezésben érintett állami szerveknek a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait.
Megköti a katasztrófákkal kapcsolatos kölcsönös tájékoztatásra és segítségnyújtásra,
valamint

a

megelőzés

területén

történő

együttműködésre

irányuló

nemzetközi

egyezményeket, és létrehozza az országos katasztrófavédelmi információs rendszert.
Kialakítja a nemzetközi segítségnyújtásban történő magyar részvétel rendszerét.
Közvetlen katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén a Kormány az Országgyűlés és a
köztársasági elnök tájékoztatása mellett elrendelheti a polgári védelmi szervezetek egyidejű
alkalmazását, intézkedik a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek bevonásáról.
Ha a védekezéshez vagy a következmények felszámolásához a Magyar Honvédség
békeállományának erői, eszközei nem elegendőek, dönt a tartalékos hadkötelesek
igénybevételéről. 42
A Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) a védekezésre való
felkészülésben

és

a

megelőzésben

kialakítja

és

érvényesíti

a

Kormány

katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése során a felkészülés, valamint a
védekezés egységes követelményeit. Összehangolja a megyei, a fővárosi védelmi bizottság
elnökei, valamint a védekezésben részt vevő szervek katasztrófák elleni védelmi
tevékenységét, a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek védekezéssel kapcsolatos
tevékenységét, valamint a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek védekezési
tevékenységét. A belügyminiszter43 felelős az irányítása alá tartozó katasztrófavédelmi
szervezetek működtetéséért.

42

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 7. §
43
A jogutódja: az önkormányzati miniszter
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A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi
szervek: a polgári védelem és az állami tűzoltóság országos szerveiből összevont Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, annak területi szervei, a megyei tűzoltó és polgári
védelmi parancsnokságokból összevont, államigazgatási feladatot is ellátó megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok, (a fővárosban polgári védelmi igazgatóság), és azok
helyi szervei a polgári védelmi kirendeltségek, irodák. Lásd 15. sz. ábra. A megyei,
fővárosi igazgatóságok költségvetési szervek, amelyek jogszabályban meghatározott
ügyekben első fokú hatóságként járnak el, ellátják a jogszabályokban és az ügyrendben
részükre meghatározott feladatokat, irányítják, ellenőrzik a polgári védelmi kirendeltségeket.

A Katasztrófavédelem hivatásos szervei

Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságok, Fővárosi Pv. Igazgatóság

Polgári Védelmi Kirendeltségek
Polgári Védelmi Irodák

országos

területi

helyi

15. sz. ábra: A katasztrófavédelem hivatásos szervei
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Bp. 2009.
A megyei, a fővárosi, illetve a helyi védelmi bizottság az illetékességi területén
összehangolja a katasztrófavédelemben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel
kapcsolatos feladatainak ellátását, és az arra való felkészülést. Szervezi a települések (a
kerületek) közötti kölcsönös segítségnyújtást, értesítést, riasztást és tájékoztatást,
gondoskodik más megyékkel és a fővárossal történő együttműködés, kölcsönös
segélynyújtás feltételeinek biztosításáról, szervezi a közigazgatási szervek, a fegyveres erők,
a rendvédelmi szervek és a társadalmi szervezetek területi szintű együttműködését.
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A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja és
szervezi a felkészülés, a védekezés és a helyreállítás feladatait. Ennek keretében felelős a
települési, kerületi katasztrófa-elhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek
figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért. Irányítja a védekezésre való
felkészítést, a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem
érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, illetőleg a területi, települési,
kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be.
Gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére, a
katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról.
Kérelmezheti a Kormánynál, külön jogszabály alapján, települése katasztrófa-sújtotta
területté történő nyilvánítását.
Az irányítási szintek elemzése után vizsgáljuk meg a katasztrófa-elhárítási feladatok
végrehajtásában közreműködők körét, és azok legfontosabb feladatait.
2.6.3 A katasztrófavédelemben együttműködők köre és feladataik
A katasztrófavédelmi törvényben nevesített együttműködők lehetnek elsődleges
beavatkozók, és másodlagos beavatkozók. Az elsődleges beavatkozók azok, akiknek
alaprendeltetésük a védelmi feladatok ellátása, és az eseményt követően rövid időn belül,
elsőként jelennek meg a helyszínen. Másodlagos beavatkozók azok, akiknek nem
alaprendeltetésük a védelmi feladatok ellátása, vagy azon szervezetek, amelyek bár védelmi
célból kerülnek megszervezésre, de a készenléti idejük nem teszi lehetővé a gyors
beavatkozást. Ilyenek például a polgári védelmi szervezetek. A közreműködők köre a
következő:
Elsődleges beavatkozók
•

tűzoltóság

•

mentőszolgálat

•

rendőrség, határőrség

•

polgári védelem hivatásos szervei

•

katonai szervezetek

•

veszélyes ipari üzemek állandó készenlétű védelmi szervezetei
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Másodlagos beavatkozók
•

polgári védelem helyi, területi, munkahelyi szervezetei,

•

ÁNTSZ

•

vízkár-elhárítás

•

növény- állategészségügy

•

környezetvédelmi kárelhárítás

•

katasztrófa előidézésében érintett szerv kárelhárító szervezete

•

katasztrófatípustól függő más szakmai szervezetek, speciális mentőszervezetek

•

szükség esetén nemzetközi mentőcsapatok

•

önkéntes állampolgári segítők stb.

E szervek, szervezetek a jogszabályi fő feladataikon túl, segítik a településeken a
polgármestert a védelmi feladatainak ellátásában, részt vesznek a kockázatok felmérésében,
felderítésében, valamint a megelőzési, veszélyhelyzet-kezelési és a helyreállítási
tevékenységben. A továbbiakban vizsgáljuk meg az elsődleges beavatkozó szervezetek
közül a Rendőrség, a Mentőszolgálat és a Tűzoltóságok katasztrófavédelmi feladatait.
2.6.3.1 A Rendőrség katasztrófavédelmi feladatai.44
A Magyar Köztársaság Rendőrségének (a továbbiakban: Rendőrség) feladata a
közbiztonság és a belső rend védelme.45 Emellett katasztrófavédelmi feladatai is vannak.
Az országos rendőrfőkapitány kijelöli a lakosság életének és anyagi javai védelmének
biztosításába bevont rendőri erőket, az együttműködésben részt vevő törzseket,
összekötőket,

gondoskodik

felkészítésükről,

erről

tájékoztatja

az

Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.
A Rendőrség a kijelölt erőivel részt vesz az árvíz, belvíz elleni védekezésben, a
járványügyi, a környezetvédelmi rendszabályok bevezetésének érvényesítésében, a
nemzetközi és hazai polgári védelmi gyakorlatokon, valamint a veszélyhelyzetek
felszámolásában részt vevő polgári védelmi szervezetek tevékenységének segítésében,
44

48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi
feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 1415. §
45
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 1. §
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meghatározott objektumok őrzés-védelmében, a kulturális javak védelmében. Részt vesz
továbbá: a lakosság életvédelmi létesítményei veszélyhelyzeti és minősített időszaki
előkészítésének, készenlétbe-helyezésének biztosításában, az áldozatok felkutatásában, a
kitelepített, illetve a befogadott lakosság regisztrációjával kapcsolatos feladatokban, az
állampolgárok tájékoztatásában. A Rendőrség kijelölt erői ellenőrzik a lakosság
tartózkodásának korlátozására bevezetett intézkedések betartását.
A Rendőrség végzi:
a) természeti és civilizációs katasztrófák veszélye és bekövetkezése és a minősített időszak
kihirdetése esetén szükséges, jogszabályban előírt rendőrségi intézkedéseket,
b) a kárterületek lezárását, a forgalomirányítást, a kimenekítés, a kitelepítés és a befogadás
rendőri biztosítását,
c) katasztrófa vagy más veszélyhelyzet felszámolásában részt vevő erők gyors közúti
felvonulását elősegítő intézkedések végrehajtását,
d) a hazai és nemzetközi segélyszállítmányok és segélycsapatok mozgási útvonalainak
biztosítását,
e) katasztrófák, illetve minősített időszak kihirdetése esetén történő kitelepítés során,
valamint a kitelepített lakosság befogadási helyein a rend fenntartását,
f) a kárhelyszínen visszahagyott tulajdon őrzését,
g) a kitelepített területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzését,
h) a bejárási útvonalak meghatározását,
i) az élő áldozatok felkutatását, azonosítását és az ismeretlen holttestek beazonosítását,
nemzetközi körözés elrendelését és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokat,
j) a rendőri feladatokkal kapcsolatos tájékoztatást, és biztosítja, hogy az áldozatok és
hozzátartozóik tájékozódhassanak,
k) halaszthatatlan esetben a kitelepítést, továbbá a kimenekítés azonnali, helyszínen történő
elrendelését,
l) a helyszín biztosítását, lezárását
A Határőrségnek is vannak feladatai a katasztrófák elleni védekezésben, a Határőrség
és a Rendőrség integrálásával a Rendőrség vette át ezeket a feladatokat is.
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A védekezés során a Határőrség (Rendőrség) közreműködik:
a) a határterületi lakosság és a határforgalomban résztvevők tájékoztatásában,
b) a határátkelőhelyeken végrehajtandó személyi és anyag, jármű vegyi-sugármentesítési
feladatok, az egészségügyi és a járványügyi rendszabályok betartásában,
c) a határátkelőhely területén bekövetkezett veszélyes szállítmányok kiömlése, szivárgása
esetén a riasztási és biztosítási feladatokban, a sugárzó anyagok felfedezése esetén
meghatározott eljárásban,
d) a szomszédos országok területéről átsodródó mérgező vagy sugárszennyezett felhők
esetén a riasztásban, a szükséges, a védettséget növelő intézkedések megtételében,
e) a kihirdetett veszélyhelyzet megyei, illetve a települési önkormányzatok rendeleti úton
meghatározott feladatai végrehajtásában, a minősített időszaki együttműködési feladatok
előkészítésében és végrehajtásában,
f) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal együttműködve a menekültek fogadásában,
továbbirányításában, a tömeges migráció kezelésében,
g) a lakosság életét és anyagi javait veszélyeztető terrorcselekmények következményeinek
felszámolásában.
A Határőrség (Rendőrség) részt vesz:46
a) az árvíz, belvíz elleni védekezésben, technikai eszközök biztosításával és kijelölt erőivel,
valamint lehetőségei függvényében a kitelepített lakosság elhelyezésében és ellátásában.
b) a lakosság életét és anyagi javait tömeges méretekben veszélyeztető természeti csapások,
ipari balesetek következményeinek felszámolásában,
c) a veszélyeztetett határterületi lakosság kimenekítésében, kitelepítésében,
d) meghatározott körzetek lezárásában, kijelölt objektumok őrzés-védelmében,
e) a határmenti lakosság védelme, anyagi javainak biztonsága érdekében együttműködik a
megyei és települési önkormányzati, valamint a rendvédelmi szervek feladatainak
végrehajtásában.

46

48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi
feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 12.§
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A Határőrség (Rendőrség) végzi:
a) a mentő- és megsegítő erők államhatáron történő átkelésének biztosítását, felvezetését,
határátléptetését,
b) a nemzetközi polgári védelmi, illetőleg a katasztrófavédelemben részt vevő erők,
eszközök határterületen történő mozgásának, illetve az egyszerűsített átléptetésének
biztosítását a határátkelőhelyek körzetében,
c) az államhatár veszélyeztetett szakaszainak lezárását, rendészeti célú határbiztosítási
feladatok végrehajtását
2.6.3.2 Az Országos Mentőszolgálat katasztrófavédelmi feladatai 47
Az Országos Mentőszolgálatnál rendkívüli esemény esetén speciális eljárásrendet
alkalmaznak. Rendkívüli események a következők:
a) az intézmény épületét, berendezését, felszerelését érintő káresemény, így különösen:


a tűzeset, robbanás,



az épületomlás,



az árvízkár, belvízkár,



egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),

b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető


közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,



olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a
dolgozó akadályoztatott a munkahelyre való eljutásban;

c) az egészségügyi dolgozók sztrájkja;
d) az intézmény területén történt


terrorcselekmény (Btk. 261. §),



bombariadó,



lőfegyver használat,



ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő
sugárszennyeződés,

47

21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól 7. § (1)
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sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas
kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,



a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi
szennyeződés,



kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag
eltulajdonítása, eltűnése,



rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság (Btk. 271. §);

e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;
f) az a)-e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy
haláleset;
g)

az

intézmény

által

észlelt

halmozott

fertőző

megbetegedés,

amelynél

valószínűsíthető, hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas
kórokozó okozta.
Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) főigazgatója
a) irányítja az OMSZ polgári védelmi feladatainak tervezését és végrehajtását;
b) a megyei szervezetek közreműködésével felügyeli és szakmailag irányítja a polgári
védelem szervezeteinek elsősegélynyújtó és sérültszállító tevékenységre történő
felkészítését,
a) gondoskodik a polgári védelem részére az elsősegélynyújtás oktatáshoz szükséges
egységes oktatási anyag kidolgozásáról,
b) gondoskodik az elsősegélynyújtó és sérültszállító szakalegységek működése szakmai
követelményeinek kidolgozásáról,
c) együttműködik az elsősegélynyújtást oktató és végző szervezetekkel, ennek keretében
irányítja az oktatás, illetve az elsősegélynyújtó tevékenység szakmai ellenőrzését.
A megyei (fővárosi) mentőszervezet
a) részt vesz a polgári védelmi szervezeteknél az elsősegélynyújtók kiképzését végzők
felkészítésében és vizsgáztatásában, az ÁNTSZ megyei (fővárosi) tisztifőorvosával
együtt kijelöli a felkészítést, illetve vizsgáztatást végző személyeket, és erről tájékoztatja
a megyei (fővárosi) polgári védelmi parancsnokságot;
b) szakmai iránymutatást ad a polgári védelmi szervezetek részére a betegek szállításához;
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c) szervezi a fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmények (szak) kísérettel történő
szállítást igénylő járóképtelen betegei, ápoltjai kimenekítését, kitelepítését;
d) a lakosság kimenekítése, kitelepítése során irányítja a betegszállítók tevékenységét.
2.6.3.3 A Tűzoltóság katasztrófavédelmi feladatai.48
A tűzoltóságok speciális helyet töltenek be a katasztrófavédelemben. Feladatukat
hivatásosként végzik, önkormányzati vagy létesítményi fenntartásúak, esetleg önkéntes
alapon szerveződnek. A katasztrófavédelem hivatásos ága, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a megyei igazgatóságok szakmai felügyeletet látnak el a tűzoltóságok
felett. A káresemény bekövetkeztekor a mentés vezetője kijelöli a mentés irányítására
létrehozott operatív csoportban tevékenykedő tűzoltót. A kár helyszínén a tűzoltást vezető
parancsnok a tűzoltási és műszaki mentési feladatok befejezéséig irányítja a mentési munkák
végrehajtását. A tűzoltó parancsnok katasztrófavédelmi feladatai:
A felkészülés időszakában:
a) gondoskodik alárendeltjeinek katasztrófavédelmi feladatokra történő felkészítéséről,
továbbképzéséről,
b) működteti a hírrendszerét, állandó rádiókapcsolatot tart a szomszédos tűzoltóságok és a
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeleteivel,
c) tervezi, szervezi a katasztrófavédelemben közreműködő erő, eszközállományának
igénybevételét,
d) gondoskodik a rendelkezésre álló és a katasztrófavédelmi feladatok ellátására alkalmas
műszaki-technikai eszközök (járművek, berendezések, védőruhák, védőeszközök,
műszerek stb.) készenlétben tartásáról, üzemképességének biztosításáról,
e) jelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít a katasztrófák elleni védekezést
befolyásoló személyi, műszaki-technikai feltételek változásáról,
f) biztosítja a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésének tervezési és szervezési
feltételeit.
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48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi
feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 1617§
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A védekezés időszakában:
a) jelzés vagy riasztás esetén a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben (a továbbiakban: RST),
az RST terv adatlapokban és a Tűzoltási Tervekben foglaltaknak megfelelően, illetve a
működési területen kívüli igénybevétel szabályai alapján kivonul a tűz- vagy káreset
helyszínére,
b) a jelzés, bejelentés alapján, illetőleg a helyszíni felderítés során katasztrófaveszély vagy
katasztrófahelyzet

észlelése

esetén

haladéktalanul

jelentést

tesz

a

megyei

katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére,
c) a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdi a beavatkozást, végzi az elsődleges
beavatkozási, mentési feladatokat,
d) a megyei védelmi bizottság vezetőjének döntése alapján irányítja a katasztrófaelhárításban közreműködők tevékenységét, vagy átadja az esemény felszámolásának
irányítását a védelmi bizottság vezetője által meghatározott személynek és végzi a
tűzoltóság számára meghatározott feladatokat.
A helyreállítás időszakában:
a) a tűzoltás és műszaki mentési alapfeladatok veszélyeztetése nélkül - eszközei és
felszerelései igénybevételével - felkérésre közreműködik a helyreállításban,
b) értékeli a katasztrófa-elhárításban való közreműködésének tapasztalatait, ennek
eredményétől függően javaslatot tesz a felkészülés és a védekezés rendjének
módosítására.
A hivatásos mentőszervezetek katasztrófavédelmi tevékenységének vizsgálata után
elemezzük az állampolgárok felelősségét a katasztrófa-elhárítás terültén.
2.6.3.4 Az állampolgárok felelőssége a katasztrófa-elhárítás terültén
A hivatásos mentőszervezeteken kívül fontos szerepe van magának az állampolgárnak is a
katasztrófák elleni védekezésben. Kötelességeit jogszabályok határozzák meg. Ezek közül a
legfontosabbakat emeljük ki.
 Aki a katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez,
haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek,
illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak.
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 A természetes személyek és szervezetek a védekezés közvetlen irányításáért
meghatározott felelős vezető felszólítására kötelesek a védekezést elősegíteni adatés egyéb információk közlésével, közvetlen részvétellel, a védekezés céljára
alkalmas ingó és ingatlan dolog rendelkezésre bocsátásával, igénybevételének
tűrésével.
 A kötelezettségek teljesítése csak akkor tagadható meg, ha ezzel a felszólított
önmaga vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen és súlyos
veszélynek tenné ki.
Mint láttuk, a honvédelem komplex rendszere úgy épül fel, hogy a hivatásos szervek
mellett több más szerv és szervezet és önként vagy kötelezettségeiknél fogva részt vesznek
benne az állampolgárok is. A helyi szintű védelmi feladatok tervezése, szervezése,
végrehajtása a polgármesterekre hárul.
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III. A POLGÁRMESTER FELELŐSSÉGE, FELADATAI, HATÁS- ÉS JOGKÖRE A
TELEPÜLÉSEK VÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁBAN
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy milyen védelmi feladatok vannak egy településen,
milyen szerepük van a polgármestereknek és a település vezetésének a helyi védelmi
rendszer kialakításában és működtetésében.
3.1. A polgármester általános védelmi feladatai, felelősségi köre
A polgármester védelmi feladatainak végzésekor államigazgatási jogkörében jár el,
döntéseihez nincs szükség a képviselőtestület jóváhagyására. A megyei közgyűlés elnöke, a
főpolgármester, a polgármester védelmi feladatait a megyei közgyűlés hivatala, a
főpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal és az illetékes hivatásos polgári védelmi
parancsnokság közreműködésével látja el. Illetékességi területén kialakítja a település
védelmi képességét, ezen belül:
 a veszélyeztetettségnek megfelelő pv. szervezeteket,
 folyamatos és pontos védelmi tervezést,
 korszerű riasztási és tájékoztatási rendszert,
 megfelelő színvonalú felkészítési rendszert,
 a védekezéshez szükséges anyagi-technikai készleteket,
 korszerű híradó- és informatikai rendszert,
 működő védelmi vezetési és irányítási rendszert.
A polgármestere irányítja a védelmi és polgári védelmi feladatok végrehajtását. E
jogkörében a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt határozattal polgári
védelmi szolgálatra kötelezi, illetőleg a területi, települési és munkahelyi polgári védelmi
szervezetbe, kiképzésre és gyakorlatra osztja be. A polgári szervek részére elrendeli a
polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi
szervezetek megalakítását, és az alkalmazás feltételeinek biztosítását. Biztosítja a lakosság
riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai
berendezések működtetését. A polgári védelmi ügyekben első fokú hatósági jogkört
gyakorol. Felelős a település polgári védelmi terveinek kidolgozásáért, szükség esetén
gondoskodik a központi készletekből átadott anyagi-technikai eszközök állagának
megóvásáról és megfelelő tárolásáról. A polgármester elvégzi továbbá a várható
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katasztrófaveszélyekre vonatkozó vizsgálatokat, és elkészíti a létesítmények, objektumok
karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos terveket, ellenőrzi és értékeli a települési és
munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a helyi védelmi
bizottság elnökét.
A polgármester a toborzó irodákkal együttműködve, határozattal jelöli ki
illetékességi területén a védekezéshez szükséges nemzetgazdasági technikai eszközöket,
objektumokat és igénybevételre tervezett szolgáltatásokat. Gondoskodik a rendelkezésre álló
és hatáskörébe tartozó riasztó- és tájékoztató eszközök működőképességének fenntartásáról,
és a működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről, együttműködik más
települések

polgármestereivel,

a

védekezésbe

bevont

más

szervezetekkel

a

katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.
3.2 A polgármester jogszabályokban előírt polgári védelmi feladatai
Ezek a feladatok a különböző jogszabályokban kerültek rögzítésre.49 Ezek közül a
legfontosabbakat emeltük ki:
 a település veszélyeztetettségének felmérése;
 a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez
szükséges anyagi készletek biztosítása;
 a polgári védelmi tervezés, szervezés;
 a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra;
 a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás;
 az egyéni védőeszközökkel történő ellátás;
 az óvóhelyi védelem;
 a lakosság kimenekítése és kitelepítése;
 a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és
gyógyszerkészletek, állatállomány) védelme;

49

1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről, 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről,
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV: törvény végrehajtásáról,
1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

66

 az elsötétítés, a fényálcázás;
 a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés,
illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal
kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések;
 közreműködés a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek
kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban.
A települések védelmi feladatainak tervezéséért, szervezéséért, koordinálásáért - mint
azt már korábban láttuk – a polgármester felelős. A feladatok végrehajtása három
időszakhoz köthető. Ezek a következők:


a megelőzés időszaka,



a veszély elhárításának időszaka



a helyreállítás időszaka.

Vizsgáljuk meg, hogy ezen időszakokban milyen védelmi képességeket kell kialakítani, és
milyen feladatokat kell megvalósítani a lakosság és az anyagi javak védelmének és
biztonságának érdekében!
3.3 A település védelmi feladatai a megelőzés időszakában
A megelőzési feladatok egyrészt azt a célt szolgálják, hogy a településen minden olyan
intézkedést megtegyenek, amelyekkel megelőzhetik vagy minimálisra csökkenthetik a
veszélyeket. Másrészt a megelőző időszakban kell minden olyan intézkedést, felkészülést
megtenni, amelyek szükségesek egy bekövetkezett veszélyhelyzet esetén a gyors és
hatékony védekezéshez, a lakosság és az anyagi javak védelméhez Az esetlegesen
bekövetkezett események megelőzése, illetve a védekezésre való felkészülés, települési
feladatait, amelyet a polgármester irányít, a 16. sz. ábra foglalja össze. A megelőzési
feladatok ellátásához, a hivatásos védelmi szervek szakmai segítséget nyújtanak a
polgármesternek.
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16. sz. ábra: A település feladatai a megelőzési, felkészülési időszakában
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia Forrás:50
3.3.1 A veszélyeztetettség felmérése
A veszélyeztetettség felmérése a település veszélyeztetettségének, a külső és belső
veszélyforrások feltérképezésére szolgál. Célja a veszélyeztetettség alapján a szükséges és
elégséges

védelmi

képességek

meghatározása.

A veszélyeztetettség

elemzését

a

polgármester az adatok bekérését követően a hivatásos védelmi szervekkel együttműködve
végzi. Erre számtalan módszer van. A legegyszerűbb módszer a Veszélyeztetettség felmérése
nyomtatványban szereplő adatok rögzítése, és ezután veszélytérkép készítése a településről.
Lásd 5. sz. melléklet. A veszélyeztetettség felmérésénél figyelembe kell venni, hogy azt a
konkrét veszélyforrásokon túlmenően egyéb tényezők is befolyásolják. Ezek a következőek:


A földrajzi jellemzők



Az éghajlati jellemzők



A végzett veszélyes tevékenységek alakulása



Az ipar, mezőgazdaság, kereskedelem stb. alakulása

50

Dr. Hornyacsek Júlia: A helyi védelmi rendszer kialakítása, az önkormányzati vezetők helye és szerepe
rendszerben „A közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben” Konferencia 2009. január 22.
Monor HVB kiadványa 122. dia
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A víz,- úthálózat helyzete



A lakónépesség alakulása



A települések szerkezete



a település szociális mutatói



a lakosok felkészültsége, a felvilágosító munka minősége

3.3.2 A település polgári védelmi szervezeteinek (helyi mentőerők) kialakítása
Mint láttuk, a polgármester felelős azért, hogy a település veszélyeztetettségének
megfelelő polgári védelmi szervezetet (helyi mentőerő) hozzon létre. Ezek alaprendeltetése
fegyveres összeütközések, a katasztrófák és más veszélyhelyzetek, szerencsétlenségek,
esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek megteremtése, az
anyagi javak védelmének biztosítása. A helyi védelmi szervezetnek képesnek kell lennie a
lakosság és az anyagi javak védelmén belül, mindazon feladatok ellátására, amelyek más
hivatásos védelmi szervezetek (rendőrség, tűzoltóság stb.) rendeltetésszerű tevékenysége
keretében nem valósíthatóak meg.
A polgári védelmi szervezetek felállításának jogi alapja, hogy minden nagykorú magyar
állampolgárt polgári védelmi kötelezettség terheli. A polgármester, a jogszabályok alapján, a
mentés szervezésére, a károk elhárítására a polgári védelmi szervezetbe oszthatja be az
állampolgárok érintett körét. A kötelezettség kiterjed: férfiakra 18-55 éves, nőkre 18-50.
éves korukig. A polgári védelmi szervezetek az alábbiak szerint csoportosíthatók:


A Területi polgári védelmi szervezetet olyan védelmi feladatok ellátására kell
létrehozni, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni.
Megalakításukért, kiképzésükért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
felelős.



Települési polgári védelmi szervezetet kell megalakítani a veszélyeztetettség
mértékének és jellegének megfelelően. A hivatásos polgári védelmi kirendeltségvezető javaslatára a polgármester osztja be a lakosokat.



A Munkahelyi polgári védelmi szervezet - a védekezési feladatok ellátására - a
gazdálkodó szervezet telephelye szerint kerül kialakításra. A szervezet megalakítását
a polgármester hagyja jóvá, tagjait a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki, és osztja
be.
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A polgári védelmi szervezetek kialakítása összefügg a település veszélyeztetettségi
besorolásával. A veszélyeztetettség alapján I. és II. polgári védelmi besorolású
településeken a település lakosságszámának függvényében a polgári védelmi szervezetek
legkisebb létszáma:
a) 10 000 lakos felett 300 fő,
b) 5000-10 000 lakos esetén 150-300 fő,
c) 1000-5000 lakos esetén 30-150 fő,
d) 1000 lakos alatt 16-30 fő,
e) 300 lakos alatt 6-8 fő.
A veszélyeztetettség alapján III. és IV. polgári védelmi besorolású településeken a
polgári védelmi szervezetek létszáma a fenti létszám fele.51 A nem sorolt települések
polgármesterei maguk döntenek a létszámról. A települési polgári védelmi szervezet
megalakítási tervének egy-egy példányát a szervezet megalakítási helye szerint illetékes
település polgármesteri hivatalának jegyzőjénél, valamint a helyi hivatásos polgári védelmi
szervnél kell elhelyezni. A polgári védelmi szervezetek kialakításával a IV. fejezet
foglalkozik részletesen.
3.3.3 Védelmi tervezés52
A védelmi tervezés a megelőző időszak egyik legfontosabb feladata. A településeken a
védelmi tervezés célja, hogy meghatározzák a veszélyeket, felkészüljenek a veszélyekkel
kapcsolatos feladatokra, biztosítsanak minden személyi, anyagi-technikai feltételt ahhoz,
hogy egy rendkívüli esemény kezelése gyorsan, hatékonyan történjen. A települési védelmi
tervezés összetett, komplex feladat, magába foglalja a polgári védelmi tervezésen kívül az
ország fegyveres védelmével, gazdaság-mozgósítással és a személyi valamint technikai
meghagyással (kapcsolatos) feladatokat.
A védelmi tervezés komplex bemutatása meghaladja e kiadvány kereteit, lehetőségeit,
ezért itt ennek egy részét, a polgári védelmi tervezés rendszerét mutatjuk be.

51

55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek
létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól 11.§
52
A fejezet 20/1998. (IV. 10.) a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről szóló BM rendelet
alapján készült
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A polgári védelmi tervezés szabályait az alábbi jogszabályok rögzítik:
 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről
 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
 20/1998 (IV. 10.) BM rendelet a polgári védelmi tervezés rendszeréről és
követelményeiről
 7/2005. (III. 4.) BM rendelet a 20/1998 (IV. 10.) BM rendelet módosításáról
E

jogszabályok

alapján

megvizsgáljuk

a

polgári

védelmi

tervezés

szabályait,

követelményeit. A polgári védelmi tervezés két területen folyik: általános polgári védelmi
tervet és veszély-elhárítási tervet kell készíteni.
 az általános polgári védelmi terv: tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket a
rendkívüli állapot idején és az Alkotmány 19/E. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott esetben, továbbá a szükségállapot idején bekövetkező fegyveres
cselekmények esetén kell végrehajtani.
 veszély-elhárítási rész-, alap-, és összesített terv: tartalmazza azokat a feladatokat,
amelyeket az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének i) pontja szerinti elemi csapás
vagy ipari szerencsétlenség, továbbá a 35. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
meghatározott veszélyhelyzet, katasztrófa esetén, illetve a Pvtv. 2. §-ának (2)
bekezdésében meghatározott veszélyhelyzet időszakában kell végrehajtani
Az általános polgári védelmi terv és a veszély-elhárítási tervek tervezés szintje szerint
lehetnek:
a) alaptervek,
b) az összesített tervek,
c) központi tervek.

Az alábbiakban megvizsgáljuk az általános polgári védelmi tervek fajtáit és azok tartalmát.
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Általános polgári védelmi alaptervet kell készíteni:
a) az adott évben aktuális önkormányzati miniszteri rendelet szerint polgári védelmi
szempontból sorolt településeken és Budapest főváros kerületeiben;
b) a helyi védelmi bizottság székhelyén működő polgári védelmi kirendeltségeknek
illetékességi területre vonatkozóan;
c) a hatósági határozattal kijelölt polgári szerveknél.
Az általános polgári védelmi alapterv a következő polgári védelmi feladatokat tartalmazza:
a) irányítás, vezetés (management), együttműködés,
b) riasztás, figyelmeztetés, tájékoztatás,
c) kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés,
d) óvóhelyi védelem,
e) elzárkóztatás,
f) egyéni védőeszközök, menekülő felszerelések biztosítása a mentőerők, illetve a
lakosság részére,
g) létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,
h) kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme,
i) elsötétítés, fényálcázás,
j) polgári védelmi szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezése és a hivatásos
polgári védelmi szervek készenlétbe helyezése,
k) felderítés, alkalmazás, mentés,
l) elsősegélynyújtás, sérültszállítás,
m) mentesítés (sugár, illetve vegyi),
n) fertőtlenítés,
o) ideiglenes helyreállítás,
p) áldozatokkal kapcsolatos tevékenység,
q) híradás biztosítása,
r) tűzoltási közreműködési feladatok,
s) a mentéshez szükséges anyagi készletek, továbbá az élelmiszer, ivóvízellátás
biztosítása, étkeztetés a mentőerők, illetve lakosság vonatkozásában, szállítás,
t) migráció esetén a menekültek ideiglenes elhelyezésében, ellátásában való
közreműködés.
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Általános polgári védelmi összesített terv és központi terv
Általános

polgári

védelmi

összesített

tervet

kell

készíteni

a

megyei

katasztrófavédelmi igazgatóságon, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságon, továbbá a
polgári védelmi kirendeltségeken. Központi tervet az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságon. A tervek belső tartalma az alatta levő szintekre épül, és azokat a
feladatcsoportokat tartalmazza.
Veszély-elhárítási alapterv
A tervben szerepel az esetlegesen bekövetkezendő káresemények hatásainak
elemzése, konkrét adatokat és szükséges információkat nyújt a sikeres elhárítás, a
veszélyhelyzet hatásainak csökkentése és felszámolása végrehajtásához. A tervben szereplő
különböző kimutatások, helyzet-, és hatáselemzések segítséget nyújtanak a védekezés
vezetőjének a gyors döntések meghozatalához. A terv segít a veszélyhelyzetek kezelésében,
de nem adhat önmagában megoldást egy konkrét helyzetre.
A veszély-elhárítási terv célja, hogy a település területére prognosztizálható
veszélyhelyzetekben biztosítható legyen a település lakosságának, a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javak (különösen víz,- élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek,
állatállomány) védelme, az egészségkárosodás kockázatának csökkentése, valamint a károk
kiterjedésének megelőzése. Veszély-elhárítási alaptervet kell készíteni a polgári védelmi
szempontból az I., II., III. csoportba sorolt településeken, valamint a fővárosi kerületekben.
A településeken a tervet a polgármester vezetésével a települési védelmi szervezet
parancsnoksága, a helyi védelmi bizottságok székhelyén a polgári védelmi kirendeltség
készíti. A megyei közgyűlés elnöke által kijelölt, polgári védelmi szempontból IV. csoportba
sorolt, illetve nem sorolt településeken meghatározott polgári védelmi feladatok ellátására
veszély-elhárítási résztervet kell készíteni.
Veszély-elhárítási részterv készítése írható elő különösen a sorolt települések
lakosságának kitelepítéséből adódó elhelyezés, befogadás, védelem biztosítására.
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A veszély-elhárítási terv elkészítése során a következő veszélyeztető hatásokat illetve
azok kombinációit kell figyelembe venni:
a) árvíz,
b) belvíz,
c) vízszennyezés élő vizekben, ivóvízkészletekben,
d) rendkívüli időjárási körülmények, úgymint a nagymennyiségű csapadék (eső, hó),
szélvihar, aszály,
e) földrengés, földcsuszamlás,
f) levegőszennyezés,
g) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása,
h) veszélyes anyagok szállítása közúton, vasúton, vízi és légi úton,
i) veszélyes hulladékok hatásai,
j) robbanás üzemi környezetben, lakókörnyezetben,
k) tűzeset, ha az a lakosságot vagy az anyagi javakat tömeges mértékben
veszélyezteti,
l) energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása,
m) jellemzően visszatérő tömegmozgások, torlódások,
n) járvány, járványveszély, állat-egészségügyi járványveszély,
o) nukleáris veszélyhelyzet,
p) terrorcselekmények, illetve az azzal való fenyegetés hatásai,
q) bajbajutott légi járművekkel kapcsolatos tevékenység.
A veszély-elhárítási tervben szereplő feladatokat az adott településen, illetve polgári
szervnél jellemző vagy feltételezhető veszélyeztető hatás típusaira kell kidolgozni. Az
elmúlt években a szélsőséges időjárási viszonyok miatti káresemények, a bajba jutott légi
járművekkel kapcsolatos tevékenység, illetve a terrorcselekmények és az azokkal való
fenyegetés indokolták a hagyományos veszélyekre készült veszély-elhárítási tervek
célirányos felülvizsgálatát, és ilyen irányú kiegészítését.
Veszély-elhárítási összesített és központi tervek
A veszély-elhárítási alaptervek felhasználásával veszély-elhárítási összesített tervet
készít a polgári védelem megyei, fővárosi és helyi hivatásos szerve az illetékességi területén
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jelentkező veszély-elhárítási feladatok összehangolására. A veszély-elhárítási megyei
összesített tervek felhasználásával veszély-elhárítási központi tervet készít az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a polgári védelem területi szerveinek beavatkozási,
elhárítási lehetőségeit meghaladó veszélyhelyzetek kezelésére, összehangolására. A tervek
belső tartalma az alatta levő szintekre épül, és azokat a feladatcsoportokat tartalmazza
országos szintre vonatkozóan. A terveket a 17. sz. ábra foglalja össze.

A TELEPÜLÉSEK, POLGÁRI
SZERVEK

ÖSSZESÍTETT
TERV
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságok,
pv. kirendeltségek

KÖZPONTI
TERV

VESZÉLYELHÁRÍTÁSI

ÁLTALÁNOS POLGÁRI
VÉDELMI

ALAPTERV

Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

17. sz. ábra: A polgári védelmi tervezés
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2009. ZMNE Budapest
A település, illetve a polgári szerv általános polgári védelmi alaptervét és a veszélyelhárítási alaptervét a polgármester, illetve a polgári szerv vezetője hagyja jóvá a polgári
védelmi kirendeltség egyetértésével. A főváros kerületeinek veszély-elhárítási tervét és
általános polgári védelmi alaptervét a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság egyetértése
után a kerületi polgármester hagyja jóvá.
3.3.4 A polgári védelmi felkészítés
A polgári védelmi felkészítés célja az ipari és nukleáris balesetek, elemi csapások,
természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárási viszonyok, súlyos közlekedési balesetek
következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására, a támadófegyverek hatásainak
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felszámolására való felkészülés. A polgári védelmi felkészítésnek két eleme van: a
veszélyek által érintett lakosság szélesebb körének, és a veszélyek kezelésében részt
vevőknek a felkészítése.
A lakosság szélesebb körének felkészítése
A lakosság felkészítésének lényege az állampolgárok megismertetése a körülöttünk
lévő veszélyekkel, a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályokkal, valamint annak
tudatosítása, hogy maguk is előidézhetnek veszélyhelyzeteket. Ilyen módon a lakosság
szélesebb körének felkészítése a biztonságkultúra megalapozását, a veszélytudatos
magatartás kialakítását célozza. A felkészítés tervezése kapcsán elemezni kell a települést
veszélyeztető és a lakosságot fenyegető tényezőket, katasztrófákat, amelyek hatásaival
szemben az állampolgárokat fel kell készíteni. Az elemzést nem a katasztrófák eredete
szerint kell elvégezni, hanem aszerint, hogy az adott katasztrófa-típus milyen felkészítési
formát igényel. A felkészítési katasztrófa-csoportosítást a 18. sz. ábra mutatja.

Katasztrófák csoportosítása a lakosságfelkészítés
szempontjából

Kiterjedt területet, vagy sok
embert érintő

Szűk területet, vagy kevés
embert érintő

Fizikai hatás jelentősebb

Pszichés hatás jelentősebb

Előre jelezhető, konkrétan
lehet rá készülni

Előre nem jelezhető, csak
általánosságban lehet rá
készülni

18. sz. ábra: Katasztrófák csoportosítása lakosságfelkészítési szempontból
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2005. ZMNE Budapest
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A polgármester az, aki a polgári védelmi feladatok végrehajtása során tervezi, szervezi
és irányítja a lakosság felkészítését.53 Ilyen irányú tevékenységéhez a polgári védelmi
kirendeltségek és más hivatásos védelmi szervek segítséget nyújtanak.
A védekezési feladatokban résztvevők felkészítése
A védelmi felkészítés a lakosság szélesebb körén túlmenően kiterjed a megelőzési,
védekezési,

helyreállítási

feladatokban

munkakörük

ellátása

vagy

állampolgári

kötelezettségük, esetleges önkéntességük kapcsán résztvevőkre. Célja ezeknek a
csoportoknak a megismertetése a védelem országos, megyei és helyi rendszerével, a
védekezés rendjével, a védelmi feladataikkal, valamint a védelmi feladatok során
megvalósítandó együttműködés szabályaival.
A lakosságfelkészítés települési feladatait, módszereit részletesen az V. fejezetben
találjuk.
3.3.5 A mentési feladatok anyagi-technikai feltételeinek biztosítása, erő-eszköz adatbázis
A rendkívüli helyzetek során a védekezéshez szükséges anyagok és technikai eszközök
biztosítása, vagy más szóval a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatása a megelőzési,
felkészülési időszakban fontos feladat. Célja, hogy ezek az erők, eszközök:
 a megfelelő mennyiségben,
 a megfelelő időben,
 a megfelelő minőségben és
 a megfelelő helyen, de
 a lehető legkisebb, minimális költséggel álljanak rendelkezésre.
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának elvei
 A katasztrófák elleni hatékony védekezés és a túlélés feltételeit már a felkészülés
időszakában meg kell teremteni.
 A védekezéshez szükséges anyagi-technikai feltételek kialakítása, legyen arányban a
veszélyeztetettség mértékével, biztosítsa az erőforrások hatékony felhasználását.
53

1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 10.§ (2) bekezdés a, pontja –MK. 1996./38. (V. 15.)
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 Teremtsen összhangot az állami erőforrások, a jogszabályi kötelezettség alapján a
gazdálkodó és más szervek, szervezetek teherviselése, valamint az állampolgárok
általi, továbbá hazai és külföldi önkéntes felajánlások között.
 Legyen átfogó, komplex, tegye lehetővé a rugalmas alkalmazást katasztrófák és
fegyveres összeütközések esetén egyaránt.
 Illeszkedjen a honvédelem rendszeréhez, legyen összhangban a település teherbíró
képességével.
A megelőzési időszak tervezési folyamatának egyik fontos feladata, hogy a
településeknek legyen egy olyan adatbázisuk, amelyben összegezve megtalálhatóak a
települési védekezésbe bevonható technikai erők/eszközök, gépek, járművek. A tervezés
során a polgármester meghatározza a polgári védelmi szervezetek működéséhez,
munkájához, valamint a védekezéshez szükséges anyagok eszközök fajtái, mennyiségét,
majd adatbázist készíttet ezek tárolási helyéről. A polgári védelmi szervezetek működéséhez
eszközszükséglet-minta az 6. sz. mellékletben található.
Az adatbázis készítésének fontos lépése a településeken tárolt védelmi anyagok
minőségi és mennyiségi felmérése. A tárolt védelmi anyagokról tárolási hely szerinti
összesített anyagtáblázat elkészítése, átcsoportosításának megszervezése. Másik fontos lépés
a védelem során szükséges gépek, járművek, elsősorban a saját, majd a település
lakosságának védelembe bevonható járműveinek áttekintése. Meghatározásra kerül a társ
egységektől és vállalkozásoktól igénybe vehető gépek, eszközök fajtája és mennyisége, majd
a saját eszközök műszaki állapota, javítási szükségessége is. A településeknek célszerű az
adatbázist veszély-fajtánként, például a rendkívüli időjárásra stb. elkészíteni. Az 7. sz.
mellékletben a rendkívüli időjárás eseményeinek kezeléséhez szükséges adatbázisra és
teendőkre találunk minta-nyomtatványokat.
3.3.6 Figyelő-jelző szolgálat létrehozása
A településen bekövetkező rendkívüli események során gyakran van szükség arra,
hogy az eseményeket folyamatosan nyomon kövessük, naprakész információink legyenek.
Ennek érdekében figyelő-jelző szolgálatot kell létrehozni. Ez a szolgálat megalakításra
kerülhet önállóan vagy a polgári védelmi szervezet részeként, de képesnek kell lennie arra,
hogy rövid időn belül alkalmazható legyen. Akkor tud megfelelő időben és módon működni,
ha a megelőző időszakban kijelölik a tagjaikat, és felkészítik őket a feladatukra.
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A polgármester dönt e szolgálat felállításáról, megalakításának módjáról, és a
felkészítésük tartalmáról.
3.3.7 Helyi szabályzók készítése
A települések sokat tehetnek és tesznek is annak érdekében, hogy a lakosság életét és
anyagi javait veszélyeztető eseményeket kivédjék. Ennek egyik formája a hatóságiszakhatósági engedélyezési eljárásoknál a polgári védelmi, katasztrófavédelmi előírások
szem előtt tartása, másrészt olyan helyi szabályzók kialakítása, amelyek például a
településrendezés kapcsán, a biztonság fokozását szolgálják. Polgári védelmi ügyekben az
első fokú hatósági jogkört a polgármester, a másodfokú hatósági jogkört a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.54

54

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági
jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 13. § (2)
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3.4 A település védelmi feladatai a védekezés időszakában
A településen – bármennyire is eredményes a megelőzési és felkészülési időszak előfordulhatnak rendkívüli események, katasztrófák. A rendkívüli események kezelésére
több fogalom létezik. Nevezik védekezésnek, veszélyhelyzet-kezelésnek, kárelhárításnak is.
A településeknek, élükön a polgármesterrel, a védekezési időszakban is komoly feladataik
vannak. Vizsgáljunk meg néhányat a védekezési feladatokból. Ezeket a 19. sz. ábra foglalja
össze.

VÉDEKEZÉS
S

Riasztás,
tájékoztatás

Esemény minősítése

E
G
Erők bevetése

Média-munka

Í
T
Kríziskommunikáció
Mentés szervezése

S
É
Logisztika

G

Lakosságvédelem

19. sz. ábra: A település feladatai a védekezés időszakában
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia Forrás: 55
3.4.1 Riasztás, tájékoztatás
Rendkívüli eseménynek számít minden olyan szokatlan, váratlan, a normális
életviteltől eltérő jelenség, amely az életet, javainkat, beleértve szűkebb és tágabb
környezetünket veszélyeztető hatások következtében jön létre. Egy veszélyhelyzet
kezelésének

sikere

nagyban

függ

attól,

hogy

időben

tudjuk-e

tájékoztatni

a

mentőszervezeteket a veszély kialakulásáról, következményeiről. A legfontosabb, hogy a
jelzés adati pontosak és mindenki számára érhetőek legyenek. Ezzel egy időben,

55

Dr. Hornyacsek Júlia: A helyi védelmi rendszer kialakítása, az önkormányzati vezetők helye és szerepe
rendszerben „A közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben” Konferencia 2009. január 22.
Monor HVB kiadványa 127. dia
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amennyiben lehetőség van rá, meg kell kísérelni a káresemény hatásainak csökkentését,
például a kisebb tüzek eloltását. Figyelmeztetni kell mindenkit a kialakult veszélyre, akiket
közvetlenül érinthet. A mentőerők értesítésén túl, amennyiben a helyzet megkívánja, meg
kell kezdeni a lakosság riasztását.
A lakosság riasztása: azon jelzések összessége, melyek feladata a lakosságot, valamint a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető veszély bekövetkezésére történő
figyelemfelhívás a polgári védelem riasztási rendszerén. Két esetben kell megtenni:
 Minősített helyzetet el nem érő eseményeknél,
 Valamint olyan események során, amelyek a minősített helyzet kategóriájába
tartoznak.
Történhet rendkívüli állapot, szükségállapot idején, valamint az Alkotmány 19/E. §-ának (1)
bekezdésében vagy 35. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt esetben (a továbbiakban:
minősített időszak) és a Pvtv.-ben meghatározott veszélyhelyzetben alkalmazható.
Veszélyhelyzet a szükséghelyzetet [Alkotmány 19. § (3) bek. i) pont] el nem érő
mértékű, az élet- és vagyonbiztonságot vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás,
illetőleg ipari baleset okozta állapot, amelyet különösen a következő események válthatnak
ki:
a) súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző
kórokozó megjelenése, amely kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó
holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, talajból, tárgyról,
anyagról, levegőből, állatból vagy állati tetemből származik;
b) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek havária szerű szennyezése;
c) kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi
állapot, amelynek során bármely légszennyező anyag koncentrációja a 30 perces
levegőminőségi határértéket a megengedett esetszámon felül meghaladja;
d) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése;
e) az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben radioaktív
anyaggal végzett tevékenység során vagy nukleáris űrobjektum becsapódását
követően a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett
sugárterhelését előidéző esemény;
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f) ipari létesítményben, továbbá szénhidrogén-kitermelés során vagy veszélyes anyag
tárolása és szállítása közben bekövetkező baleset, amikor a szabadba kerülő mérgező
anyag az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben
és súlyosan veszélyezteti;
g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt
legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy
elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget;
h) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés
vagy hófúvás;
i) régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt
mellékút;
j) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési
utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók.
A lakosság riasztására szolgáló eszközöket többféleképpen lehet csoportosítani. Az
egyik csoportba sorolhatók azok az eszközök, amelyek nem a központi riasztási rendszerbe
tartoznak, a polgári életben fellelhető és alkalmazható, rendszerint kisebb veszélyek esetén
vehetők igénybe. Például telepített és mobil hangosbemondók, harangok, kongató sínek,
helyi média stb. A másik csoportba sorolhatók a központi riasztási eszközök, amelyek az
egész ország vagy annak nagyobb területein élők riasztására szolgál. Ide tartoznak a kiépített
szirénarendszerek, országos műsorszóró eszközök stb. Ezek kombinált alkalmazásával kerül
elrendelésre a különböző veszélyek jelzése. Ezek között két alapvető riasztási forma van: a
légiriadó és a katasztrófariadó.
A katasztrófariasztás elrendelésére: országos vagy több megyét érintő veszélyeztetettség
esetén a belügyminiszter56 jogosult. Megyei szintű (fővárosi) veszélyeztetettség esetén a
megyei közgyűlés elnöke teszi meg az intézkedéseket, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok

útján,

és

a

minisztert

utólagosan

tájékoztatja.

Egy

település

veszélyeztetettsége esetén a polgármester rendeli el, és utólag értesíti a megyei közgyűlés
elnökét. A polgári szerv területén kialakuló veszélyeztetettség esetén a polgári szerv vezetője
a polgármester egyidejű tájékoztatásával jogosult riasztani.

56

Mindenkori jogutódja
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A katasztrófariasztás: a polgári védelem riasztási rendszerén, valamint adásidőben a
Magyar Rádió és Magyar Televízió közszolgálati műsorait sugárzó adókon, történik. A
katasztrófariadó elrendelése és feloldása a műsorszóró adók útján - 5 másodperces
megszakításokkal, háromszor megismételve - a következő szöveg bemondásával történik:
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM! FIGYELEM!
...MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!) ...MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!)
KATASZTRÓFARIADÓ! (a katasztrófa típusának meghatározása)
KATASZTRÓFARIADÓ! (a katasztrófa típusának meghatározása)”
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM! FIGYELEM!
...MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!) ...MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!)
KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT!
KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT!”57

A katasztrófariadó polgári védelmi sziréna-riasztórendszeren keresztül leadott jelzése: 120
másodpercig tartó váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang. A katasztrófariadó
feloldása a polgári védelem riasztórendszerén: kétszer egymás után megismételt 30
másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30
másodperces szünettel.
A légiriadó: a polgári védelem riasztási rendszerén, valamint adásidőben a Magyar Rádió és
Magyar Televízió közszolgálati műsorait sugárzó adókon történik. A katasztrófariadó
elrendelése és feloldása a műsorszóró adók útján - 5 másodperces megszakításokkal,
háromszor megismételve - a következő szöveg bemondásával történik:
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM! FIGYELEM!
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!”
vagy
57

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása,
valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól 20. §
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„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM! FIGYELEM!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”

A légi riasztás jele a polgári védelem riasztási rendszerén: háromszor egymás után
megismételt, 30 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (280 Hz és 400 Hz közötti)
szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünetekkel. A légiriadó feloldása: kétszer
egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú (400 Hz)
szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel. A légi riasztást alapvetően háborús
helyzetben kell végrehajtani, és a riasztást követően meg kell kezdeni az elsötétítési,
fényálcázási rendszabályok bevezetését:
Az elsötétítés azoknak az árulkodó fényeknek a megszüntetése, amelyek a levegőből
láthatóak. Két ütemben kell végrehajtani. Az elsötétítési kötelezettség életbelépésekor
csökkentett világítással részleges elsötétítést, míg a légi riadó jelének elhangzása után kell a
teljes elsötétítést végrehajtani. Csökkentett elsötétítéskor minden szabadba bocsátott fényt
meg kell szüntetni, kivéve a közlekedést irányító fényeket és a csökkentett közvilágítást.
Teljes elsötétítéskor az összes külső fényforrást, csökkentett fényt, központilag ki kell
kapcsolni – kivéve a polgári védelmi intézményeket, a mentő-, a tűzoltó-, a polgári védelmi,
a rendőrségi és a katonai járművekét.
A fényálcázás olyan védekezési rendszerek használata, melyekkel a látható és az
infrasugarak fényhatásai csökkenthetők.
3.4.2 A helyi védelmi erők bevetése, a mentés szervezése
A mentési feladatok végrehajtása történhet olyan veszélyhelyzetekben, amelyek a
minősített helyzetet elérik, (rendkívüli állapot, szükségállapot idején, valamint az
Alkotmányban foglalt, továbbá a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben
meghatározott esetben) és olyankor is, amelyek nem olyan jellegűek, nagyságúak, ezért nem
tartoznak a minősített helyzet kategóriájába, attól alacsonyabb rendűek, de mégis szervezett
beavatkozást igényelnek.
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A mentés veszélyhelyzetben a személyek és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak,
valamint a kulturális és más jelentős értékek védelmére irányuló intézkedés- és
feladatrendszerben végzett polgári védelmi tevékenység. A mentés egy olyan összetett
feladatrendszer, amely magába foglalja a műszaki-, a nukleáris, biológiai-, vegyi-, az
egészségügyi és logisztikai szakfeladatokat.
A mentés irányításáért felelős személy: területi szinten a megyei közgyűlés elnöke,
fővárosban a főpolgármester (a továbbiakban együtt: a megyei közgyűlés elnöke), települési
szinten a polgármester. A mentésben közreműködőként részt vesznek a közigazgatási
szervek, az egészségügyi szervek, a rendvédelmi szervek, a kárelhárítási szervek, a
társadalmi szervezetek és egyesületek, továbbá a fegyveres erő.58
A polgármester a védekezés időszakában a helyi védelmi bizottság közreműködésével
szervezi és irányítja a település védekezési feladatait, és szükség esetén kezdeményezi a
polgári védelmi szervezetek alkalmazását, gondoskodik a védekezésben részt vevő erők
váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról, szükség esetén igénybe veszi az élet- és az anyagi
javak védelme érdekében az illetékességi területén lévő, kijelölt technikai eszközöket.
Haladéktalanul értesíti más települések polgármestereit, amennyiben a katasztrófa őket is
veszélyeztetheti, folyamatosan adatokat szolgáltat a helyi védelmi bizottság részére, és
együttműködik az illetékességi területén működő szervekkel és szervezetekkel.
A polgármester, mint láttuk, közvetlenül irányítja a helyi védelmi bizottság elnöke által
meghatározott mentési feladatok végrehajtását. Ez rendkívül szerteágazó tevékenység,
minden eseménynél más és más. Az utóbbi évek katasztrófa-eseményei bebizonyították,
hogy a mentés sikerére alapvető hatással vannak azok a katasztrófákat kísérő pszichológiai
folyamatok, amelyek úgy a mentőerők személyi állományának feladat-végrehajtásában, mint
a veszélyek által érintett lakosság viselkedési formáiban megjelennek. A lakosság körében a
rendkívüli események kísérőjelensége a félelem, a hisztéria, a szorongás, és a pánik is
kialakulhat. Kitörése akadálya lehet a védekezési munkálatoknak, gyakran több emberi és
anyagi áldozatot okoz, mint maga az esemény, ezért mindent meg kell tenni az elkerülése
érdekében.

58

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági
jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól
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Teendők a pánik elkerülésére
A pánik jellemzőit elemezve megállapítható, hogy annak elkerülésére a megelőzési
szakaszban és a veszély bekövetkeztekor, a tudatos és célirányos lakosságfelkészítéssel
készülhetünk. A kialakult veszélyhelyzetben a pánik elkerülésére fontos a krízisintervenciót
alkalmazni.59 A krízisintervenció a katasztrófák során egy olyan komplex cselekvési rend,
amellyel az egyén pánikreakciói normál mederben tarthatóak, és a tömegpánik előjelei
megjelenésekor annak kitörése elkerülhető. A krízisintervenció összetett feladatsor, melyben
a

kríziskommunikáción

át,

a

hatékony

védekezési

munkálatok

és

mentés,

a

lakosságvédelem, az ideiglenes helyreállítás, a közösségi funkciók minél hamarabbi
helyreállítása mellett nagyon fontos a pánik-elkerülési mechanizmusok beindítása is. A
krízisintervenciót a 20. sz. ábra mutatja.

Krízisintervenció:
komplex cselekvési rend

• Kommunikáció-médiakommunikáció
• Védekezési munkálatok, mentés
• Pánik- elkerülési mechanizmusok
beindítása
• Lakosságvédelem
• Helyreállítás
• Közösségi funkciók
• visszaállítása
20. sz. ábra: A krízisintervenció feladatai
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia Forrás: 60
Minden

olyan

helyzetben,

amelynek

pánik

lehet

a

következménye,

a

veszélyhelyzeteknek megfelelő pánik-elkerülési mechanizmusokat kell alkalmazni.
Ezeknek viszont vannak olyan elemei, amelyek minden veszély esetén alkalmazhatóak.
Lásd 8. sz. melléklet.
59

Dr. Pethő Csilla: A krízis pszichológiai vonatkozásai, krízisintervenció. Polgári Védelmi Szemle, 1999., IV.
évfolyam 4. szám 28-29. oldal A szerző szerint a krízisintervenció olyan tevékenység, amely során a válságban
lévő egyént megvédjük attól, hogy állapota átcsapjon valamilyen pszichiátriai állapotba.
60
Dr. Hornyacsek Julianna: A média-kezelés kirendeltségi szintű feladatai III. Országos Polgári Védelmi
Kirendeltség-vezetői
Konferencia
Balatonföldvár:2008.
03.
17-19.
prezentáció
14.
dia
Forrás:http://www.vedelem.hu/index.php?pageid=112&content=1 letöltés 2009.03.02.
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3.4.3 A katasztrófa sújtotta területté nyilvánítás szabályai
Rendkívüli helyzet esetén a területet katasztrófa sújtotta területté lehet nyilvánítani.
Ha a katasztrófa a megyét vagy a fővárost súlyosan érinti, a megyei, fővárosi védelmi
bizottság kezdeményezésére, a KKB javaslatára a Kormány katasztrófa sújtotta területté
nyilváníthatja a megyét vagy a fővárost. A KKB a megyei védelmi bizottság elnökének
javaslatára kezdeményezi a katasztrófa által érintett terület katasztrófa sújtotta területté
nyilvánítását a Kormánynál:
a) ha a bekövetkezett katasztrófa a megye területének túlnyomó többségét érinti,
b) ha a bekövetkezett katasztrófa egy hétnél hosszabb időn át veszélyezteti a lakosság életés vagyonbiztonságát, illetve továbbterjedése más területeket is veszélyeztet.
Egy településre vonatkozóan a polgármester kezdeményezi a település katasztrófa sújtotta
területté nyilvánítását, ha a településen a lakosság részére az önfenntartás feltételei több
napon át nem biztosíthatók. A polgármester erről tájékoztatja a megyei védelmi bizottság
elnökét.61
3.4.4 A lakosság védelmének feladatai
Egy település mentési feladatai között kiemelt helyet foglalnak el a lakosság
védelmének feladatai, ezen belül is, a kitelepítés és a kimenekítés. Mielőtt rátérnénk ezek
vizsgálatára, tekintsük át a lakosságvédelem célját, a megvalósítás formáit és módjait.
A lakosságvédelem a lakosság szervezett – passzív (nem fegyveres) - védelme
háború, illetve természeti, környezeti és civilizációs (ipari) katasztrófák, egyéb rendkívüli
események bekövetkeztekor. A lakosságvédelem célja, hogy a katasztrófák bekövetkeztekor
a lakosságot védje a káros, és pusztító hatásoktól. A polgári védelem alapvető feladata. A
korszerű lakosságvédelem megszervezésének alapvető elve, hogy olyan intézkedések
valósuljanak meg, amelyek biztosítják a lakosság tömegméretű védelmét. A védelem
eredményessége és hatékonysága feltételezi a lakosság aktív közreműködését úgy a
magatartási szabályok betartásában, mint a védelmi intézkedések végrehajtásában.

61

179/1999. (XII.10.) Korm. rend. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról
15.§
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A lakosságvédelem megvalósításának formái, módjai
A lakosságvédelem lehet csoportos vagy egyéni védelem. A csoportos védelem
megvalósulhat helyben maradással, ez a helyi védelem, és a lakosság területről való
szervezett kivonásával, ez a távolsági védelem. Ezt a 21. sz. ábra foglalja össze. Vizsgáljuk
meg a védelem lehetőségeit.

LAKOSSÁGVÉDELEM
Egyéni és/vagy Csoportos védelem
alcsoportjai

1. Helyi
védelem

Elzárkóztatás

Kimenekítés
Elhelyezés más
településrészeken

Óvóhelyi
védelem

2. Távolsági
védelem
Kitelepítés

Befogadás

Visszatelepítés

21. sz. ábra: A lakosságvédelem fajtái
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, Forrás: 62
I. Csoportos védelem
Csoportos védelem esetén több személyt, akár egy egész települést kell megvédeni a
veszélyeztető hatás következményeitől. Lehet távolsági vagy helyi védelem.
1. Távolsági védelem
Távolsági védelem alatt a kitelepítést, kimenekítést, települések kiürítését és az ebből
adódó elhelyezési és visszatelepítési, valamint e feladatok biztosításához szükséges
szállítási, egészségügyi, élelmiszer-ellátási és egyéb kapcsolódó teendőket értjük.
62

Dr. Hornyacsek Júlia: A helyi védelmi rendszer kialakítása, az önkormányzati vezetők helye és szerepe
rendszerben „A közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben” Konferencia 2009. január 22.
Monor HVB kiadványa 127. dia
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 A kitelepítés olyan tevékenység, melynek során egy terület (ház, város, térség) lakosait
vagy azoknak egy részét ideiglenesen vagy véglegesen más lakhelyre költöztetik,
illetve az önként kiköltözött vagy más módon kiköltöztetett lakosokat nem engedi
vissza lakhelyükre. Lényege a veszélyben lévő személyek biztonságba helyezése a
veszélyeztetett terület – lehetőleg szervezett – kiürítésével és az új (ideiglenes vagy
végleges) lakhelyek biztosításával. A kitelepítés legtöbbször a lakosság érdekében
történik, és valamilyen közeledő vagy súlyosbodó természeti csapás indokolja.
(éhínség, aszály, hurrikán, járvány stb.) Kitelepítés alkalmával elegendő idő áll
rendelkezésre a fegyelmezett, szervezett lakóhelyelhagyásra.
 Befogadás: a kitelepített, kimenekített lakosságnak, valamint anyagi javaknak
tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló, a veszélyeztetett területen kívüli ideiglenes
elhelyezése, ellátása;
 Visszatelepítés: a lakosságnak, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak
az eredeti lakóhelyre történő, szervezett visszajuttatása.
A befogadásra kijelölt település polgármesterének feladata, hogy gondoskodik a kitelepített
lakosság elhelyezéséről, gondoskodik a nyilvántartások vezetésről, gondoskodik az alapvető
egészségügyi és élelmiszer ellátás megszervezéséről, a kitelepített közigazgatási szervek
működésének biztosításáról.

2. Helyi védelem
A helyi védelem esetén a lakosság életét úgy védik, hogy azok nem hagyják el a
települést, hanem a településen belül kialakított életvédelmi létesítményekben kapnak
elhelyezést. Ehhez a védelmi megoldáshoz tartoznak azok a speciális lehetőségek is, mint
például a saját házukban vagy más épületükben kialakított biztonsági helyiségek, amelyek
védelmi képessége nem éri el az óvóhelyek védelmi szintjét, de a kialakult veszéllyel
szemben megfelelő védelmet nyújtanak. Alacsonyabb védelmi szintet valósít meg az a
megoldás, amikor a saját lakásukban hermetikusan zárkóznak el (elzárkózás) az
állampolgárok, így védekezve a levegő-szennyezés ellen.
Az életvédelmi létesítmények gyűjtőfogalom, melybe: az óvóhelyek, a szükségóvóhelyek,
valamint a kettős rendeltetésű létesítmények tartoznak.
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óvóhely: céljának megfelelően kiépített vagy átalakítható műszaki létesítmény, amely
határoló szerkezete, berendezése, felszerelése és műtárgyai révén meghatározott szintű
védelmet nyújt a támadófegyverek és katasztrófák hatásai ellen.
kettős rendeltetésű létesítmény: olyan építmény, amely elsősorban békeidőszaki polgári
felhasználásra szolgál,

fegyveres összeütközés és katasztrófa esetén életvédelmi

létesítményként használható.
szükségóvóhely: olyan építmény vagy megfelelően átalakított természeti képződmény,
amely fegyveres összeütközés idején korlátozott védelmet nyújt a hagyományos fegyverek
hatásai ellen. 63
Óvóhelyi védelem a lakosság speciális védőképességgel bíró építményekben történő
elhelyezése. Az óvóhelyeken elsősorban mechanikai védelemre van lehetőség.
Elzárkózáskor a lakosság a veszélyeztető hatások elől a lakásban zárkózik el, a
nyílászárókat nedves textíliával tömítik, és az épületet nem hagyhatják el, amíg a veszély el
nem hárul. Az elzárkózás szabályai a következők:


A nyílászárókat tömíteni kell nedves textíliával



Figyelni kell a helyi média, illetve hangosbemondó-kocsik közleményeit



A telefonokat nem szabad hosszan használni



Vizet kell készíteni az edényekbe



Gyertyát vagy elemlámpát kell előkészíteni



Össze kell készíteni a túlélő-csomagot az esetleges kitelepítésre.

A védelemnek egy speciális formája a kimenekítés és az ideiglenes elhelyezés a
veszélyeztetett területen kívül, amelyet nem tervezetten, hanem közvetlenül a veszély
kialakulása során az adott helyzetnek megfelelően hajtanak végre.
A kimenekítés az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elegendő idő és a veszélyeztető
esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása. Amennyiben a veszélyhelyzet
után nem térhet vissza a lakosság az otthonába, gondoskodni kell az ideiglenes
elhelyezésükről és befogadásukról. Ideiglenes elhelyezés, befogadás a kimenekített –
lakóhelyét elhagyni kényszerülő - lakosság átmeneti elhelyezése közintézményekben, illetve
családoknál.
63

60/1997. (IV. 18.) Korm. Rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása,
valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól
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Elhelyezés a település más részére olyan esetben történik, ha egy helyen rendkívüli
esemény

következtében

(tűz,

robbanás,

vegyi

baleset,

földrengés,

vihar

stb.)

megrongálódnak az épületek, és a lakosok hajlék nélkül maradnak. Ebben az esetben a
kimenekített lakosság általában az adott településen, a település nem veszélyeztetett részén,
rendszerint egy közintézményben kerül elhelyezésre. A végrehajtásért a település
polgármestere felelős.
II. Egyéni védelem
Az egyéni védelem a lakosság védőeszközökkel történő ellátását jelenti. A veszélyes
vegyi, fertőző, illetve sugárzó anyagok káros hatásai ellen légzésvédő, bőrvédő, valamint
szükség-védőeszközökkel védekezünk. Az egyéni védőeszközök lehetnek:
 A bőrvédő eszközök: védik a bőrt és a ruházatot a veszélyes anyagok hatásai ellen.
Például: védőruhák, védőköpenyek, gázvédő ruhák.
 A légzésvédő eszközök: A légzésvédő eszközök megakadályozzák, hogy a veszélyes
anyagok a légutakon keresztül a szervezetbe jussanak, biztosítják a megfelelő
oxigéntartalmú levegőt, valamint a szemek és az arc védelmét. Megkülönböztetünk
szűrő típusú és szigetelő típusú légzésvédő eszközöket.
 A szükség-védőeszközök: olyan védőeszközök, melyek hatékonysága a légzésvédő és
bőrvédő eszközöknél ugyan kisebb, mégis biztosítanak valamilyen védelmet.

Minden olyan eszközt fel lehet használni a légzésvédelem céljából, amely korlátozza, hogy a
károsító anyagok a légutakba jussanak. Ezek lehetnek házilag előállított, valamint a
termelésben – munkavédelmi célból – használatos szükségvédő eszközök.
3.4.5 Médiakezelés, kríziskommunikáció
A településen a védekezés során egyik fontos feladat a kríziskommunikáció, mert mindig
szükség van az azonnali információáramlás beindítására. A veszélyhelyzeti kommunikáció
pólusai a következők:
 információt leadó pólus: a polgármester vagy az általa kijelölt személy, és a védelmi
szervek képviselői.
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 információt felvevő pólus: azok a személyek, akiket az esemény érint, illetve azok
érdeklődő hozzátartozói, a hatóságok, valamint az ország lakossága
 információ: az eseménnyel kapcsolatos minden tény, adat, ami közölhető.
 terjedési csatorna: amelyen keresztül az információ tejed. Lehet közvetlen
(hangosbemondókon, szórólapokon stb.), és lehet a média útján.
A kríziskommunikációban a pólusok másként „működnek”, mint a normál időszakban,
és ezt a feladat végrehajtásánál figyelembe kell venni. Ez nyilvánvaló, hisz mind a helyzet
felszámolásáért felelős végrehajtók, mind az állampolgárok, akiket a helyzet érint, és a
kommunikációt fogadó állampolgár jelentős lelki, fizikai, szellemi tehernek van ilyen
esetekben kitéve. Ennek következtében a kommunikáció krízishelyzetben gyakran zavart
szenved, ezért arra tervszerűen, a szakmaiság maximális betartásával kell készülni. A
kommunikáció kezdőpontja a tájékoztatás. A tájékoztatásnál közölni kell, hogy mi történt,
hol történt, mi lett a következménye, kiket érint, milyen intézkedések történtek, mi várható,
és előreláthatóan meddig tart, amíg az eredeti vagy ahhoz hasonló állapot visszaállítható. Az
információra vonatkozóan fontos alapelv, hogy bizonyos követelményeket be kell tartani.
Ezeket a 22. sz. ábra foglalja össze.

HITELES
PONTOS
TÁRGYILAGOS,
VISSZAFOGOTT
TÉNYEKRE ALAPOZOTT
EGYÜTTÉRZÉST MUTAT
TARTALMA HASZNOSÍTHATÓ

22. sz. ábra: Az információval szembeni követelmények
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2009. ZMNE, Budapest
A kríziskommunikációnál be kell tartani a hét „NE” szabályt. Ezek a következők:
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1. NE TALÁLGASS!
2. NE FELTÉTELEZZ!
3. NE MAGYARÁZKODJ!
4. NE ÍTÉLKEZZ!
5. NE BESZÉLJ MELLÉ!
6. NE RAGADJ KI EGYEDÜLÁLLÓ INFORMÁCIÓKAT!
7. NE BESZÉLJ EGYEZTETÉS NÉLKÜL!64
A kríziskommunikáció szerves része a média kezelése. A rendkívüli eseményeket az
egész ország figyelemmel kíséri, a média közvetíti számukra az információkat. A média
ilyen esetekben sokat tud segíteni a hiteles, gyors és pontos tájékoztatással. A tapasztalatok
azt bizonyítják, hogy – többnyire hibás médiakezelési taktika vagy a hírhajhászás miatt előfordul azonban, hogy a megjelenő hír akadályozza a védekezési munkálatokat. Ennek
elkerülése érdekében célszerű, néhány alapszabályt betartani a médiával kapcsolatosan.
Ezek a következők:


A település veszély-elhárítási terve rendelkezzen egy, a médiára vonatkozó
fejezettel. Ebben meg kell jelölni a nyilatkozók körét, a nyilatkozatok idejét, módját
egy rendkívüli esemény során.



A polgármester a lakosságvédelmi intézkedésekről nyilatkozzon és kerülje a
védekezésben résztvevő mentőerők munkájával kapcsolatos szakmai tartalmú
közléseket. Ezt tegyék meg az ő képviselőik.



Kerülni kell továbbá a rendkívüli események

kiváltó

okaira

vonatkozó

feltételezéseket. A szakértői vizsgálatot megelőzően nem javasolt erről feltételezett
kiváltó okokat közzétenni.


A nyilatkozat legen tárgyilagos, és tükrözzön együttérzést az érintettekkel,
tartalmazzon olyan információt, amely az elkövetkező időszak intézkedéseiről szól.

A fentiekben megvizsgáltuk a védekezési időszak feladatait, a továbbiakban elemezzük a
helyreállítási időszak települési teendőit.
64

Dr. Hornyacsek Julianna: A média-kezelés kirendeltségi szintű feladatai www.vedelem.hu /Konferenciák/
III. Országos Polgári Védelmi Kirendeltség-vezetői Konferencia Balatonföldvár: 2008. 03. 17-19. ppt 22. dia
(Forrás: http://www.vedelem.hu/index.php?pageid=112&content=1 (letöltés 2009.03.02. )
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3.5 A település helyreállítási időszaki feladatai
A következmény felszámolása, a helyreállítás és újjáépítés időszaka az elhárítással egy
időben kezdődő, majd azt követően végrehajtásra kerülő olyan intézkedések és
tevékenységek időszaka, amely magában foglalja az esemény, a katasztrófa bekövetkezése
előtti állapot elérése vagy megközelítése érdekében végrehajtandó feladatokat. A
helyreállítás (újjáépítés) célja a katasztrófát megelőző időszaknak megfelelő vagy ahhoz
hasonló állapot kialakítása. A tevékenység során jelentkező feladatok az alábbiak:


a károk, hatások felmérése,



a helyreállítás feladatainak meghatározása,



a helyreállítás rendjének meghatározása,



a prioritások kialakítása,



a helyreállítás folyamatának nyomon-követése, ellenőrzések,



a dokumentációk begyűjtése, összegzése



a helyreállítás folyamatának lezárása, dokumentálása, az elszámolások végrehajtása.

Minden egyes káresemény bekövetkezése után a kárt az köteles megtéríteni, aki azt
jogellenesen és felróhatóan okozta. Ebből következik, hogy a természeti káresemények,
katasztrófák esetében a Kormánynak nincs jogszabályon alapuló kárenyhítési kötelessége,
ennek ellenére dönthet úgy, hogy költségvetési támogatást nyújt a károk enyhítéséhez. A
kormány ezen irányú döntését az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel teszi közzé, például
határozattal. Miután döntés született a helyreállítás támogatására vonatkozólag, ezután
általában létrehozza az Újjáépítési Tárcaközi Bizottságot, amelynek elnöke az újjáépítési
biztos, aki összehangolja kormányzati részről az állami kárenyhítést, illetőleg rendszerint
felhívást intéz a megyei újjáépítési, vagy ezek hiányában a védelmi bizottságokhoz. A
felhívásban meghatározza a károk felmérésére és összegzésére irányuló feladatokat.
Megvizsgáltuk a helyreállítás települési feladatait, ezeket a 23. sz. ábra foglalja össze.
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3. Helyreállítás
Vis-maior

S

Környezeti károk
felmérése

E
G
újjáépítés

Í
T
Tapasztalatok
összegzése

S

Segélyszállítmányok
elosztása

Erő/eszköz
adatbázis

É
Vizsgálatok

G

Helyi szabályzók
142

23. sz. ábra: A polgármester védekezési feladatai
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia Forrás:65
3.5.1 A környezeti károk felmérése, vizsgálatok végzése, újjáépítés
A rendkívüli események kapcsán rendszerint károk keletkeznek. Ezek többnyire az
alábbiakat és ezek kombinációit érintik:


Emberi élet



Épületek, kulturális értékek



Infrastruktúra



Növényzet



Állatvilág
Az ezekben keletkezett károk mértékének megállapítása kárfelméréssel történik. A

kárfelmérés az alapja a károk megtérítésének és a további helyreállítási feladatok
végrehajtásának. Kárfelmérési adatlap-minta a 9. sz. mellékletben található. Ezt többnyire az
önkormányzat szakemberei végzik. Előfordulhat azonban, hogy szakértők bevonására van
szükség. Amennyiben az esemény tisztázatlan körülmények miatt jött létre vagy mulasztás,
szándékosság feltételezhető, további vizsgálatokat kell elrendelni.

65

Dr. Hornyacsek Júlia: A helyi védelmi rendszer kialakítása, az önkormányzati vezetők helye és szerepe
rendszerben „A közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben” Konferencia 2009. január 22.
Monor HVB kiadványa 142. dia
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A katasztrófák következményeinek a felszámolása során a helyreállítás folyamatában
megkülönböztetünk részleges vagy teljes helyreállítást. Ez utóbbit gyakran nevezzük
újjáépítésnek. A helyreállítás feladatait már nem a mentőerők hajtják végre, hanem a polgári
élet szabályai szerint az adott gazdasági szabályzók alapján valósul meg.
Az újjáépítés lehetséges forrásai, a vis maior igénylése
A katasztrófát követő kárenyhítési folyamat menete rendszerint a következő:


A káresemény vagy a katasztrófa bekövetkezése után helyi szinten megtörténik a
kárbejelentés, amely módját a kárhely szerint illetékes település polgármestere
hirdeti ki, helyben szokásos módon. A kárbejelentésre az ingatlan tulajdonosa, vagy
használója (haszonélvező, hozzátartozó) jogosult, a kárhely szerint illetékes
polgármesteri hivatalban. Amennyiben a károsulnak nem áll módjában a
kárbejelentést elvégeznie, elvégezheti helyette jogos képviselője, vagy a területileg
illetékes polgármesteri hivatal ügyintézője.



A polgármesteri hivatal a kárbejelentéseket összegyűjti, nyilvántartást vezet róluk,
majd a bejelentési határidő lezárását követően az összesített adatokat megküldi a
kijelölt szerveknek, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz. A
kárbejelentési adatlapok alapján már települési szinten elvégezhető, a kárenyhítésre
nem jogosultak, ám mégis kárenyhítést igénylők elsődleges szűrése, amit a
területileg illetékes jegyző / körjegyző végez.



Ezt követi a kárfelmérés, amelyhez a kárhely szerint területileg illetékes
polgármester legalább 3 fős kárfelmérő munkacsoportot/munkacsoportokat hoz létre.
A kárfelmérő munkacsoport ellenőrzi a károsultak által kitöltött kárbejelentő
adatlapon szereplő adatok valóságtartalmát. A kárfelmérés során a munkacsoport
felbecsüli az ingatlanban keletkezett kár mértékét, valamint a helyreállítási,
kivitelezési költséget. A költségkímélés érdekében mérlegel, az újjáépítési
költségeket összeveti a hasonló adottságú ingatlanok forgalmi értékével.



A kárfelmérések során keletkezett, majd összesített adatokat a polgármesteri hivatal,
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság bevonásával megküldi az erre kijelölt
szervnek.

96



Az összesítést a kijelölt szerv terjeszti fel az újjáépítési kormánymegbízott számára
és a kormány dönt a központi költségvetésből finanszírozható helyreállítási,
újjáépítési költség mértékéről. Jogszabályban rögzíti a kártalanítás feltételeit,
követelményeit, szabályait.
A keletkezett károk elhárítása és az újjáépítés komoly anyagi terheket jelent a

településnek. Ezek enyhítésére az állam és más szervek, szervezetek forrásokat biztosítanak.
Ezek a kárenyhítési források a következők:
Az önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállításának, újjáépítésének lehetséges
anyagi forrásai:
 az épületekre kötött biztosítások,
 saját források,
 kedvezményes hitel felvételére van lehetőség,
 vis maior támogatás.
A magántulajdonban keletkezett károk helyreállításának, újjáépítésének lehetséges anyagi
forrásai:
 a tulajdonosok lakásbiztosításai,
 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alaphoz történő
csatlakozás, öngondoskodás,
 saját források,
 kedvezményes hitel felvétel,
 szűkebb és tágabb közösség, a család, a helyi önkormányzat,
 a kormány eseti segítségnyújtása.
Nem kaphat támogatást a kérelmező ha:
 a kérelemben valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
 nem járul hozzá ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzák, a nevét, a támogatás tárgyát, és
összegét, a fejlesztés összköltségét, a megvalósítási helyét, időpontját,
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 nem tesz nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának az erre a célra kiadott rendeletben meghatározott szervek által
történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
 nem járul hozzá, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően
pénzügyi szemléletű kincstári monitoring rendszerben szereplő adataihoz a
döntéshozók, előirányzat-kezelők hozzáférhessenek.
Vis maior támogatás
Az önkormányzatok vis maior támogatást igényelhetnek a rendkívüli események
kapcsán kialakult károk enyhítésére.66 A támogatás célja:
 az egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési kiadások
részbeni vagy teljes megtérítése,
 az önkormányzati kötelező feladatok ellátását szolgáló ingatlanokban a vis maior
események okozta károk helyreállítása.
Ezt a támogatási formát nem kell visszatéríteni. Odaítélésének viszont szigorú
szabályai és meghatározott menete van, és az erre kijelölt regionális szervek ellenőrzik a
folyamat hitelességét, szabályszerűségét.
3.5.2 A segélyszállítmányok fogadása, szétosztása
Speciális feladat a helyreállítási időszakban, de már gyakran a védekezés kapcsán is
a segélyszállítmányok kérdése. A szállítmányok jelentősen enyhíthetik a károsultak terheit,
de feszültségforrást is jelenthetnek a településen, amennyiben nem tervszerű a kezelésük. A
segély-szállítmányokkal kapcsolatos teendők:


Egyeztetés a küldő szervekkel, szervezetekkel, hatóságokkal



A fogadás megtervezése, megszervezése



A kiosztás megtervezése (hely, módszer, idő, célcsoport), végrehajtása



A segélyekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok betartása



A dokumentálás és a célnak megfelelő felhasználás ellenőrzése.

66

Jelenleg a 33/2009 (II.20.) Kormányrendelet alapján, de erre a lehetőségre minden évben jelenik meg új
szabályzó
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3.5.3 A mentés során felhasznált erő-eszköz készletek pótlása
A védekezés során igénybevett, a település tulajdonát

képező eszközök

visszapótlásáról a helyreállítás során gondoskodni kell, fel kell továbbá mérni, hogy mire
lehet még szükség a hasonló vagy más jellegű események kapcsán. A felmerült igények
kapcsán prioritásokat kell felállítani, és meg kell tenni a védelmi készletek beszerzését.
3.5.4 A mentési tapasztalatok összegzése, helyi szabályzók bevezetése, módosítása
A helyreállítási időszak fontos feladata a rendkívüli eseményre vonatkozó
tapasztalatok összegzése. A polgármester vezetésével az állampolgárokból létrehozott
települési polgári védelmi parancsnokság, a védekezésben résztvevő szervezetek,
intézmények stb. vezetői, a szakmai szervezetek vezetői elemzik a következő tényezőket:


Keletkezési okok



Az esemény bekövetkezte determinált volt-e, vagy elkerülhető lett volna



A következmények és hatása a településre



A védekezés menete, szakmaiságának helyessége, tapasztalatai



Az intézkedések helyessége, hatása a továbbiakra.
A tapasztalatok összegzését követően, amennyiben az indokolt, felülvizsgálják a

veszélyhelyzetek elkerülését célzó helyi szabályzókat, és módosítják azokat vagy újakat
alkotnak.
3.6 A helyi védelmi rendszer kiépítésének folyamata
A fent vázolt feladatok végrehajtását célzó helyi védelmi rendszer kialakítása a
polgármester felelőssége. Meghatározza a helyi védelmi rendszer kiépítésével és
működtetésével kapcsolatos elvárásokat, követelményeket. Dönt a védelmi rendszer
kiépítéséről és annak működtetésének feltételeiről.

Vizsgáljuk meg egy adott település védelmi rendszerének kiépítési folyamatának egy
lehetséges változatát.
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3.6.1 A védelmi rendszer koncepciójának kialakítása
A fenti követelmények meghatározását követően a polgármester létrehoz egy szervező
csoportot, amelynek alaprendeltetése a település védelmi rendszerére vonatkozóan egy olyan
koncepció kidolgozása, amely szükséges és elégséges a helyi lakosság és az anyagi javak
védelméhez. A szervező csoport feladatai a következők:
 Megvizsgálja a település jelenlegi védelmi rendszerének helyzetét, felméri annak
hiányosságait, problémáit.
 Megvizsgálja azokat a jogszabályi védelmi kötelezettségeket, amelyek az adott
településre vonatkoznak, és összesíti az ezzel kapcsolatos elvárásokat, feladatokat.
 Összegyűjtik a település veszélyeztetettségére vonatkozó adatokat. Szükség esetén
elvégzik (végeztetik) a terület veszélyeztetettségének felmérését.
 Számba veszik a településen található és a védekezéshez felhasználható erőket,
eszközöket,

anyagi

készleteket.

(összességében

a

védekezéshez

szükséges

„képességeket”)
 Elemzik a település együttműködését a hivatásos szervekkel, megvizsgálják a további
együttműködési irányokat és területeket.
 A fenti adatokat összesítik, feldolgozzák, és javaslatot tesznek a település védelmi
rendszerének kialakítására. A koncepcióban bemutatják, hogy milyen védelmi
szervezeteket célszerű létrehozni (polgári védelem) a településen. Javaslatot tesznek,
hogy milyen más szervezeteket kell bevonni a védelmi feladatokba (polgárőrség,
intézmények, gazdálkodó szervezetek, önkéntes és civil szervezetek stb.). Felvázolják,
hogy milyen együttműködési formát kell kialakítani a területen működő hivatásos
védelmi szervezetekkel.
 A munkacsoport bemutatja a koncepcióban, hogy a településen a jogszabályok alapján
milyen védelmi feladatokat kell ellátni, és a veszélyeztetettség alapján milyen további
teendőkkel lehet számolni. A feladatokat a megelőzés, a mentés és a helyreállítás
folyamatára tervezik.
 A szervező csoport a felmérési adatok alapján javaslatot tesz, hogy a védelmi rendszer
működtetéséhez milyen erőforrások szükségesek, és bemutatja, hogy a településnek
jelenleg mi áll a rendelkezésére és mi az, amit pótolni kell.
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 A szervező csoport bemutatja, hogy a védelmi rendszer kiépítésével, működtetésével
kapcsolatosan milyen védelmi dokumentációval kell rendelkeznie a településnek, és
azokat milyen formában kell elkészíteni és alkalmazni.
A fentiek alapján a polgármester az önkormányzat vezetésével dönt a koncepcióban
szereplő védelmi rendszer létrehozásáról és működtetéséről.
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3.6.2 A védelmi rendszer létrehozása
A polgármester ezt követően megalakítja a védelmi rendszer felállítását és
működését koordináló munkacsoportot. Meghatározza részükre a feladatokat, a betartandó
határidőket, biztosítja számukra a szükséges jogokat, hatásköröket, a végrehajtáshoz
szükséges forrásokat. A védelmi rendszer létrehozásának formája, módja településenként
változó, de a végrehajtást a felelős vezetőknek folyamatosan ellenőriztetniük kell, és az
ellenőrzések tükrében határozniuk kell a szükséges korrekciókról.
Minden esetben javasolt, hogy a megvalósítás folyamatában a hivatásos védelmi
szervezetek véleménye tükröződjön. A helyi hivatásos polgári védelmi szerv (polgári
védelmi kirendeltség) például a polgári védelmi szervezetek létrehozásában és
működtetésében nyújt szakmai segítséget az alábbiak szerint:
a) működési területén egyezteti és koordinálja a polgári védelmi szervezetek létrehozását;
b) végrehajtja a települési polgári védelmi szervezetek szakmai felkészítését, valamint
ellenőrzi a munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészítését;
c) végzi a működési területén megalakított polgári védelmi szervezetek központi
készletekből átadott anyagi-technikai eszközökkel való ellátását.
3.6.3 Egy konkrét rendkívüli esemény során alkalmazandó műveleti sorrend
A rendkívüli események kezelése minden esetben más teendőt kíván. A gyakorlati
tapasztalat az, hogy van egy műveleti sorrend, amelyet minden eseménynél célszerű
végrehajtani. Ezt a 24. sz. ábra mutatja be. Egy feladat elvégzését követően mérlegelni kell
a hatásait és a helyzetet, és ennek tükrében kell a következő lépéseket megtenni.
A táblázatban vázolt sorrend változhat, a feladatok bővülhetnek, ezért készítettünk a
polgármesterek részére egy olyan feladat-jegyzéket, amely a felmerülő feladatok mellett a
felelősségi köröket és veszélyforrásokat is tartalmazza. Ennek segítségével a polgármester
bármely helyzetre megfelelő cselekvési rendet alkalmazhat. Lásd 10. sz. melléklet.
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Műveleti sorrend veszélyhelyzetben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A kialakult helyzet elemzés
Lehetséges megoldások számbavétele
Riasztás
Segítségkérés, tájékoztatás
A mentőerők, mentőeszközök számbavétele
A lakosság tájékoztatása
Védekezési feladatok
A lakosság védelme, ellátása
Az anyagi javak védelme
Ideiglenes és végleges helyreállítás
Dokumentáció

24. sz. ábra: Műveleti sorrend veszélyhelyzetben
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2007. Monor PVK
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IV. A település polgári védelmi szervezetei kialakításának jogszabályi háttere, a
megvalósítás formái, a települések védelmi dokumentációjának rendszere
Az előzőekben többször tettünk említést az állampolgárokból létrehozott polgári
védelmi szervezetekről, mint a helyi mentőerők egyik fajtájáról. Ebben a fejezetben
részletesen bemutatjuk a megelőzési időszak egyik legfontosabb feladatának, a települési
polgári védelmi mentőerők kialakításának jogszabályi hátterét, megalakításuk módszertani
tudnivalóit, és a hivatásos mentőerőkkel való együttműködésük formáit, módszereit.
4.1 A polgári védelmi szervezetek létrehozásának jogszabályi háttere
A polgári védelmi szervezetek létrehozására jogszabályok adnak kötelezettséget és
lehetőséget. A szervezetekbe való beosztás jogi alapját az állampolgárok polgári védelmi
kötelezettsége adja. Vizsgáljuk meg ezen kötelezettségek megjelenését a jogszabályokban.
Alkotmány
A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége. Rendkívüli
állapot idején, vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlévő
képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat - törvényben meghatározottak szerint hadkötelezettség terheli. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú
magyar állampolgárok számára a törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli
állapot idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő. A természetes személyek, a jogi
személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi
szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek.67
Honvédelmi Törvény
A Honvédelmi törvény nem csak a hadkötelezettségre és a munkakötelezettségre ír elő
szabályokat, hanem a polgári védelmi kötelezettségre is. A Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkező,

nagykorú magyar

állampolgárokat

személyes

honvédelmi

kötelezettségként:
67

1949. évi XX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70. § (1-4)
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 megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején hadkötelezettség,
 rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség, valamint
 polgári védelmi kötelezettség teljesítése terheli.68
A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és
katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek
biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés
feltételeinek megteremtésére. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55., nőkre 18-50.
éves korukig terjed ki.
Polgári védelmi törvény
A polgári védelmi kötelezettség a belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező magyar állampolgár férfiakra és nőkre terjed ki. Ahogyan erről korábban szó
volt, vannak, akik helyzetükből adódóan mentesek ezen kötelezettségük alól.
Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól:
a) a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve;
b) a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig;
c) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig;
d) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza;
e) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes
ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el;
Mentes továbbá az, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi
állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.69 A polgári védelmi kötelezettség
ellátásának módja lehet:
 önkéntes
 a munkakör ellátásával
 a polgármester, illetve a polgári szerv vezetőjének döntése alapján, beosztó
határozattal.
68
69

2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 5§ (2)
1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 20. § (1)
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A polgári védelmi kötelezettségét önként látja el az az állampolgár, aki a feladatra a
polgármesternél önként jelentkezik, és erre kiképzést, felkészítést kap. Kötelezettségként
végzik e tevékenységet, akik beosztó határozatot kapnak erre a feladatra. A munkakörük
ellátásával, közmegbízatásuk gyakorlásával teljesítik az alábbi személyek:
a) az országgyűlési képviselő;
b) az európai parlamenti képviselő;
c) a miniszter, az államtitkár, a szakállamtitkár, a vezetői megbízású, valamint ügyköre
szerint polgári védelmi feladatot ellátó köztisztviselő és közalkalmazott;
d) a jegyző;
e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó;
f) a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagja, e szervek alkalmazottja;
g) az egészségügyi államigazgatási szerv köztisztviselője;
h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó;
i) az állami mentőszolgálat dolgozója;
j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó;
k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja;
l) a hivatását gyakorló lelkész.
4.2 A polgári védelmi kötelezettség tartalma70
A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési
kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában. Lásd 25. ábra. A polgári
védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település
azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakcíme
szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el. A polgármester a kijelöltek
adatállománya alapján kiválasztja azokat a kötelezetteket, akiket a szervezetbe határozattal
beoszt, és erről a jogerős határozattal tájékoztatja a jelölést tevő hivatásos polgári védelmi
szervet, valamint a beosztottak adatairól a toborzó irodákat. A határozatot a köziratok
kezelésének szabályai szerint tárolják a kötelezettség megszűnését követő öt évig.

70

E szakasz forrása: 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 20-37. §
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Mit foglal magába a polgári védelmi
kötelezettség?

adatszolgáltatási

bejelentési

pv-i
szolgálat

megjelenési

K Ö T E L E Z E TT S É G
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25. sz. ábra: A pv. kötelezettség tartalma
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2009. ZMNE Budapest
A bejelentési kötelezettség azt jelenti, hogy a polgári védelmi szervezetbe beosztott
állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a foglalkozás gyakorlásának
megkezdését, munkahelye és lakcíme megváltozását a nyilvántartást vezető szervnél
bejelenteni. A bejelentést a kötelezettség alapjául szolgáló esemény, illetőleg változás
napjától számított 15 napon belül kell teljesítenie.
A megjelenési kötelezettség azt jelenti, hogy a polgári védelmi szervezet tagja határozattal
polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek időtartama évente
nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, illetőleg gyakorlat esetében a 72 órát. A
megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. A
felhívást a kiképzés, illetőleg a gyakorlat időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kell
részére kézbesíteni. a polgári védelmi kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt
esetben kérelemre halasztást, illetve felmentést a polgármester adhat.
A polgári védelmi szolgálat azt jelenti, hogy a polgári védelmi szervezet tagját rendkívüli
események megelőzése, illetve a következményeinek felszámolása érdekében polgári
védelmi szolgálatra lehet kötelezni. Aki a polgári védelmi szolgálat ellátására felhívást
kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári
védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.
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Veszélyhelyzetben vagy katasztrófa esetén, illetőleg a katasztrófa megelőzése
érdekében szükséges beavatkozás céljából, a polgári védelmi szervezetbe beosztott
kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama
alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg. Rendkívüli állapot és szükségállapot
idején, illetőleg az Alkotmány 19/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben időbeli
korlátozás nélkül vehető igénybe.
Az állampolgárok pv. feladatra (pv szervezetbe) történő beosztását települési
szervezet esetén a lakcíme szerint illetékes polgármester beosztó határozatban rendeli el. A
beosztottakról beosztási névjegyzék készül, a szervezetekről megalakítási terv, amelyet a
polgármester hagy jóvá. A minta-okmányokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

4.3 A védelmi feladatra bevont személyek adatainak kezelése, ellátásuk és
alkalmazásuk rendje
A polgármester, illetőleg az illetékes hivatásos polgári védelmi szervezet a kötelezett
személyes adatait kezelheti. Ezekről minta-nyomtatvány a 12. sz. mellékletben található. Az
összegyűjtött adatokról nem vezethet nyilvántartást, az adatállományt a beosztó határozat
jogerőre emelkedése és az illetékes hivatásos polgári védelmi szerv tájékoztatása után
haladéktalanul törli.
A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi
célra használt járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem
nemzetközi megkülönböztető - a Magyar Köztársaság Polgári Védelme feliratú - jellel kell
ellátni, és a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes
szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni. A felmentés időtartamára távolléti díj
jár, amelyet a munkáltató folyósít. Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási
kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll munkaviszonyban, az egyébként kiesett
munkaidőre járó térítésre jogosult. A térítést az elrendelő folyósítja.
Megjelenési

és

szolgálatteljesítési

kötelezettségét

teljesítő

személy

utazási

költségtérítésre és a napi hat órát meghaladó felkészítés, illetve szolgálat esetén
természetbeni ellátásra jogosult.
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Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív forrásszabályozási rendszerében
biztosítja a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester polgári védelmi
feladatának ellátásához szükséges anyagi feltételeket. A munkahelyi polgári védelmi
szervezetek létrehozásával, működésével és fenntartásával összefüggő kiadások fedezete a
polgári szervet terheli. A polgári szerv a hatósági határozattal elrendelt polgári védelmi
feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadásait költségként számolhatja el.71
4.4 Polgári védelmi szervezetek fajtái, alkalmazásuk szabályai
A polgári védelmi szervezeteket úgy kell létrehozni, hogy azok alkalmasak legyenek a
helyi veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére és az elsődleges mentési
tevékenységgel összefüggő önmentő jellegű feladatok elvégzésére. Kialakításuk és
alkalmazásuk szabályait az 55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen
alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai
ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól tartalmazza. Ahogyan azt korábban már
bemutattuk, a szervezeteknek három fajtája van:
 A Területi polgári védelmi szervezetet olyan védelmi feladatok ellátására kell
létrehozni, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni. A
területi polgári védelmi szervezetek felépítésére, létszámára a területi hivatásos
polgári védelmi szerv vezetője, a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgató
részletes szakmai indokolás mellett tesz javaslatot. Tagjait - a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosban a főpolgármester (a továbbiakban együtt: megyei közgyűlés
elnöke) egyetértésével. jelöli ki.
 Települési polgári védelmi szervezetet kell megalakítani a veszélyeztetettség
mértékének és jellegének megfelelően. A veszélyeztetettség mértékének és
jellegének megfelelő lakosságvédelmi és mentésszervezési feladatok irányítására
alkalmas települési polgári védelmi parancsnokság szakmai összetételét és
létszámát a helyi hivatásos polgári védelmi szerv vezetőjének javaslata alapján a
polgármester állapítja meg.

71

1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 39-40. §
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 A Munkahelyi polgári védelmi szervezet védekezési feladatok ellátására a
gazdálkodó szervezet telephelye szerint kerül kialakításra. Tagjait a szerv jelöli ki,
a kötelezett lakcíme szerint illetékes polgármester osztja be. A munkahelyi polgári
védelmi szervezet létrehozására és feladataira a gazdálkodó szerv telephelye
szerint illetékes helyi hivatásos polgári védelmi szerv vezetője tesz javaslatot a
polgármesternek, aki határozatban rendeli el a szervezet létrehozását. A
jóváhagyott megalakítási terv egy-egy példányának őrzéséről a polgári szerv
vezetője, a megalakítási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője és
a helyi hivatásos polgári védelmi szerv gondoskodik.
A területi polgári védelmi szervezetek szakszolgálat-parancsnokságból és az alájuk
szervezett szakalegységekből állnak. A települési és munkahelyi polgári védelmi
szervezetek alapjai a szakalegységek (raj), amelyeket polgári védelmi parancsnokságok
irányítanak, települési szinten szakszolgálati parancsnokságokat nem kell létrehozni. Lásd
26. ábra.

A munkahelyi és a települési
szervezetek felépítése

PARANCSNOKSÁG

TÖRZS

SZAKALEGYSÉGEK
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26. sz. ábra: A települési, munkahelyi pv. szervezetek felépítése
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2009. ZMNE Budapest
Személyi állományuk a fentiekben ismertetett polgári védelmi kötelezettség alapján
kerül beosztásra a feladatok szakmai követelményeinek figyelembevételével.
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Riasztási feladatokra:


Riasztó szakalegység



Híradó szakalegység

A vezetés támogatására:


Vezetésbiztosító szakalegység

Lakosságvédelmi feladatokra:


Kitelepítési-elhelyezési szakalegység



Óvóhelyi szakalegység

Kárfelszámolási feladatokra:
 RBV szakalegység
 Műszaki-mentő szakalegység
 Elsősegélynyújtó- és sérültszállító szakalegység
 Állat- és növényvédelmi szakalegység
 Közegészségügyi és járványügyi szakalegység
Logisztikai feladatokra
 Ellátó szakalegység
 Szállító szakalegység.
Munkájukat tehát a települési polgári védelmi parancsnokság irányítja. A parancsnokság
döntéseit a törzs készíti elő, és a végrehajtást a szakalegységek (raj, csoport, őrs stb.) végzik.
A polgári védelmi szakalegység vezetője a szakalegység állománya, a polgári védelmi
szervezet teljes állománya tekintetében gyakorolja az utasításadás jogát. A szakalegységek
részletes feladatait a 13. sz. melléklet tartalmazza.
A polgári védelmi szervezetek békeidőszaki alkalmazására, a polgári védelmi szolgálat
elrendelésére akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, vízkárelhárítási szerv, az érintett üzem baleset-elhárítási szerve stb.) erői, eszközei nem
elegendőek a veszélyhelyzet leküzdéséhez, továbbá, ha azt a lakosság, valamint a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme egyébként szükségessé teszi. A
szervezetek munkájához és a védekezési feladatok ellátásához szükséges technikai eszközök
biztosítását az elrendelő több forrásból biztosíthatja. Ezek a következőek:
 saját szervei, szervezetei, intézményeinek eszközei
 a hivatásos mentő szervek, szervezetek eszközei
 a település állampolgárainak eszközei
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Az állampolgárok eszközeit a polgármester határozattal biztosítja le. Lebiztosításra mintanyomtatvány a 14. sz. mellékletben található.
4.5 A polgári védelmi szervezetek alkalmazása72
A polgári védelmi szolgálat ellátására és a szervezetek alkalmazására kötelezés írásban
vagy - ha az időveszteség a feladat ellátását veszélyezteti - szóbeli közléssel
(hangosbemondó, hírvivő, távbeszélő, rádió- vagy televízió-közlemény útján) történhet.
A

szervezetek

felkészítettségének,

feladat-végrehajtási

készségének

és

feltöltöttségének azt a szintjét, hogy a tervezett, vagy váratlan polgári védelmi feladatokat a
meghatározott normaidőn belül megkezdjék és végrehajtsák, a polgári védelmi szervezetek
alkalmazási készenlétbe helyezése biztosítja Az elrendelt alkalmazási készenléti fokozatok
egymásra épülnek. Ezek a következők:
 felkészülési időszaki készenlét (FIK);
 fokozott alkalmazási készenlét (FAK);
 teljes alkalmazási készenlét (TAK);
 eredeti helyzet visszaállítása (EHV).
Felkészülési időszaki készenlét (FIK): a pv. szervezetek olyan állapota, amikor célirányos
szakmai

felkészítéssel

és

logisztikai

biztosítással,

az

anyagi-technikai

eszközök

fejlesztésével megteremtődik a következő fokozat, a fokozott alkalmazási készenlét feltétele.
Feladatok ebben az időszakban:


A polgári védelmi vezető szervezetek, a gyors és a rövid készenlétű szervezetek
állományának ki- és folyamatos továbbképzése.



A polgári védelmi szervezetek működését szabályozó okmányok (a készenlétbe
helyezésre,

alkalmazásra

és

együttműködésre)

kidolgozása,

naprakészségük

biztosítása. A tervek tartalmának ismerete, gyakorlása és ellenőrzése.

72

A téma forrása: Kovács Antal pv. alezredes-Buzás Tibor okl. mk. pv. őrnagy: Polgári védelmi alapismeretek
önkormányzatok és polgári védelmi szervezetek felkészítési segédlete50- oldal
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A polgári védelmi szervezetek riasztását, berendelését, készenlétbe helyezését és
alkalmazását

szabályozó

okmányok

(tervek)

kidolgozása,

naprakészségük

biztosítása, a szervezetek állományának gyakoroltatása és ellenőrzése.


Az alkalmazási készenlétbe helyezés biztosítása céljából kijelölt polgári védelmi
szervezetek vezető szerveinél a magasabb alkalmazási készenlét időszakában
megalakítandó riasztó-értesítő szolgálat okmányrendszerének kidolgozása és
működési feltételeik megteremtése.



A polgári védelmi szervezetek megalakítási terveiben szereplő állomány folyamatos
biztosítása. Az állománytáblákban és egyéb normákban előírt anyagi-technikai
eszköz, objektum és szolgáltatási igények meghatározása és lebiztosítása, illetve
beszerzése és tárolása. A raktári készletek felhasználhatóságának biztosítása.



A polgári védelmi szervezetek tervezett működési és megalakítási helyének
kijelölése, lebiztosítása, a vezetéshez szükséges feltételek megteremtése.

Fokozott alkalmazási készenlét (FAK): a megalakításra került pv. szervezetek olyan
állapota, amikor további rendszabályok bevezetésével megteremtődnek a teljes készenlétbe
helyezés feltételei.
Feladatok ebben az időszakban:
 A polgári védelmi tervek pontosítása. A különböző körletek és helyhez kötött polgári
védelmi célú - arra kijelölt - létesítmények szemrevételezése és előkészítése.
 A polgári védelmi vezető szervezetek működéséhez szükséges feltételek folyamatos
biztosítása.
 A riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatok bevezetése, a meghatározott hírrendszerek
aktivizálása, a légi, illetve RBV riasztási elrendelések vétele és továbbításuk
megszervezése és biztosítása.
 A rövid és hosszú készenlétű polgári védelmi szervezetek megalakítása, annak
személyi, anyagi-technikai feltételei megteremtése.
 Egyéni védőeszközök és felszerelések tervek szerinti kiadása, hiányok pótlása.
 A rövid és hosszú készenlétű polgári védelmi szervezetek készenlétének elérése a
meghatározott normaidőn belül. A személyi állomány felszerelése, eligazítása, szükség szerint - gyorsított ütemű felkészítése.
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 A védőlétesítmények rendeltetésszerű használatra való előkészítése.
 A lakosság riasztására szolgáló eszközök üzempróbájának végrehajtása, hiányok
pótlása.
 Mindazon intézkedések végrehajtása, amelyek biztosítják a teljes készenlétbe
helyezés gyors bevezetését.
Teljes alkalmazási készenlét (TAK): a pv. szervezetek olyan állapota, amikor a kijelölt
megalakítási, gyülekezési helyeiken készen állnak az alkalmazásra.
Feladatok ebben az időszakban:
 A polgári védelmi szervezetek teljes alkalmazási készenlétének elérése. Felkészülés
az alkalmazási időszakra kidolgozott tervek aktivizálására és az előkészített
intézkedések végrehajtására. A vezetés és együttműködés folyamatos biztosítása.
 A kijelölt polgári védelmi szervezetek gyülekezési körleteinek elfoglalása és
berendezése.
 A vezetési pontok és más működési helyek teljes személyi és anyagi feltöltése és
működőképességének folyamatos fenntartása.
 A meteorológiai adatok folyamatos nyilvántartása, alárendeltek felé történő
továbbítása.
 A helyhez kötött polgári védelmi célú - arra kijelölt - létesítmények berendezése.
 Amennyiben a teljes alkalmazási készenlét elrendelését nem előzte meg a fokozott
alkalmazási készenlét bevezetése, értelemszerűen végre kell hajtani annak
rendszabályait is.
 A teljes alkalmazási készenlét fenntartása az elrendelés visszavonásáig (az
életmentési és kárelhárítási feladatok befejezéséig) tart. A feladatok végrehajtása
után a polgári védelmi erők kivonásra kerülnek és megkezdik a személyi állomány és
felszerelés kiegészítését, pótlását, a technikai eszközök feltöltését.
 Amennyiben a helyzet nem igényli a teljes alkalmazási készenlét fenntartását, a
polgári védelmi szervezeteket alacsonyabb készenléti fokozatba kell helyezni. Ők a
további működés - újbóli alkalmazás - feltételeinek biztosítása mellett végezhetik
napi tevékenységüket.
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Az eredeti helyzet visszaállítása, (EHV)) olyan állapot, amikor az életbiztonsági és
környezetvédelmi, valamint az ideiglenes helyreállítási munkák befejeződtek, a polgári
védelmi erők és eszközök teljes állománya kivonásra került a kárhelyről. Ez a normális
állapotra és helyzetre történő visszatérés, és a teljes helyreállítás időszaka.
Feladatok ebben az időszakban:
 A lakosság és anyagi javainak visszatelepítése, a teljes közüzemi helyreállítás
végrehajtása.
 A lakosság (vagy egy részének) ideiglenes ellátása, differenciált igény szerinti
segítségnyújtás.
 Közreműködés a kárfelmérés és a segélyek elosztása feladataiban.
 A

katasztrófa

elhárításban

és

kárfelszámolásban

részt

vett

állomány

nyilvántartásának pontosítása, szükséges dokumentumok elkészítése és kiadása.
 A felhasznált polgári védelmi eszközök, anyagok visszapótlásának tervezése, javítási
feladatok megkezdése.
 A béke időszaki katasztrófáknál (gyakorlatokon) igénybe vett gépi eszközök térítési
díjainak megállapítása, elszámolása.
4.6 A települések védelmi rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos
dokumentációinak fajtái és formái
A fentiekben ismertettük a települések védelmi feladatait, valamint azt, hogyan építik
ki a helyi védelmi rendszert, és hozzák létre a polgári védelmi szervezeteket. A
továbbiakban megvizsgáljuk, hogy fenti tevékenység során milyen dokumentációs feladataik
vannak, elemezzük a települési védelmi dokumentációk fajtáit, és ismertetjük azok
csoportosítását. A dokumentációk a védelmi feladatok tervezésére, szervezésére,
végrehajtására épülnek, így ennek megfelelő típusaik vannak. A védelmi dokumentációkat
csoportosíthatjuk, hogy milyen célt szolgálnak, milyen tartalmúak, illetve minősítésük
szerint. A települési védelmi dokumentációkat a 27. sz. ábra tartalmazza.
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A települési védelmi dokumentációk
MINŐSÍTÉS
SZERINT

CÉL ÉS TARTALOM
SZERINT
A veszélyek
felmérésére
A védelmi
rendszer
kiépítésére
A tervek
készítésére
A pv szervezetek
kialakítására

a megelőzésre,
vonatkozó
a védekezésre,
vonatkozó

MINŐSÍTETT

NEM
MINŐSÍTETT

a helyreállításra
vonatkozó

27. ábra: a települési védelmi dokumentációk
Készítette: Veres Viktória 2009. ZMNE, Budapest
a) A védelmi dokumentációk cél és tartalom szerinti csoportosítása
A település veszélyeztetettségének felmérését célzó dokumentumok
Ezek a dokumentumok a települési veszélyezettség felmérésének adatlapjait, a települési
veszély-térképet, a veszélyforrásokkal összefüggő információkat, a veszélyeztetett területek
adatait, jellemzőit, az érintett lakosság számát összetételét stb. tartalmazzák.
A védelmi rendszer kiépítését célzó dokumentumok
Ezek a határozatok, utasítások, tervek, ellenőrzési anyagok, jegyzőkönyvek a védelmi
rendszer kiépítésének feladatait, felelőseit, a határidőket, a rendszer kiépítésének ellenőrzése
során tett megállapításokat, a megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve a védelmi
dokumentumok ellenőrzését, felülvizsgálatát tartalmazó feljegyzéseket tartalmazzák.
A veszélyhelyzetek megelőzését, elkerülését célzó dokumentumok
Ezek például a helyi szabályzók, amelyeket a különböző veszélyes tevékenységre, az
építkezések szabályzására hoztak, valamint a telephely-engedélyezési eljárások azokra a
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tevékenységekre, amelyek veszélyeztethetik a lakosságot, illetve amelyek tevékenysége
közben egy esetleges baleset, zavar esetén lakosságvédelmi feladatok végrehajtását igénylő
veszélyhelyzetek jöhetnek létre. Ide tartoznak a szezonális veszélyekre (téli időjárás, tavaszi
veszélyek stb.) való felkészülés települési dokumentumai is (bejárások jegyzőkönyvei, a
szükséges eszközlisták stb.), de ide tartoznak a település életében előforduló olyan
események tervei, dokumentumai, amelyek veszélyhelyzeteket idézhetnek elő. Ilyenek
például a sport, kulturális, vallási stb. tömegrendezvények.
A veszély-elhárítási tervek a településen esetlegesen előforduló összes veszélyfajtára
Ezek célja, hogy a település területére prognosztizálható veszélyhelyzetekben
biztosítható legyen a település lakosságának, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak
(különösen víz,- élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) védelme, az
egészségkárosodás kockázatának csökkentése, valamint a károk kiterjedésének megelőzése.
Ezek a tervek tartalmazzák veszély-fajtánként azokat a feladatokat, felelősöket, amelyek egy
esetleges veszélyhelyzet elhárításához nélkülözhetetlenek. A tervek lényeges eleme a
veszélyhelyzeti adatbázis, amely minden olyan címet, elérhetőséget, adatot tartalmaz,
amelyekre a kárelhárítás során szükség lehet (pl.: állampolgárok, vállalkozók, intézmények
vezetőinek neve, elérhetősége, akik a védekezéshez szükséges erőkkel/eszközökkel
rendelkeznek.)
A polgári védelmi szervezetek megalakításával, alkalmazásával, riasztásával, felkészítésével
kapcsolatos dokumentumok
A polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos dokumentumok a következők:


Megalakítási terv



Beosztási névjegyzék



Beosztó határozatok



Riasztási, alkalmazási terv



A polgári védelmi szakalegységek, rajok feladatait tartalmazó leírások



A szervezetek működéséhez kapcsolatos eszközök lebiztosításának dokumentációi
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A mentéssel, veszély-elhárítással kapcsolatos dokumentumok
Ezeknek két típusa van: az egyik a településen korábban előfordult veszélyhelyzetek
kárfelszámolásának védelmi naplói, a tapasztalatokat összefoglaló dokumentumok, valamint
azok a formanyomtatványok, amelyek az esetlegesen előforduló különböző helyzetekben a
védekezés elszámolását, eseményeinek rögzítését célozzák. Nyomtatványok erők, eszközök
alkalmazásához, védekezési naplók, utazási nyomtatványok, üzemanyag-elszámolások,
nyomtatványok stb.
A helyreállítással kapcsolatos dokumentumok
Ezek a dokumentumok a helyreállítási tevékenységet segítik, illetve dokumentálják. Ilyenek
a következők:


Kárbejelentési-, kárfelmérési adatlapok



A károk enyhítését célzó pályázati anyagok, vis maior adatlapok, jegyzőkönyvek



Az

újjáépítés

tervezésével,

szervezésével,

lebonyolításával

kapcsolatos

dokumentumok, határozatok. A kárfelszámolás, helyreállítás ellenőrzését, az
elszámolásokat tartalmazó dokumentumok.
b) A védelmi dokumentációk minősítés szerinti csoportosítása
Előfordul,

hogy az

adatok

nyilvánosságának

a

legszükségesebb

mértékű

korlátozására lehet szükség. Ezeket minősítik. A dokumentációk tartalmuk, belső adatai
alapján lehetnek: Minősített és nem minősített iratok. A minősített iratok kezelésére külön
jogszabály73 rendelkezik, amely rögzíti a minősítés rendjét, a minősített iratok kezelésével,
tárolásával, továbbításával stb. kapcsolatos szabályokat. A minősített iratokba való
betekintés rendje is szigorúan szabályozott.
A települési védelmi dokumentumok, mint láttuk sokrétűek, akkor töltik be
szerepüket, ha a bennük lévő adatok valósak, naprakészek. Ennek érdekében a
polgármesternek rendszeresen el kell végeztetnie a dokumentumok felülvizsgálatát, az
adatok pontosítását, és erről feljegyzést kell készíttetnie.

73

1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról
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V. A TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGÁNAK FELKÉSZÍTÉSI RENDSZERE, A
VÉGREHAJTÁS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A települési védelmi feladatok bemutatása során láttuk, hogy a feladatok
végrehajtásának hatékonysága, és különösen a védekezési feladatoké, nagyban függ attól,
hogy a lakosság fel van-e készülve a körülött lévő veszélyekre, és az ezzel kapcsolatos
teendőire. Ebben a fejezetben bemutatjuk védelmi feladatrendszer egyik legfontosabb
elemének,

a

lakosság

felkészítésének

rendszerét,

ismertetjük

annak

gyakorlati

megvalósításának formáit, módszereit.
5.1 A lakosságfelkészítés fogalma, célcsoportjai, formái
A lakosságfelkészítés: egyrészt a veszélyhelyzetek káros hatásait elszenvedő vagy
általuk fenyegetett lakosság felkészítése a veszélyhelyzetekre, az abban követendő
cselekvési és magatartásszabályokra, az ön- és mások, valamint az anyagi javak mentésére,
másrészt

annak

tudatosítása,

hogy

az

állampolgárok

maguk

is

előidézhetnek

veszélyhelyzeteket.
Lakosságfelkészítési célcsoportok
A lakosságfelkészítés célcsoportjainak74 meghatározása különösen fontos, hiszen a
felkészítés hatékonysága attól függ, hogy megtaláljuk-e a célcsoportoknak legmegfelelőbb
módszereket. Ez azért sem kerülhető el, mert a települési felkészítési rendszer kialakítása
során prioritásokat kell felállítani. Egyszerre mindenkit mindenre nem lehetséges és nem is
szükséges. A polgármesternek kell a védelmi szakemberek közreműködésével eldöntenie,
hogy mely célcsoportokat készítsék fel és mire. A felkészítési célcsoportok befolyásolják a
felkészítés rendszerét, de legalább ennyire befolyásolják a tartalmát is, ezért kell helyesen
meghatározni a lakosságfelkészítés célcsoportjait az adott területen.75 A lehetséges
célcsoportokat a 28. sz. ábra foglalja össze. Vizsgáljuk meg ezeket!

74

A „célcsoport” a lakosság azon része, akiket azonos tematikával, azonos módon és azonos eszközökkel, és
egy településen belül azonos tartalommal kell felkészítenünk a veszélyekre, és az azokkal kapcsolatos
teendőikre. – a szerzők által javasolt terminus technicus.
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Felkészítési célcsoportok
Munkaviszonyban
állók

katasztrófákkal
a munkakör
ellátásával
kapcsolatba
kerülők

minisztériumok,
államigazgatási
területen
beosztottak és
szervezeteik

Munkaviszonyban
nem állók

pv szervezetbe nem
beosztottak,
és munkahelyükön
felkészítést kapók
pv szervezetbe nem
beosztottak,
munkahelyükön
felkészítést nem kapók
polgári védelmi
szervezetbe
beosztottak

Egyéb
felkészítendők

turisták
tanulók
nyugdíjasok

vendégmunkások
BV.
lakói

háztartásbeliek

munkanélküliek

intézetben
lakók
diplomáciák

28. számú ábra: Felkészítési célcsoportok
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2005. forrás:76
A célcsoportokat a társadalmi munkamegosztásban betöltött szerepük és a katasztrófák által
való érintettségük szerint lehet polarizálni a következőképpen:
a, A társadalmi munkamegosztásban betöltött szerepüket tekintve három nagy célcsoport
van, akiknek a felkészítését más-más formában és tartalommal kell végezni Ezek a
munkaviszonyban állók, a munkaviszonyban nem állók, és az egyéb felkészítendők.
A munkaviszonyban állók csoportjába a következő állampolgárokat sorolom:
 a pv-i szervezetekbe beosztottak;
 a pv-i szervezetbe nem beosztottak, de a munkahelyükön felkészítést kapók;
 a pv-i szervezetekbe nem beosztottak, és a munkahelyükön felkészítést nem kapók;
 munkakörük ellátása során a katasztrófákkal kapcsolatba kerülők;
 minisztériumok, államigazgatási feladatok területén dolgozó beosztottak és azok
szervezetei.

76

Veresné Hornyacsek Júlia: a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései
Doktori értekezés 2005. ZMNE Budapest 56. old
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A munkaviszonyban nem állók csoportjába a következő állampolgárokat soroljuk:
 tanulóifjúság;
 nyugdíjasok, háztartásbeliek;
 a munkájukat elveszített állampolgárok.
Az egyéb kategória csoportjába a következő állampolgárokat soroljuk:
 turisták;
 vendégmunkások;
 külföldi képviseletek dolgozói;
 büntetés-végrehajtás lakói;
 intézményekben ápolt fogyatékosok, betegek, árvák stb.
b, A katasztrófák által való érintettségük vagy feladatuk szerint a következő célcsoportokat
nevezzük meg:
 minisztériumok, rendvédelmi szervek vezetői, beosztott állománya, országos
hatáskörű szervek irányítói, munkatársai;
 a védelmi igazgatás területi és helyi vezetői, az önkormányzatok vezetői
(polgármesterek, jegyzők), és további csoportok, akik hivatásuk gyakorlása során
találkoznak a katasztrófákkal;
 az önkéntes, karitatív és civil szervezetek vezetői, tagjai;
 a polgári védelmi szervezetek vezetői és beosztott állománya;
 valamint a lakosság szélesebb köre, akiket a katasztrófák veszélyeztetnek, de más
formában nem kapnak felkészítést, mert az előző csoportok egyikébe sem tartoznak
bele. A lakosság szélesebb köre természetesen sok szempont (életkor, végzettség,
érdeklődési kör, egészségi állapot, érdeklődési kör stb.) szerint polarizálódik és a
felkészítés ennek megfelelően változik.
A polgári védelmi/katasztrófavédelmi felkészítés célja, mint láttuk, az ipari és nukleáris
balesetek, elemi csapások, természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárási viszonyok, súlyos
közlekedési balesetek stb. következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására, a
támadófegyverek

hatásainak

felszámolására

való

felkészülés.

Ebből

nézőpontból

megközelítve a polgári védelmi felkészítésnek két fő formája van: a lakosság felkészítése,
és a rendkívüli helyzetek kezelésében résztvevők felkészítése.
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5.2 A lakosság felkészítésének gyakorlati kérdései

A lakosság felkészítését a polgári védelmi szempontból I., II., III. csoportba sorolt
településeken legalább háromévenként el kell végezni. Amikor a lakosságot a katasztrófaküszöböt elérő és a katasztrófa-küszöböt el nem érő veszélyhelyzetekre készítjük fel, olyan
készségeket alakítunk ki bennük, melyek segítségével ezekben a helyzetekben sikeresen
menthetik

magukat,

társaikat,

és

az

anyagi

javakat.

A

lakosság

polgári

védelmi/katasztrófavédelmi felkészítése magában foglalja a tűzvédelmi, polgári védelemi,
katasztrófavédelmi ismereteket, és a katasztrófa-küszöböt el nem érő veszélyhelyzeti
ismereteket egyaránt. Lásd 29. ábra.

A katasztrófavédelmi lakosságfelkészítés ismeretei

Polgári védelmi
ismeretek

Tűzvédelmi
ismeretek

Katasztrófavédelmi
ismeretek

A katasztrófa-küszöböt
el nem érő veszélyhelyzeti
ismeretek

29. sz. ábra: A polgári védelmi/katasztrófavédelmi lakosságfelkészítés ismeretei
Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia77
A lakosságfelkészítés mindhárom védelmi időszakban fontos feladat. Vizsgáljuk meg a
különböző időszakok felkészítési módját.

77

Forrás: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései PhD értekezés ZMNE,
Budapest 2005. 28. o.
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5.2.1 A felkészítés végrehajtásának időszakai
Megelőző időszaki felkészítés: Amikor a felkészítő tevékenységet a veszélyhelyzetet
megelőző, prevenciós időszakban végezzük. Itt nem csak arról van szó, hogy a lakosságot a
kialakult veszélyhelyzet esetén betartandó cselekvési mechanizmusokra készítjük fel. Ezen
túlmenően segítséget kell nyújtanunk önvédelmi készségük kialakításához is, valamint
tudatosítanunk kell, hogy milyen módon kerülhetik el azt, hogy önmaguk okozzanak
veszélyhelyzeteket. A preventív felkészítés javasolt tartalma a teljesség igénye nélkül:
 a katasztrófák fajtái, jellemzői,
 a település veszélyei, megelőzési feladatok a településen,
 a katasztrófavédelem minimális jogszabályi háttere, rendszere, jelentősége,
 az állampolgár kötelessége a megelőzés, a veszélyhelyzet-kezelés, a helyreállítás
időszakában,
 a polgári védelmi kötelezettség, a polgári védelmi szervezetek megalakítása a
településen, a riasztás jeleinek, a tájékoztatás módjainak ismerete,
 a komplex védelem lehetséges módjai, feladatai,
 a veszélyhelyzet-kezelés feladatai, eszközei az adott településen, a helyreállítás
feladatai, módjai az adott településen,
 specialitások, aktualitások, segítő szervezetek, helyes magatartási szabályok stb.

Veszélyhelyzeti felkészítés: Amikor a felkészítést a fenyegető, vagy már
bekövetkezett veszély hatása alatt végezzük. Amennyiben a megelőző időszaki felkészítő
rendszer jól működik, akkor a kialakult veszélyhelyzetben a felkészítés megvalósítása jóval
egyszerűbb. Leggyakrabban tájékoztatás78 formájában történik. Ki kell alakítani a
különböző veszélyhelyzetekre és katasztrófákra alkalmazandó egységes tájékoztatási
irányelveket,

amelyet

bekövetkezett

veszélyhelyzet

esetén

az

adott

terület

katasztrófavédelmi szakemberei a védelmi bizottságokkal együttműködve aktualizálnak, és a
kialakult veszélyhelyzet specifikumainak megfelelő tájékoztató anyagot és módszert
dolgoznak ki a lakosság különböző csoportjainak gyors, hatékony tájékoztatására és

78

A Tájékoztatás: a lakosságfelkészítési folyamat egyik jelentős formája, olyan tevékenység, melynek során a
lakosságot megismertetjük az adott helyzettel, a hatóságok intézkedéseivel, a várható következményekkel,
folyamatokkal. A katasztrófavédelmi tevékenység mindhárom időszakában megjelenik, de bekövetkezett
veszély esetén, tehát a veszélyhelyzet-kezelés időszakában ez a legcélszerűbb felkészítési forma. (szerző)
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felkészítésre. Nagyon fontos a gyors, hiteles helyzetelemzés, a sürgős teendők számbavétele,
a feladatok meghatározása, a feladatok felosztása, a gyors, célirányos cselekvés, és
mindezekről a korrekt tájékoztatás.
Helyreállítási időszaki felkészítés: A katasztrófa elhárítását, a veszély elmúlását követő
időszakban végezzük. A fenyegetettség és a kialakult veszélyhelyzet lakosságfelkészítési
módszerei mellett nagyon fontos a helyreállítási időszak ilyen felkészítő tevékenysége is. A
lakosság, akiknek a megszokott életét részben, vagy teljesen felborítja a bekövetkezett
esemény, rendkívüli módon kiszolgáltatott. Az élet „újjászervezése” gyors és pontos
információáramlást, egységes ügykezelést, összehangolt tevékenységet igényel, és ezen
túlmenően azt, hogy a lakosság fel legyen arra készítve mit, hogyan kell tennie annak
érdekében, hogy minél hamarabb és minél kisebb veszteségekkel történjen meg a
helyreállítás

és

az

újjáépítés,

ismernie

kell

a

veszteségeket,

a

folyamatok

visszafordíthatóságának, illetve visszafordíthatatlanságának mértékét.
5.2.2 A felkészítési tartalmak
A felkészítés tartalmát az általános tudnivalók mellett a település veszélyeztetettségi
specifikumaihoz kell igazítani, és modulrendszerben célszerű végezni. A javasolt témákat a
teljesség igénye nélkül az alábbiakban összegezzük:
 katasztrófafajták, a helyi veszélyeztetettség;
 a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályok;
 a katasztrófák pszichológiai hatásai,
 a mentésre való felkészítés, a mentésben való részvétel;
 önmentés, mások mentése, az anyagi javak mentése;
 a katasztrófavédelem és a közreműködők rendszere;
 a polgári védelmi kötelezettség, mentesség;
 a polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazásba helyezésének szabályai;
 a lakosság riasztása,tájékozódási lehetőségek;
 a lakosságvédelem fajtái, szerepe, a segítő szervek, szervezetek;
 tűzvédelemi, tűzmegelőzési ismeretek, elsősegélynyújtás;
 segélykérési módok, önvédelem;
 helyi specialitások, aktualitások, káresetelemzések stb.
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5.2.3 A lakosságfelkészítés módszerei
A lakosságfelkészítő módszerek mindig a terület veszélyeztetettségétől, a felkészítendő
célcsoporttól és a település anyagi lehetőségeitől függően kell megválasztani. Kiválasztását
befolyásolja, hogy a településen kik vesznek részt a felkészítési feladatok végrehajtásában.
Az alábbiakban felsorolunk néhány alkalmazható módszert:
 Felkészítő előadások tartása
 Katasztrófavédelmi eszközök tájékoztató jellegű bemutatása
 Tűzoltólaktanya-látogatások szervezése
 A tűzoltómúzeum, helyi polgári védelmi gyűjtemény megtekintése, tárlatvezetés
 Szórólapok, ismeretterjesztő kiadványok kiosztása
 Az írott és elektronikus médiában ismeretterjesztő anyagok megjelentetése
 Felnőtt és gyermekpályázatok kiírása
 Lakosságfelkészítő kiállítások szervezése
 Részvétel más szervek rendezvényein, tájékoztatás
 Internetes oldalak készítése lakosságfelkészítési témában
 Tankönyvek, munkafüzetek megjelentetése veszélyhelyzeti ismeretekről
 Önkéntes felkészítők toborzása és felkészítése, munkájuk támogatása
 Biztonsági Információs Központok alapítása és működtetése a lakosság
tájékoztatására stb.
A leggyakrabban alkalmazott forma a lakosságfelkészítő foglalkozások tartása. A
lakosságfelkészítés

folyhat

ismeretközvetítő,

készségfejlesztő,

vegyes

típusú

foglalkozásokon, gyakorlásokon és gyakorlatokon egyaránt.
 Az ismeretközvetítő foglalkozások során „csak” ismereteket

adunk át a

felkészítendőknek, amelyet azok aktív vagy passzív módon befogadnak.
 A készségfejlesztő foglalkozások során a katasztrófák bekövetkeztekor betartandó

magatartási

szabályok,

teendők

gyakorlásához

szükséges

„részkészségek”

elsajátítása folyik. Pl.: gázálarc felvétele, kúszás gyakorlása füstszint alatt stb.
 Vegyes típusú foglalkozások során az ismeretközvetítés mellett készségfejlesztést is

végzünk.
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 A gyakorlások során egy-egy részterület ismereteit vagy egy terület néhány elméleti

kérdését ültetik át a gyakorlatba.
 A gyakorlatok során a már megszerzett ismeretek birtokában komplex gyakorlati

feladatok megoldására kerül sor.
5.3 A polgári védelmi szervezetek állománya felkészítésének gyakorlati kérdései
Speciális csoportot alkotnak a felkészítésben a helyi mentőerőt képező polgári
védelmi szervezetek. A polgári védelmi szervezetek felkészítése kiképzés és gyakorlatok
formájában történik a következő módon:
A polgári védelmi kiképzés: alapképzésből, szakkiképzésből és továbbképzésből, vezetői
képzésből áll.
A polgári védelmi gyakorlatok: parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok, készségfejlesztő
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok lehetnek.79
Polgári védelmi alapképzésben kell részesíteni a polgári védelmi szervezetbe beosztott
személyeket a szakképzettségüktől és a szervezetben betöltött beosztásuktól függetlenül. A
polgári védelmi szervezetek felkészítése kiképzés és gyakorlatok formájában történik.
Polgári

védelmi

szakkiképzésben

kell

részesíteni

a

polgári

védelmi

szervezet

szakalegységébe beosztott személyt a szakalegység tevékenységének és a szakalegységben
elvégzendő feladatának megfelelően.
A vezetői képzés kiterjed vezetéselméleti ismeretek oktatására, a polgári védelmi szervezetek
alkalmazási szabályainak megismertetésére, a polgári védelmi szervezetek és a polgári
védelmi feladatok végrehajtásában közreműködő más szervek együttműködésének formáira.

5.4 A lakosságfelkészítés helyi rendszerének kiépítése
A lakosságfelkészítés helyi rendszerének kialakítását a fent leírtak tükrében kell
elvégezni. A célcsoportok kiválasztása, jellemzőinek elemzése, a módszerek meghatározása
feltétlenül szükséges az adott területen. Célszerű a prioritások felállítása, hiszen az egész
lakosságot nem lehet és nem is kell egyszerre, egyformán felkészíteni. Első lépésként az
79

13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről 3. §
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elemzéseknek és a felállított prioritásoknak megfelelő „felkészítési piramist” kell
kialakítani.
5.4.1 Felkészítési piramis kialakítása
A felkészítési piramis olyan terv és módszer, amelyet annak érdekében készítünk,
hogy egy adott területen meghatározzuk a felkészítési célcsoportokat, azok felkészítésének
ütemét és mélységét. A piramis lényege, hogy minden célcsoport a veszélyeztetettségének
és/vagy

a

veszélyhelyzet-kezelésben

betöltött

szerepének

megfelelő

mélységben,

tartalommal és módon kap felkészítést. A felkészítési piramis minden területen más és más.
A 30. sz. ábra egy polgári védelmi kirendeltség, a Monori Polgári Védelmi
Kirendeltség területén kialakított felkészítési rendet ábrázolja, szolgálhat javaslatként a
hasonló veszélyeztetettségű területek felkészítési munkájához. Ahogy az ábrából kitűnik, a
felkészítés első célcsoportját a polgármesterek képezik, majd a településen működő
hivatásos mentőerők kapnak tájékoztatást a védelem helyi rendszeréről, az együttműködés
formáiról, a helyi képességekről.
Őket követik mindazok a csoportok, akik a veszélyhelyzetek megelőzésében
következményeik felszámolásában részt vesznek. Ilyenek a polgármesteri hivatalok
állományából e feladatra kijelölt polgári védelmi referensek, a polgármesterek védelmi
feladataiban önként segítők, a hivatal műszaki ügyintézői, az oktatási vezetők,
intézményvezetők, az intézmények biztonsággal foglalkozó referensei.
Felkészítést kapnak továbbá mindazok, akik a polgármesternek e tevékenységében
segítségére lehetnek azzal, hogy a saját közösségükben veszélyhelyzeti ismereteket
közvetítenek. Ilyenek a pedagógusok, intézményi biztonsági referensek, az szakmai
szövetségek helyi szervezetei, és az önkéntes felkészítők.
Ha a piramis 1-4. sávjába tartozók felkészítése megtörtént, akkor az 5. sáv, a
lakosság fenti csoportokba nem tartozó körének felkészítését kell elvégezni. Kiemelt feladat
a lakosság egyik legsérülékenyebb csoportjának a gyermekeknek a felkészítése. A
felkészítések sorrendje a piramis csúcsától lefelé halad, mélysége nő, tartalma aszerint
változik, hogy az adott piramis-sávban lévőknek mi a szerepe a védelmi rendszerben.
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FELKÉSZÍTÉSI PIRAMIS
1. Polgármesterek
2. Mentőerők…
3. Pv referensi hálózat
Polgármester-segítők
Műszaki ügyintézők
Oktatási-műv. ügyintézők
Intézményvezetők
Pedagógusok,
Intézményi biztonsági referensek
4. Szakmai szövetségek
Önkéntes felkészítők
5. A lakosság szélesebb köre
(érintett állampolgárok)

1

2

3-4

5

30. sz. ábra: Felkészítési piramis
Készítette: dr. Hornyacsek Júlia 2009.Forrás:80
5.4.2 A felkészítések tervezése, előkészítése, lebonyolítása, ellenőrzése
Ahogyan tervszerűen kell kialakítani a védelmi rendszert és a védelmi feladatokat,
úgy a felkészítést is tervszerűen kell végezni. Ennek folyamata a következő:
 Elemezni kell a településen a felkészítettségi helyzetet.
 A felkészítettségi helyzet elemzését követően meg kell határozni a felkészítéssel
kapcsolatos feladatokat, ki kell jelölni a végrehajtás felelőseit, a határidőket.
 Meg kell határozni a felkészítési célcsoportokat, fel kell állítani a prioritásokat.
 Ezt követően ki kell választani az ezeknek megfelelő módszereket, a felkészítők
körét.
 Dönteni kell a település specifikumainak, veszélyeztettségének megfelelő felkészítési
tartalmakat illetően.
 Meg kell határozni a felkészítések helyét, módját, idejét.
 Meg kell tervezni a felkészítések eszköz-szükségletét, költségeit, biztosítani kell a
felkészítések feltételeit.
80

Dr. Hornyacsek Júlia: A lakosságfelkészítés módszertana előadásanyag Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Kirendeltség-vezetők önképzési napja 2009. május 13. ppt. 24. dia
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A fentiekben bemutatott előkészítő munkát követően a felkészítések lebonyolítására
kerül sor. Vizsgáljuk meg egy konkrét felkészítési alkalom teendőit.
Teendők egy konkrét felkészítési alkalom kapcsán:
 A helyszín kialakítása
 Előadók fogadása, regisztráció
 A felkészítendő élcsoport fogadása, regisztráció
 A felkészítő eszközök próbája
 Előadások megtartása
 Ellátás biztosítása
 Felkészítő anyagok kiosztása
 Az ismeretek elmélyítése
 Dokumentációk elvégzése
 Elszámolások lefolytatása.

A felkészítési rendszer kialakítása és a konkrét felkészítési események feladatainak
végrehajtása során fontos az ellenőrzés, az értékelés, az eredmények és a hiányosságok
számba vétele, és ennek tükrében a szükséges korrekciók végrehajtása.
A fentiekben bemutattuk a Magyar Köztársaságot és lakosságát veszélyeztető
tényezőket, valamint a kihívásokra, veszélyeztetettségre adott válaszok közül a honvédelem
rendszert, annak komplexitását, elemeit, feladatait. Vázoltuk az egységes honvédelem
rendszerében megvalósuló polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladat-rendszert, annak
felépítését, működését és a veszélyhelyzetek kezelésében résztvevők körét. Elemeztük a
polgármesterek és a települések helyét, szerepét a védelmi rendszerben, bemutattuk a
megelőzés, a védekezés és a helyreállítás időszakának települési feladatait, valamint a helyi
védelmi rendszer kialakításának folyamatát, módszereit. Végül bemutattuk a veszélyek által
fenyegetett lakosság felkészítésének módját, rendszerét. Kiadványunk elméleti és gyakorlati
ismeretei lehetővé teszik, hogy segítségükkel a települések a polgármesterek vezetésével a
veszélyeztetettségnek megfelelő és hatékony helyi védelmi rendszert építsenek ki és
működtessenek a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében.
x
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1. sz. melléklet/1

A katasztrófák csoportjai
I.

Természeti eredetű katasztrófák

Geológiai (földtani) eredetűek:
 Földrengés: a földkéreg és a földfelszín gyors, nagy erejű elmozdulása.
 Földcsuszamlás: nagy mennyiségű kőzet és talaj átrendeződése a földkéreg felsőbb
rétegeiben és a földfelszínen.
 Hegyomlás, sziklaomlás: a domborzat, jelentős mértékű megváltozása, elmozdulása.
 Vulkánkitörés: a földkéregben levő, vagy azon keletkező résen át láva, szilárd kőzet,
gőzök, hamu, korom szabadba jutása.
Meteorológiai eredetűek:
 Szélvihar: ha az erejénél, sebességénél fogva jelentős pusztítást okoz.
 Homok, por vagy hóvihar: ha embereket, településeket vagy anyagi javakat sodor el,
illetve temet be.
 Özönvízszerű esőzés: a szokásos csapadékmennyiséget jelentősen meghaladó,
hirtelen lezúduló esőzés.
 Jégeső: nagy mennyiségű vagy nagy tömegű jégdarabok előfordulása.
 Havazás: a megszokottnál jóval nagyobb mennyiségű hó hullása, szokatlan
időpontban vagy helyen fellépő havazás.
 Árvíz: az álló és folyóvizek vízjárásának szélsőséges, elöntést okozó eseménye.
 Csapadékhiány: hosszabb időn keresztül a szokásos mértékűnél lényegesen kevesebb
csapadék esése.
 Hőmérsékletemelkedés: egy területen a megszokott értéket messze meghaladó, tartós
felmelegedés, illetve az adott évszakokhoz képest rendkívüli magas hőmérséklet.
 Hőmérsékletcsökkenés: egy területen tartósan, a szokásos mértéknél jelentősen
alacsonyabb hőmérséklet, illetve az évszakokhoz képest rendkívül alacsony
hőmérséklet.
 A hőmérséklet gyors változása: az adott terület hőmérsékletének rövid időn belüli
szélsőséges változása.
 Az éghajlat (mikroklíma) megváltozása: például a légkörbe került korom, füst vagy
széndioxid következtében, az adott területen a hőmérséklet és a páratartalom
gyökeresen átalakul (lehűl vagy felmelegszik).
 Villámcsapás: ha az másodlagos hatásként tüzet, robbanást, jelentős energiaellátási
problémákat okoz.
Biológiai eredetűek:
 Egyes állat vagy növényfajok túlszaporodása, vizek algásodása, a növényi vagy állati
kártevők túlzott mértékű elszaporodása.
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 Állatok tömeges vándorlása, sáskajárás, rágcsálók tömeges megjelenése.
 Járványok, emberek, állatok vagy növények tömeges, fertőző megbetegedése.
 Fertőző betegségek: amelyek gyógyítása egyáltalán nem vagy csak hosszú idő
elteltével lehetséges. Pl.: AIDS, Ebola, influenza.
 Az adott területre nem jellemző fertőző betegségek megjelenése, amelyekkel
szemben a lakosság nem rendelkezik védettséggel, az egészségügyi szervek pedig
nincsenek felkészülve ezek gyógyítására.
 Emberi hiba okozta biológiai katasztrófa: gondatlanság vagy szakszerűtlenség
következtében a laboratóriumokból, kutatóintézetekből kiszabaduló anyagok által
előidézett fertőzés vagy járvány.
 Szándékosan előidézett biológiai katasztrófa: háború esetén, terrorista akció során,
mesterségesen keltett fertőzés vagy járvány, illetve a növényzet vagy állatvilág
elpusztítása.
II. Civilizációs katasztrófák
Ipari katasztrófák:
 Robbanás: az ipari vagy mezőgazdasági üzemekben előállított, tárolt, vagy
feldolgozott, tűz vagy robbanásveszélyes anyagok detonációja. Katasztrofális hatása
lehet a lőszer vagy robbanóanyag raktárakban, illetve a lakóhelyen bekövetkezett
földgáz, propánbutángáz, vagy más anyagok felrobbanásának is.
 Veszélyes hulladék keletkezése: az ipari, mezőgazdasági vagy feldolgozó üzemekben
keletkező, további feldolgozásra alkalmatlan maró, mérgező, sugárzó vagy fertőző
anyagokat nevezzük veszélyes hulladékoknak. Ezek helytelen kezelése, tárolása vagy
megsemmisítése súlyos környezetszennyezést vagy egészségkárosodást okozhat.
 Veszélyes anyagok kiáramlása: az ipari, mezőgazdasági üzemekben tárolt, előállított
vagy felhasznált mérgező, maró, tűz vagy robbanásveszélyes, illetve fertőző anyagok
jelentős mennyiségben történő szabadba jutása.
 Radioaktív anyagok szabadba jutása: az atomerőművekben, kutató vagy
egészségügyi intézményekben tárolt, előállított vagy felhasznált sugárzó anyagok
kiszabadulása.
 Talajkiszáradás: bányaművelés következtében a talajvízszint jelentős csökkenése,
amely a talaj felső rétegének részleges vagy teljes kiszáradását és a növényzet
pusztulását okozhatja.
Mezőgazdasági termeléssel összefüggő katasztrófák:
 Erdőirtás: az erdőknek, elsősorban a trópusi esőerdőknek nagy területen történő teljes
kipusztítása, amely a Föld klímaváltozását is eredményezheti.
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 Kemizálás: növényvédő szerek, műtrágyák indokolatlan mennyiségű vagy
szakszerűtlen használata talaj és vízszennyeződést, az állatvilág és a növényzet
károsodását, illetve pusztulását okozhatja.
 Növényzetpusztítás: az adott terület eltartó-képességét meghaladó számú állat
szakszerűtlen tartása, amelyek elpusztítják a növényzetet.
Környezeti katasztrófák:
 Vízszennyezés: mérgező, maró, rákkeltő radioaktív vagy fertőző anyagok a felszíni
álló vagy folyóvizekbe, illetve talajvizekbe kerülése.
 Talajszennyezés: a veszélyes anyagoknak a talaj felszínére vagy annak mélyebb
rétegeibe kerülnek, illetve a veszélyes anyagok szakszerűtlen tárolása is ide
sorolható.
 Levegőszennyezés: nagyobb mennyiségű veszélyes anyag, gáz, gőz vagy por
formájában történő levegőbe jutása.
Közlekedési katasztrófák:
 Közúti katasztrófa: tömegközlekedési eszközök vagy más közúti járművek tömeges
sérülést, halálesetet, anyagi kárt vagy súlyos veszélyt okozó balesete.
 Vasúti katasztrófa: vasúti szerelvények, illetve vasúti járművek által okozott tömeges
sérülést vagy jelentős veszélyt okozó esemény.
 Légi katasztrófa: légi járműveknek a levegőben vagy a földön történő összeütközése,
lezuhanása, kigyulladása, felrobbanása, ha az személyi sérüléseket vagy halált idéz
elő, jelentős anyagi kárt, vagy veszélyt okoz.
 Vízi katasztrófa: vízi járművek ütközése, sérülése vagy elsüllyedése, ha az tömeges
sérülést, halálesetet eredményez.
 Veszélyes légszennyezés: kedvezőtlen körülmények között a városok levegőjében a
gépjárművek stb. által kibocsátott mérgező gázok felhalmozódása.
Politikai okokra visszavezethető katasztrófák:
 Politikai válság: egy állam politikai rendszerének súlyos működési zavara, amelynek
során a politikai vezetés és irányítás, az államigazgatás, a közrend és közbiztonság
jelentősen meggyengül, vagy megszűnik.
 Politikai forradalom: az államban a politikai válság elmélyülésének eredményeként
kialakuló, gyakran fegyveres konfliktussá fajuló politikai küzdelem.
 Terrorizmus: a politikai, vallási, nemzetiségi konfliktusok megoldására vagy egy
társadalmi rendszer felbomlasztására irányuló harc szélsőséges, agresszív módja.
 Nemzetiségi, faji ellentétek: az egymás mellett élni kényszerülő népek, népcsoportok
közötti viszály, amely elmérgesedve fegyveres küzdelemmé vagy akár
polgárháborúvá fajulhat.
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 Vallási ellentétek: a vallási türelmetlenség vagy gyűlölet szélsőséges esetben más
vallásúak üldözéséhez vagy velük szembeni erőszakhoz vezethet, amely fegyveres
összetűzéseket eredményezhet.
Gazdasági eredetű katasztrófák:
 Szegénység: egy ország, nép vagy népcsoport, életkörülményeinek,
életszínvonalának, anyagi lehetőségeinek a környezetéhez képest jelentősen
alacsonyabb színvonala és ennek szociális, egészségügyi, kulturális következményei.
 Bűnözés: egy társadalom, politikai rendszerének gyengülése. Az általános erkölcsi
hanyatlás, a gazdasági helyzet romlása, a bűnözés terjedéséhez vezethet, amely
bizonyos szintet elérve megbéníthatja a társadalom életét.
 A nemzetgazdaság összeomlása: egy állam, gazdasági rendszerének valamilyen
külső vagy belső okból, pl. háború, polgárháború, forradalom vagy blokád
következtében történő működésképtelenné válása.
Egyéb civilizációs katasztrófák:
Ezek a következő események, jelenségek kapcsán fordulhatnak elő:
 Tömegrendezvények: sok ember (több tíz, esetleg több százezer fő) részvételével
zajló vallási, politikai, sport vagy kulturális rendezvények, melynek során egy pánik
vagy más váratlan esemény súlyos sérüléseket vagy haláleseteket okozhat.
 Migráció: nagy tömegű ember kényszerű elvándorlása, politikai, vallási, nemzetiségi
üldöztetése, háború vagy elemi létfeltételek hiánya miatt. A menekülő embertömeg
ellátása, elhelyezése, a közrend fenntartása rendkívüli megterhelést jelent a fogadó és
a tranzit országoknak.
 Energiahiány: egy ország energiaszükségletének kielégítetlensége, háború, elemi
csapás, gazdasági blokád vagy más ok miatt, amely az egész társadalom életét
megbéníthatja.
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Időjárási rekordok
Időjárási jelenség

Helyszín, időpont

Mérték

Legmagasabb hőmérséklet Líbia 1922

57,7° Celsius

Leghosszabban

43 napon át 49°Celsius

tartó Death Walley USA

hőség
Legalacsonyabb

Wostok Anktarktis 1983

-89,2°Celsius

hőmérséklet
Legnagyobb hőmérséklet- Browning USA

+7-ről -49°Celsisura

esés

1956

56° Celsius

Legnagyobb

Spearfisch

-7-ről +20°Celsiusra

hőmérsékletnövekedés

South Dakota 1943

27° Celsius

Legnagyobb jégeső

India 1888 Moradabad

246 halott

Legnagyobb jégdarab

Gopalgan Banglades 1986

1 kg súlyú

Legnagyobb

India Cherrapunji 1860

26 461 mm

esőmennyiség
Legnagyobb szélsebesség Wichita Falls USA 1958

450 km/H

A legtöbb zivataros nap Bogor Indonézia 1919

322 nap

egy évben
Időjárási jelenség

Helyszín, időpont

A legnagyobb hóesés egy Silver Lake Colorado USA

Mérték
1,93 m

nap
A

legesősebb

hely

a Hawaii USA Waialeale

355 napon át egy évben

világon
A legszárazabb hely

Arica Chille

0,7 mm eső évente

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia: A globális klímaváltozás kapcsán kialakult veszélyhelyzetekre történő
lakosságfelkészítés elméleti és gyakorlati kérdései, kutatási jelentés, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
NKFP6-0079/2005. sz. Jedlik Ányos projekt Budapest, 2005. 106 oldal81

81

Forrás: Rekords AOL.DE-Wissen Wetter Extreme www.at.de/index
és az ESA Portal www.esa.int/es CP/Pr 2006. 06. 06., valamint Olaf Braun: 25 000 Dinge, die verblüffen. –
München: 2003. –p: 278. -ISBN: 3-577-13515-8
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A tűzoltók vonulásának számadatai a meteorológiai adatok tükrében
2005

Átl.hőmérséklet Átl.csapadék
°C

Hónapok

Vonulás

Tűzeset

db

db

mm

Műszaki
mentés
db

1
Január

-0,5

-2%

22

13%

3 086

37%

204

21%

1 374

23%

Február

-3,1

-15%

48

29%

3 087

37%

894

16%

1 688

29%

602 100% 1 619

27%

5
Március

3,3

16%

28

17%

8 138

97%

4
Április

10,9

53%

81

49%

7 352

88%

934

88%

1 635

28%

30%

3 711

63%

37%

2 392

40%

28%

3 434

58%

27%

5 920 100%

21%

1 644

28%

23%

1 286

22%

24%

1 366

23%

18%

2 062

35%

1
Május

15,9

78%

60

36%

6 131

73%

679
2

Június

18,5

90%

63

38%

5 223

63%

099
1

Július

20,5

100%

99

59%

5 839

70%

541
1

Augusztus

18,7

91%

167

100%

8 349 100% 487
1

Szeptember

16,4

80%

56

34%

3 532

42%

196
1

Október

10,6

52%

8

5%

3 205

38%

275
1

November

3,6

18%

33

20%

3 208

38%

327
1

December

0,3

1%

74

44%

Összesen:

3 603
60
753

43%

008
24
246

28
131

4. ábra: A tűzoltók vonulásának számadatai a meteorológiai adatok tükrében
Készítette: Kertész László OKF 2006.
A számadatok melletti százalékarány az adott hónap értékét az év során legmagasabb
értékhez viszonyítva százalékban mutatja meg.
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Személyi igazolvány-minta polgári védelmi személyzet részére

Hátlap

Magasság: 176 cm Szem: kék
Haj: barna

MAGYARORSZÁG
PEST MEGYE
SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY

Egyéb ismertető jelek vagy adatok.

a polgári védelmi személyzet részére

bal felkarján sebhely

Név: Nagy Márton

..........................................................................

Születési idő (vagy életkor): .1964. 04.16.

...........................................................................

Azonossági szám (ha van ilyen): PM/1317
A tulajdonos fényképe
A jelen igazolvány tulajdonosa
Polgári védelmi szervezetbe beosztott/vezető
minőségében a háború áldozatainak védelmére
Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött
Egyezmények és az 1949. augusztus 12-én
kötött Genfi Egyezményeket kiegészítő és a
nemzetközi fegyveres összeütközések
A tulajdonos aláírása

áldozatainak védelméről szóló Jegyzőkönyv (I.
Jegyzőkönyv) védelme alatt áll.
A kiállítás kelte: 2009. május 20.
Az igazolvány száma: PM/M/1341

Bélyegző

vagy hüvelykujjlenyomata

A kibocsátó hatóság aláírása
vagy mindkettő
A lejárat időpontja: 2009. december 31.
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Veszélyeztetettség-felmérési adatlap minta
Maglód
-----------------------------------------------------------------------település
1. Közlekedési veszélyek

Főbb útvonalak:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vasúthálózat:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Főbb közlekedési csomópontok:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vizi utak:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Légi közlekedés:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Árvízzel veszélyeztetett településrészek, utcák

1.
2.
3.
4.
Folyó neve, vízhozama:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Patak neve, vízhozama:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Védművei:

8. Belvízzel veszélyeztetett településrészek, utcák
1.
2.
3.
A belvíz feltételezett okai:
1. árkok hiánya, vagy hiányos vízelvezetés
2. özönvíz-szerű esőzés
3. mezőgazdasági földekről tör be
4. a település földrajzi fekvése/egyéb okok:
A belvíz lehetséges pusztító hatása, veszélyei:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. Veszélyes anyag veszélyeztetettség
Veszélyes anyagot gyártó, tároló, felhasználó üzemek, vállalkozások neve, címe
1.
2.

10. Veszélyes anyagot szállító járművek leggyakrabban használt közlekedési vonala
a településen
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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11. Nukleáris veszélyeztetettség
Pakstól való távolság:
Kutatóreaktortól (BP) való távolság:
7. Földcsuszamlások, földmozgások előfordulása
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Veszélyeztetett utcák, településrészek:
1.
2.
8. Háborús lövedékek, robbanószerkezetek előfordulásának gyakorisága
Sosem
Elvétve
Gyakran
Veszélyeztetett településrészek:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Rendkívüli időjárás
Hóviharok előfordulásának gyakorisága
Sosem
Elvétve
Gyakran
Szélviharok előfordulásának gyakorisága
Sosem
Elvétve
Gyakran
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Villámcsapások előfordulásának gyakorisága
Sosem
Elvétve
Gyakran
10. Az infrastruktúra sérülésének gyakorisága
Gázhálózat sérülése, a szolgáltatás kimaradása

Sosem
Ritkán
Gyakran
Veszélyeztetett településrészek
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Elektromos hálózat sérülése, a szolgáltatás kimaradása
Sosem
Ritkán
Gyakran
Veszélyeztetett településrészek
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Csatorna hálózat sérülése, a szolgáltatás kimaradása

Sosem
Ritkán
Gyakran
Veszélyeztetett településrészek
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Telefon hálózat sérülése, a szolgáltatás kimaradása
Sosem
Ritkán
Gyakran
Veszélyeztetett településrészek
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Rendszeres tömegrendezvények a településen (létszám, helyszín, szervezők)
_________________________________________________________________________
12. Járványveszély
Veszélyeztetett település intézmények, településrészek:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Állatot tartó telepek, vállalkozások
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Veszélyeztetett településrészek
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Oktatási Intézmények , bentlakásos neve címe:
ssz

Név, cím

Létszám

Tel
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12. Egyéb veszélyeztető tényezők a településen

______________, 2006. október 30.

Összeállította:

________________________

…………………...……………………
….

Polgármester

Az adatlapot készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, PMKI Monor PVK 2008.

146

5. sz. melléklet/7. lap

Települési veszélytérkép-minta

Veszélyes üzemek

Közlekedési csomópontok

Belvizes területek

Löszös talajszerkezet

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, PMKI Monor PVK 2008.
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Polgári védelmi szervezetek eszközszükséglete nyomtatvány-minta
Kimutatás a megalakított Polgári Védelmi Szervezetek eszközigényéről
MAGLÓD TELEPÜLÉS
Rajok szükséglete
Parancs- Riasztó
Kitelep. ElsőMűszaki
Műszaki Elhelyezési
nokság
segély
mentő kézi mentő
gépi

Ellátó

Gépi,
kézi
mentes

össz

Egyéni felszerelés
Rádiótelefon
Fázisceruza
Sziréna kezelő
Gázálarc
Egyéni védőruha
Védőcsizma
Zseblámpa
Egyéni
védőfelszerelés
URH adó-vevő
Személygépkocsi
Mobil rádió
Elsősegélytáska
Hordágy
Tehergépkocsi
Műszaki mentő
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Dúc anyag
Elsősegélynyújtó
Személygépkocsi(te
repjáró)
Tehergépkocsi(
Földmunkagép
Tehergépkocsi
Darus Gépkocsi
Kompresszor
Szivattyú
Vízszállító tartály
gépkocsi
Mozgókonyha
Főző-és étkeztető
sátor
Mentesítő eszközök
Gőzborotva
Ipari porszívó
Motoros szivattyú
Locsoló gépkocsi
Seprő gépkocsi
Tartály gépkocsi
Sugármérő műszer
egyéb
Összesen:
* Egyéni védőfelszerelés: védőruha, gázálarc, csizma, zseblámpa
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A rendkívüli időjárásra való felkészülés során felmerülő
feladatok a településen
Rendkívüli időjárási formák
 Hosszantartó és/vagy özönvízszerű esőzés
 Romboló szélvihar
 Hosszantartó, a szokásos mértéket meghaladó havazás, jegesedés
 Tartósan alacsony hőmérséklet
 Tartósan magas hőmérséklet, hőség-riadót indokló meleg

Ssz.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Felkészülési feladat

Felelős,
határidő

Az esetleges veszély számbavétele, elhárításának
tervezése
A Riasztási terv pontosítása
A riasztó-értesítő-ügyeleti szolgálat felállítása
feltételeinek biztosítása
Szükségellátási lehetőségek felmérése
Egészségügyi helyek, étkeztetési helyek
Tájékoztatásuk az esetleges feladatukról
Melegedési lehetőségek felmérése
Tájékoztatásuk az esetleges feladatukról
Téli időjárási feladatok ellátására készített adattárak
pontosítása (Eszközök, gépek, személyek,
vállalkozók stb.)
A település veszélyhelyzeti munkatérképe
pontosítása
A krónikus betegek, szülő nők folyamatos felmérése,
orvosok elérhetősége rögzítése
A krónikus betegek, szülő nők szállítási terve
különleges időjárási viszonyok között
A település műszaki ellátó szervezetének
felkészülése a rendkívüli időjárási viszonyokra
(műszaki mentő gépi és kézi raj)
A lakosság veszélyhelyzeti felkészítése; tájékoztató
anyag megjelentetése újságban, hírlevélben,
hirdetményben vagy egyébfelkészítési módon
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Felelős,
határidő

12.

13.
14.

Kapcsolatfelvétel a védekező szervekkel, egyeztetés,
elérhetőség pontosítása (Közútkezelő Kht,
Mentőszolgálat, Rendőrség, szerződéses vállalkozók,
polgári védelem stb.)
Az esetleges helyreállítási feladatok tervezése

15.

Rendkívüli időjárásra munkaidőn túli, hétvégi
vezetői ügyelet szervezése
A vis maior eljárási szabályainak megismerése

16.

Adatlap biztosítása a kárfelméréshez

17.

Előszerződések megkötése a rendkívüli időjárás
esetén közreműködő vállalkozókkal (csak ennek
meglétével igényelhető vissza egy esetleges
kárfelszámolás költsége)
A kárfelszámolók tájékoztatása a munkanapló,
menetlevél vezetésének szükségességéről. Ezek
leigazolása nélkül szintén nem igényelhető vissza
egy esetleges kárfelszámolás költsége
Árkok átereszek tisztítása az önkormányzati
fenntartású intézményeknél
Sérült tetőszerkezetek javítása az önkormányzati
fenntartású intézményeknél
Az intézményvezetők figyelmének felhívása a
rendkívüli időjárással kapcsolatos esetleges
feladataikról
A lakosság figyelmének felhívása a fenti feladatok
elvégzésére
Egyebek (település-specifikus feladatok)

18.

19.
20.
21.

22.
23.
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Adatbázis-minta
a rendkívüli időjárásra való felkészüléshez
______________________________________________település
I. A rendkívüli időjárási viszonyokra való felkészülés háttéradatai, helyzete
ssz

Alapfeladat 2008 /2009-re

Felkészülési helyzet

1.

Riasztási terv pontosítása

2.

A risztó-értesítő-ügyeleti



Biztosítva vannak

szolgálat felállítása



Előkészítés alatt

feltételeinek biztosítása



Nincsenek biztosítva

megjegyzés

Pontosítás dátuma:

(A megfelelő rész aláhúzandó)
3.

Név, cím

Ellátható
létszám

Szükség

Eügyi

ellátási

helyek

(fő)
1.

lehetőségek
2.

felmérése
Étkeztetési

1.

helyek
2.
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ssz

Alapfeladat 2008 /2009-re

Felkészülési helyzet

Szükség
ellátási
lehetőségek
felmérése

Név, cím

Ellátható
létszám

Név, cím

Ellátható
létszám

Étkeztetési
helyek

4.
Melegedési lehetőségek

megjegyzés

1.
2.
3.

5.

Téli időjárási feladatok
ellátására készített adattárak
pontosítása (Eszközök,
gépek, személyek,
vállalkozók stb.)
6. A település veszélyhelyzeti
munkatérképe pontosítása
7. A krónikus betegek, szülő
nők folyamatos felmérése,
orvosok elérhetősége
8. A krónikus betegek, szülő
nők szállítása különleges
időjárási viszonyok között
9. A település műszaki ellátó
szervezetének felkészülése a
rendkívüli időjárási
viszonyokra (műszaki
mentő gépi és kézi raj)
10. A lakosság veszélyhelyzeti
felkészítése (tájékoztató
anyag újságban, hírlevélben,
hirdetményben)
11. Kapcsolatfelvétel a
védekező szervekkel,
egyeztetés (Közútkezelő
Kht, Mentőszolgálat,
Rendőrség, szerződéses
vállalkozók, polgári
védelem stb.)

Pontosítás dátuma:

Pontosítás dátuma:
 Megoldott
 Megoldatlan
(A megfelelő rész aláhúzandó)
 Megoldott
 Megoldatlan
(A megfelelő rész aláhúzandó
 Megtörtént
 Folyamatban van
 Nem oldható meg

(ki által?)

(A megfelelő rész aláhúzandó)
 Megtörtént
 Folyamatban van
 Nem megoldható
(A megfelelő rész aláhúzandó)
 Megtörtént
 Folyamatban van
 Nem megoldható
(A megfelelő rész aláhúzandó)
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II. Települési összegzés a védekezési munkagépekről, eszközökről, erőkről
Anyagok/Eszközök/Gépek

Van/nincs
(Mennyi)

Tulajdonos, vagy az
eszközt biztosító cég
név, elérhetőség

Megjegyzés

só
kavics
homok
Hóeke

Tolólapos gépjármű

Adatok a pm
hivatalban
megtalálhatók
Pontosítás dátuma:
Pontosítás dátuma:

Rakodólapos gépjármű

Pontosítás dátuma:

Sószóró

Pontosítás dátuma:

Árokásó

Pontosítás dátuma:

Tehergépkocsik

Pontosítás dátuma:

Szivattyúk

Pontosítás dátuma:

Agregátor

Pontosítás dátuma:

Lajt-kocsi

Pontosítás dátuma:

Csatornatisztító gép

Pontosítás dátuma:

Szippantó-kapacitás

Pontosítás dátuma:

Darus gépkocsi

Pontosítás dátuma:

Kosaras daru

Pontosítás dátuma:

Egyéb eszköz

Pontosítás dátuma:

______________200 . október

-n
PH
______________________________
polgármester
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Pánikelkerülési mechanizmusok
rendkívüli eseményeket, katasztrófákat követően
A krízisintervenció egyik fontos feladata a pánik-elkerülési mechanizmusok beindítása. A
pánik-elkerülési mechanizmusokat foglalja össze az alábbi ábra.

Határozottság,
példamutatás

Szervezett, irányított
tevékenykedtetés

Korrekt
kommunikáció

Bizonytalankodók
bevonása

Az alapvető
szükségletek biztosítása

Hangadók
tevékenykedtetése

Labilis egyének
elkülönítése

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2009. Budapest
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Kárfelmérési adatlap-minta

Település neve: ……………………………………….……………………..

Kárfelmérési adatlap
Rendkívüli időjárási körülmények miatt bekövetkezett károkról
I.

1. Kárt szenvedett építmény címe:
……………………………………………………………...

2. Tulajdonos (és bérlő) neve, címe:
……………………………………………………………

3. Károsodás időpontja:
…………………………………………………………………………

4. *Rendelkezik-e biztosítással:

igen

nem

5. Építmény:
a) Önkormányzati tulajdonú
Lakás célú építmény
Nem lakás célú építmény
1. Kötelező feladat ellátást
2. Nem kötelező feladat ellátást szolgálja
b) Személyi tulajdonú
Lakás célú építmény
Nem lakás célú építmény
c) Egyéb tulajdonban lévő:
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*A b) i. pont esetén a károsodott lakóingatlanon kívül a tulajdonos rendelkezik-e más
ingatlan(rész) tulajdonnal.

igen

nem

6. A károsodott építmény megnevezése (rendeltetése):
………………………………………...

II.

1. *Az építményt érő kár jellege:
vízkár

2. *Az építmény:

árvízkár

megsemmisült

belvízkár

csapadékvíz

egyéb

károsodott

súlyosan

kisebb mértékben

3. *Az építménykár rövid műszaki ismertetése:

4. Az építmény




szintszáma:
……………………………………………………………………………..
*alápincézett-e
igen
nem
főbb épületszerkezetek:
- alapozás:
 anyaga
 kár jellege
- falazat:
 anyaga
 kár jellege
- födém:
 anyaga
 kár jellege
- tetőszerkezet
 anyaga
 kár jellege
- héjazat
 anyaga, a kár jellege
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5. *Az építmény az előzetes állapotfelmérés alapján: helyreállítható
helyreállítható

nem

III:

1. *Az építmény rendelkezik-e építési (fennmaradási) engedéllyel:
nem

igen

2. Az építmény a település (amennyiben van) jóváhagyott rendezési terve alapján épült-e:
igen

nem

IV.

Építménykár becsült értéke:
…………………………………………………………………….

Helyreállítás, újjáépítés becsült értéke:
…………………………………………………………

Dátum: ………………………………………….

………………………
………………………….
……………………………
Tulajdonos (bérlő)

Jegyző

Műszaki ügyintéző

___________________
* Kiválasztott rész aláhúzással jelölendő
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Összesített cselekvési rend …………………………….. esemény kezeléséhez

1
2

Talált lőszerek, robbanó és
veszélyes anyagok

Biológiai eredetű
veszélyforrások

Rendkívüli időjárási
veszélyek

Energia és közmű
rendszerek. műk. zavarai

Tüzek, robbanás veszélyes
ipari üzemek balesetei

Veszélyes anyagok
tárolása és szállítása.

Közlekedési balesetek

Belvizek

Földrengés, földmozgások

Veszélyforrások

Felelős üzemeltető és kárelhárító szervek,

Más védelmi szervek és
szervezetek.

Rendőrség

Tűzoltóság

PV kirendeltség

Végrehajtandó feladatok
Polgármester
(önkormányzat)

Sorszám

Felelőségi kör

Meg
jegyz

A kialakult (bekövetkezett) eseményről,
balesetről a bejelentés vétele, a szükséges
adatok rögzítése.
A bejelentés valódiságának és az adatok
pontosságának visszaellenőrzése.

3

Az érintett, vagy közreműködő védelmi
szervek tájékoztatása, az információk és a
végrehajtandó
feladatok
előzetes
egyeztetés.

4

A jelentési és tájékoztatási kötelezettség
végrehajtása és folyamatos végzése.
(megyei ügyelet, polgármester, más
védelmi szervek)

A feladat sorában a megfelelő oszlopba + jelet kell tenni

159

10.sz. melléklet/2

Összesített cselekvési rend …………………………….. esemény kezeléséhez

6

7

8

Talált lőszerek, robbanó és
veszélyes anyagok

Biológiai eredetű
veszélyforrások

Rendkívüli időjárási
veszélyek

Energia és közmű
rendszerek. műk. zavarai

Tüzek, robbanás veszélyes
ipari üzemek balesetei

Veszélyes anyagok
tárolása és szállítása.

Közlekedési balesetek

Belvizek

Földrengés, földmozgások

Veszélyforrások

Felelős üzemeltető és kárelhárító szervek,

Más védelmi szervek és
szervezetek.

Rendőrség

Tájékozódás a helyszínen a kialakult
helyzetről és a végrehajtandó feladatokról.

Tűzoltóság

5

PV kirendeltség

Végrehajtandó feladatok
Polgármester
(önkormányzat)

Sorszám

Felelőségi kör

Meg
jegyz

Egyeztetés a mentést irányító vezetőkkel a
végrehajtandó
lakosságvédelmi
feladatokról, a végrehajtás idejéről, a
mentéshez
szükséges
feltételek
biztosításáról és lehetőségeiről.
Döntési javaslat kidolgozása a mentés és a
lakosságvédelmi feladatok végrehajtására,
felterjesztése a döntéshozó számára.
A védelmi tervek előkészítése, a híradó, az
informatikai és a jelentési rendszerek
aktivizálása, a szükséges készenléti
szolgálatok felállítása.
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Összesített cselekvési rend …………………………….. esemény kezeléséhez

Talált lőszerek, robbanó és
veszélyes anyagok

Energia és közmű
rendszerek. műk. zavarai

Tüzek, robbanás veszélyes
ipari üzemek balesetei

Földrengés, földmozgások

Felelős üzemeltető és kárelhárító szervek,

Veszélyforrások

Meg

12

13

Biológiai eredetű
veszélyforrások

A
polg.
mest.

Rendkívüli időjárási
veszélyek

11

Döntési javaslat felterjesztése a lakosság
élete, az anyagi javak, a növény és az
állatállomány védelmével kapcsolatban.

Veszélyes anyagok
tárolása és szállítása.

adat

Közlekedési balesetek

10

Közreműködés a mentési munkák felmérésében, a végrehajtásához szükséges feltételek megszervezésében és biztosításában,
a mentő erők ellátásában.

Belvizek

Hang
szóró
kocsi

Rendőrség

Az érintett lakosság tájékoztatása a
kialakult helyzetről, a betartandó átmeneti
intézkedésekről, magatartási szabályokról.

Tűzoltóság

9

PV kirendeltség

Végrehajtandó feladatok
Polgármester
(önkormányzat)

Sorszám

Más védelmi szervek és
szervezetek.

Felelőségi kör

jegyz

A lakosság riasztása, az elzárkózás, vagy a
kimenekítés elrendelése,
információk
közlése.
A lakossági védőfelszerelések igénylése,
szükség és igény szerinti szétosztása
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Összesített cselekvési rend …………………………….. esemény kezeléséhez

14

15

16

Talált lőszerek, robbanó és
veszélyes anyagok

Biológiai eredetű
veszélyforrások

Rendkívüli időjárási
veszélyek

Energia és közmű
rendszerek. műk. zavarai

Tüzek, robbanás veszélyes
ipari üzemek balesetei

Veszélyes anyagok
tárolása és szállítása.

Közlekedési balesetek

Belvizek

Földrengés, földmozgások

Veszélyforrások

Felelős üzemeltető és kárelhárító szervek,

Más védelmi szervek és
szervezetek.

Rendőrség

Tűzoltóság

PV kirendeltség

Végrehajtandó feladatok
Polgármester
(önkormányzat)

Sorszám

Felelőségi kör

Meg
jegyz

A kimenekítéssel összefüggő forgalomszabályozási, elhelyezési és ellátási
feladatok megszervezése, a feltételek
megteremtése.
Döntési javaslat felterjesztése a polgári
védelmi
szervezetek
alkalmazási
készenlétbe helyezésének elrendelésére, az
állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek
pv.
szolgáltatási
kötelezettségének
teljesítésére.
A pv. tervek alapján, a kijelölt pv.
szervezetek
riasztása,
felszerelése,
felkészítése, a mentés vezető igénye
szerint, a kárhelyen történő alkalmazásuk
elrendelése.
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Összesített cselekvési rend …………………………….. esemény kezeléséhez

17

18

19

Talált lőszerek, robbanó és
veszélyes anyagok

Biológiai eredetű
veszélyforrások

Rendkívüli időjárási
veszélyek

Energia és közmű
rendszerek. műk. zavarai

Tüzek, robbanás veszélyes
ipari üzemek balesetei

Veszélyes anyagok
tárolása és szállítása.

Közlekedési balesetek

Belvizek

Földrengés, földmozgások

Veszélyforrások

Felelős üzemeltető és kárelhárító szervek,

Más védelmi szervek és
szervezetek.

Rendőrség

Tűzoltóság

PV kirendeltség

Végrehajtandó feladatok
Polgármester
(önkormányzat)

Sorszám

Felelőségi kör

Meg
jegyz

A
lakosság
kitelepítésével
és
befogadásával
kapcsolatos
feladatok
(gyülekeztetés, szállítás, elhelyezés, ellátás,
eü. biztosítás) szervezése, a végrehajtás
feltételeinek biztosítása.
A kitelepítési és a befogadási feladatok
végrehajtásához szükséges őrzés-védelmi,
közlekedési
és
forgalomszabályozási
feladatok megszervezése, a feltételek
biztosítása.
Közreműködés a különböző mentő erők
tevékenységének koordinálásában, szakmai
segítséget nyújt a mentéshez szükséges
erők,
eszközök
és
feltételek
megszervezéséhez a külső segítségkérés
igényléséhez.

163

10.sz. melléklet/6

Összesített cselekvési rend …………………………….. esemény kezeléséhez

20

21

22

23

Talált lőszerek, robbanó
és veszélyes anyagok

Biológiai eredetű
veszélyforrások

Veszélyes anyagok
tárolása és szállítása.
Tüzek, robbanás
veszélyes ipari üzemek
balesetei
Energia és közmű
rendszerek. műk.
zavarai
Rendkívüli időjárási
veszélyek

Közlekedési balesetek

Belvizek

Földrengés,
földmozgások

Veszélyforrások

Felelős üzemeltető és
kár- elhárító szervek,

Más védelmi szervek
és szervezetek.

Rendőrség

Tűzoltóság

PV kirendeltség

Végrehajtandó feladatok
Polgármester
(önkormányzat)

Sorszám

Felelőségi kör

Meg
jegyz

A polgármester felhatalmazása alapján
kapcsolattartás a mentést segítő szervezetekkel,
a
magasabb
szintű
katasztrófavédelmi szervekkel, a médiával.
Igény szerint sajtótájékoztatók szervezése.
A sérültek egészségügyi ellátásának
szervezése, közreműködés az áldozatokkal
kapcsolatos feladatok végrehajtásában.
Az események és a tett intézkedések, a
végrehajtott feladatok dokumentálása, a
jelentési rendszer működtetése.
Folyamatos
kapcsolattartás
a
segélyszervezetekkel, közreműködés az
adományok szétosztásában, szűkség szerint
adminisztrációs és információs szolgálat
szervezése, működtetése
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Beosztó határozat-minta
_____________________ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Szám:

/2005.

HATÁROZAT
polgári védelmi szolgálatba történő beosztásról

_______________ (anyja neve: _______________, születési hely, idő:
__________________ ________________szám alatti lakost polgári védelmi szolgálatra
beosztom az 1996. évi XXXVII. törvény (Pvtv.) 19. § (2.) bekezdése alapján, melyet a
________________________ polgári védelmi szervezetében teljesít.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a XXXXXXX Megyei
Közgyűlés elnökéhez címzett fellebbezésnek van helye, melyet illetékmentesen
hivatalomhoz kell benyújtani.
A határozat elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

Indokolás
A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (Pvtv.) 3. §-ának (3.), valamint
20. §-ának (1.) bekezdése alapján az állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség
terheli.
Tekintettel arra, hogy személyét illetően a kötelezettség alól a Pvtv. 20. és 21. §-a alapján
nem rendelkezik mentességgel, a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

__________________ 2005. január …

_______________________________
polgármester
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11.sz. melléklet/2
Beosztási névjegyzék-minta

Települési Polgári Védelmi Szervezet

_____________________település

………………………………………..szervezetről

No. Megnevezés

Név

Lakhely,

Munkahely neve címe, Iskolai

cím,

elérhetősége

Foglalkozás

végzettség

telefonszám

1.

Parancsnok

2.

ParancsnokHelyettes

3.

Gk. vezető

4.

Beosztott

Beosztott

__________________ 2005. január …

_______________________________
polgármester
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11.sz. melléklet/3
Megalakítási terv-minta Polgári védelmi szervezetek kialakításához _______________________TEELEPÜLÉS

A

A település

A lakó szám
(fő)

település
polgári
védelmi

Készenléti

Település

idő

parancsnokság

Riasztó raj

Kitelepítési

Gépi-kézi mentesítő

befogadási raj

raj

sorolása
Fokozat Óra alegység/fő
3
Gyors

Maglód

megalakítási
hely

alegység/fő

3

megalakítási
hely

megalakítási
alegység/fő

hely

alegység/fő

megalak hely

5

6

nem

12

sorolt

Rövid 16

1

1
7

Békeidőszaki
1

összesen

3

Polgármesteri
hivatal

1

5

Polgármesteri
hivatal

1

7

Polgármesteri

Iskola

Hivatal

24

1

36
1

Hosszú 48

1
7

5

72
Mindösszesen:

1

3

1

5

2

14

1

6
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12. sz. melléklet
A polgári védelmi szervezetbe beosztottak adatai rajonkénti megoszlásban
-

minta -

ECSER TELEPÜLÉS
Kitelepítő raj (szakalegység)
név

leánykori név

születési hely, idő

anyja családi és
utóneve
lakcím

foglalkozás

a szakképzettség

egyéb végzettség

családi állapot

munkahely,

telefonszám

a szervezeti
beosztásra
vonatkozó adatok
Egyéb
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13.sz. melléklet
A polgári védelmi szakalegységek feladatai
A polgári védelmi feladatok ellátására az alábbi polgári védelmi szakalegységeket kell
létrehozni:
Riasztási feladatokra:


Riasztó szakalegység: a lakosság, a polgári védelmi szervezetek állományának
riasztására, a szükséges technikai eszközök és berendezések működtetésére, az
elsötétítés és fényálcázás végrehajtásának ellenőrzésére.



Híradó szakalegység: Riasztás, híradás, tájékoztatás megszervezésére, az ezzel
kapcsolatos feladatok koordinálására, közreműködés a döntés előkészítésében,
ügyeleti rendszer és a folyamatos kapcsolattartás megszervezésére.

A vezetés támogatására


Vezetésbiztosító szakalegység: a polgári védelmi vezetés feltételeinek biztosítására.

Lakosságvédelmi feladatokra:


Kitelepítési-elhelyezési szakalegység: a veszélyeztetett területről az állampolgárok
kitelepítése, kimenekítése, továbbá a kitelepítéssel, befogadással összefüggő
feladatok ellátásának megszervezésére és végrehajtására



Óvóhelyi

szakalegység:

a

lakosság

helyi

védelmét

szolgáló

óvóhelyek

(szükségóvóhelyek) rendeltetésszerű használatának, valamint az óvóhelyen való
tartózkodási szabályok betartásának biztosítására.
Kárfelszámolási feladatokra:


RBV szakalegység: a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai,
vegyi védelme és a kárterület biztosítása, továbbá felderítési, ellenőrzési,
mentesítési és fertőtlenítési feladatok, a veszélyt okozó (nem mentesíthető)
anyagok, eszközök megjelölése, elkülönítése érdekében.



Elsősegélynyújtó- és sérültszállító szakalegység: békeidőszaki katasztrófák során és
minősített időszakban a sérült személyek felkutatása, elsősegélynyújtásban való
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részesítése, sérültek gyűjtőhelyére, kórházba való szállítása, a polgári védelmi
szervezetek egészségügyi biztosítása, a szükséggyógyintézetek felállításában és
működtetésében való részvétel, valamint a kórházak kitelepítésében való
közreműködés érdekében.


Állat- és növényvédelmi szakalegység: a járványos növény- és állatbetegségek
megelőzésében, terjedésének megakadályozásában és a felszámolásában való
közreműködésre.



Közegészségügyi

és járványügyi

szakalegység: járványos

megbetegedések,

fertőzések által veszélyeztetett lakosság védelme érdekében szükséges megelőző
intézkedések és a fertőtlenítő munkák elvégzése, továbbá a halálos áldozatokkal
kapcsolatos

halaszthatatlan

feladatok

végrehajtásában

való

közreműködés

érdekében.


Műszaki mentő szakalegység: a lakosság és az anyagi javak megelőző műszaki
védelmének végrehajtása, a kulturális javak védelme, szükségóvóhelyek létesítése,
építése, a vizek kártételei elleni védekezésben való közreműködés, valamint a
rendkívüli időjárási viszonyok következményeinek felszámolása, a romok által
betemetett óvóhelyeken vagy romosodott épületekben lévő állampolgárok
felkutatása, mentése érdekében.



Műszaki és kárfelszámoló szakalegységet: az épület, közmű- és műszaki károk
felmérése, csökkentése, felszámolása, szükség szerinti helyreállítása érdekében;

Logisztikai feladatokra
 Ellátó szakalegység: a lakosság védőeszközökkel való ellátása, a polgári védelmi
szervezetek működéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása, a
szervezetek ellátása és az ideiglenesen ellátatlanná vált lakosság egyszeri
ellátásának végrehajtása érdekében
 Szállító szakalegység: a lakosság és az anyagi javak védelméhez, valamint a polgári
védelmi szervezetek működéséhez szükséges szállítási feladatok végrehajtása
érdekében.
Forrás: 55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek
létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól 3. §
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14.sz. melléklet
HATÁROZAT
technikai eszközök polgári védelmi célú igénybevételre történő kijelöléséről és
beosztásáról
A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésére
figyelemmel, .......................... ........................................................... (név) tulajdonában álló
............................................................ (lakcím, telephely) ................................. gyártmányú
..................... típusú ................................ rendszámú (azonosítási számú) technikai eszköz
polgári védelmi célú igénybevételre kijelölöm, és beosztom .......................................
polgári védelmi szervezetbe.
A technikai eszköz a polgári védelmi szolgálatot (igénybevételt) elrendelő határozatban
megjelölt helyen és időben, igénybevételre alkalmas állapotban, a rendszeresített
tartozékokkal együtt kell rendelkezésre bocsátani.
E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a ........................... megyei
közgyűlés elnökéhez (Budapest főpolgármesteréhez) címzett, de a Polgármesteri
Hivatalnál 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.
Ha e határozatban megjelölt technikai eszközt a határozat jogerőre emelkedését követően
elidegenítette, forgalomból kivonta, vagy azzal más ok miatt nem rendelkezik, arról 8
napon belül köteles hivatalomat értesíteni.

Indokolás

Kelt, ....................................
P. H.
........................................
polgármester

xxx
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