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1.  BEVEZETÉS 
 
 

1.1 A TERV RENDELTETÉSE  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. 
(XI. 10.) Korm. rendelet alapján a BM OKF, a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok, a kirendeltségvezetők, a polgármesterek, a gazdálkodó szervek 
veszélyelhárítási tervet, illetve a katasztrófavédelmi megbízottak járási veszélyelhárítási tervkivonatot készítenek a katasztrófák következményeinek a 
katasztrófaveszély, veszélyhelyzet elhárítása, csökkentése érdekében. 

A védekezésért felelős személy a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében, a jóváhagyott terv szerint intézkedik az emberi élet, a lakosság 
alapvető ellátásának biztosítása, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a létfontosságú rendszerelemek védelme és a katasztrófa 
következményeinek csökkentése érdekében. 

 
1.2 A TERV CÉLJA 
 

A veszélyelhárítási tervek célja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 44. §-ban felsorolt természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében szükséges 
szakmai döntéseket támogatása a különböző veszélyekre vonatkozó eljárási rendek, műveleti sorrendek és adatbázisok segítségével. 

 
1.3 A TERV HATÁLYA 
 

A veszélyelhárítási terveket Magyarország területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kezelése, valamint következményeinek elhárítása, 
csökkentése érdekében kell alkalmazni.  

A veszélyelhárítási tervek hatálya kiterjed - a tervek szintjétől függően - a BM OKF szervezeti egységeire, területi, területi jogállású és helyi 
szerveire, az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekre, az önkéntes és karitatív szervezetek állományára, a védelmi igazgatás szegmensére, 
valamint a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet kezelésében érintett résztvevő szervekre, szervezetekre. 
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1.4 A TELEPÜLÉS ADATAI, JELLEMZŐI: 
 

 
 

VÁL 
 

Régió: Közép-Dunántúl 
Megye: Fejér 
Járás: Martonvásár 
Jogállás: község 
Polgármester:  Bechtold Tamás 
Jegyző:  Dr. Balogh Lóránd 
Közbiztonsági referens: Miklósi Tibor 
Közbiztonsági referens helyettes:  
Népesség: 2539 fő 
Belterület (km2): 2,30 
Külterület (km2): 34,56 
Korösszetétel:  0-18 év: 587 fő, 18-60 év: 1511 fő, 60-X év: 441 fő 
Helyben dolgozók: 145 
Munkanélküliek száma: 105 
Lakóingatlanok száma: 880 
Közintézmények: 1. sz. melléklet: Adattár 2. oldal 
Szolgáltatók: 1. sz. melléklet: Adattár 2. oldal 
Társadalmi, karitatív szervek: 1. sz. melléklet: Adattár 2. oldal 
Főbb veszélyeztetettség: besorolás alapján 
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1.5 A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI 
a) katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek bemutatása; 1. sz. melléklet: Adattár 3. oldal  
b) katasztrófavédelmi osztályba sorolás térképi megjelenítése; 1. sz. melléklet: Adattár 4. oldal 
c) jellemző, feltárt veszélyeztető hatások, kockázati tényezők ismertetése. 1. sz. melléklet: Adattár 5-6. oldal 

 
2.  A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK 

 
2.1 A HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

A védekezésért felelős személy helyzetértékelési feladatainak ismertetése: 
 meghatározni a katasztrófaveszély, veszélyeztetettség mértékét; 
 felmérni a kockázati, várható védekezési helyszíneket; 
 felmérni a védekezés elsődleges feladatait; 
 programozható intézkedési műveleti sorrend áttekintése; 
 intézkedési műveleti sorrend nem programozható elemekkel való kiegészítése; 
 felmérni a veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket, anyagokat; 
 felmérni a rendelkezésre álló erő-eszköz kapacitást;  
 induló készletek pontosítása; 
 külső erők igénybevétele lehetőségének felmérése.  

 
2.2 A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBE HELYEZÉS RENDJE  

 
2.2.1.1 A vezető, az Operatív Munkaszerv riasztása, készenlétbe helyezése  

 
Az operatív munkaszerv vezetője: Csehó Tamás tűzoltó százados, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Iparbiztonsági 
Főfelügyelő +36-22/512-231, +36-20/374-1670 tamas.cseho@katved.gov.hu 
 
A munkaszerv felépítése:  
Az Operatív Munkaszerv vezetője a HVB elnök katasztrófavédelmi helyettese. A munkaszervet az alábbi tagok építik fel.  

-  Az illetékességi területen közüzemi szolgáltatást végző szervezetek képviselői, 
- az egészségügyi- és mentőszolgálat dolgozói, 
- az állategészségügy és élelmiszer biztonsági szerv dolgozói,  
- a közlekedési szervek és szervezetek tagjai, 
- a hírközlés kijelölt tagjai,  
- valamint más szervek és szervezetek a járás sajátosságait figyelembe véve. 
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Az operatív munkaszervezet tagjainak elérhetősége az 1. sz. melléklet: Adattár 7.-8. oldalán találhatók. 

 
Az operatív munkaszervezet riasztása és készenlétbe helyezésének rendje, elérésének normái 
A Munkacsoport aktivizálását a HVB titkár vagy a HVB elnök katasztrófavédelmi elnökhelyettese javaslatára a HVB elnöke rendeli el, amelyet 
követően a Munkacsoportba kijelölt személyek kötelesek a meghatározott helyen és időpontban megjelenni. A Munkacsoport vezetőjének 
kiértesítését, riasztását a HVB elnök rendeli el. A Munkacsoport aktivizálását a Munkacsoport vezetője hajtja végre az 1. számú melléklet - 
Adattárban szereplő elérhetőségi adatok alapján. Amennyiben más időt nem határoznak meg, a bevonulás normaideje munkaidőn túl 1 óra, mely a 
riasztás vételének időpontjától számít. 

 
Az operatív munkaszerv működési rendje: Martonvásár Járás HVB Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.3. pontja. 

 
2.2.1.2 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek riasztása, készenlétbe helyezése 
FMKI Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség; 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.   +36-22/512-150 

 
Riasztás, készenlétbe helyezés rendje, végrehajtása; a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Értesítési Terve alapján. 

 
A készenléti fokozatok a következők: alapállapot, katasztrófavédelmi készenlét, katasztrófaveszély készenlét és teljes bevetési készenlét. 

 
A készenléti fokozatonként végrehajtandó feladatokat valamint a készenléti fokozatok elérésének normái: 

 
ALAPÁLLAPOT 
A beavatkozó erők normál működési rendje. Alapállapot során végrehajtandó feladatok: 

 katasztrófaelhárításban történő részvételt biztosító tervek, rendszabályok kidolgozása; 
 vezető munkaszervek katasztrófavédelmi feladatainak kidolgozása; 
 okmányok, adattárak, nyilvántartások, tervek kidolgozása, naprakészen tartása; 
 katasztrófavédelmi felkészítések végrehajtása; 
 katasztrófavédelmi gyakorlatok végrehajtása; 
 technikai eszközök folyamatos meglétének, alkalmazhatóságának biztosítása; 
 állomány riasztási, aktivizálási, működési feltételeinek biztosítása. 

 
 
 
KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT 
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A katasztrófavédelmi készenlét akkor kerül elrendelésre, amikor az előrejelzések szerint katasztrófahelyzet kialakulása várható és az erők 
igénybevételére lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor kerülhet erők igénybevételére. A készenlét 
során végrehajtandó feladatok munkaidőben elrendelt készenlét esetén az elrendeléstől, illetve munkaidőn kívüli elrendelt készenlét esetén a 
következő munkanap kezdetétől számított 12 órán belül: 

 kijelölt vezető szervek operatív törzseinek, csoportjainak megalakítása; 
 kialakult helyzetnek megfelelően a végrehajtó erők kijelölése; 
 kijelölt erők kiértesítése, szolgálati, szolgálatteljesítési helyre történő berendelése; 
 várható feladat tisztázása; 
 alkalmazási tervek, málházási jegyek, utalványok, egyéb okmányok pontosítása; 
 kijelölt munkacsoportok, támogató állomány készenléti szolgálatának megszervezése; 
 személyi állomány eligazítása, szükség esetén feladatorientált felkészítésük; 
 összekötőtiszti rendszer pontosítása, az összekötők szükség szerint kiküldése; 
 kijelölt erők személyi feltételeinek, technikai eszközeinek pontosítása, kiadása; 
 EDR rádiók, mobil telefonok felvétele, a hálózati működés ellenőrzése; 
 kiértesítés feltételeinek folyamatos biztosítása; 
 szállítás (közúti, vasúti, légi) megszervezése; 
 készenlét jelentése. 

 
KATASZTRÓFAVESZÉLY KÉSZENLÉT 
A készenléti fokozat a reagálási idő további rövidítése érdekében kerül bevezetésre. A készenlét soron végrehajtandó feladatok az elrendeléstől 
számított 6 órán belül: 

 katasztrófavédelmi készenlét fokozat feladatai végrehajtásának ellenőrzése; 
 készenléti szolgálatot teljesítők berendelése szolgálati, szolgálatteljesítési helyükre; 
 eszközellátási rend, lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök pontosítása; 
 anyagok, eszközök átvétele, málházás végrehajtása, a besorolás megszervezése; 
 állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatról; 
 készenlét jelentése. 
 

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

 katasztrófavédelmi készenlét feladatainak végrehajtási ellenőrzése; 
 katasztrófaveszély készenlét feladatainak végrehajtási ellenőrzése; 
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 besorolás végrehajtása, málházás, állomány ellenőrzése; 
 személyi állomány eligazítása; 
 1 órás menetkészség elérése és fenntartása; 
 készenlét jelentése. 

 
2.2.2 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK 

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

 
A köteles polgári védelmi szervezetek típusai és egységei: 
Központi polgári védelmi szervezet: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője hozza létre olyan szakfeladat ellátására, amely 
különleges szakértelmet és technikai eszközöket igényel. Felépítéséről és létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője 
dönt, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki. 
 
Területi polgári védelmi szervezet: a települési polgári védelmi szervezetek képességét meghaladó polgári védelmi feladat végrehajtására hozzák 
létre, felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata alapján a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv központi szerve vezetője határoz, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki. 

 
Települési polgári védelmi szervezet: községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben kell létrehozni, ha azt a település 
katasztrófavédelmi besorolása indokolja. Létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség 
vezetőjének javaslata alapján a polgármester állapítja meg, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki. 
 
Munkahelyi polgári védelmi szervezet: a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében hozzák létre, tagjait a 
gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki. 

 
Rendelkezésre álló köteles polgári védelmi szervezetek (név, típus, egység, létszám); 1. sz. melléklet: Adattár 9. oldalán találhatók. 

 
 

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK ELRENDELÉSE 
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 a katasztrófavédelemért felelős miniszter, a BM OKF főigazgatója kezdeményezése alapján, a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett; 
 a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelemért felelős miniszter intézkedése alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben 

annak utólagos tájékoztatásával -, amelyről a BM OKF főigazgatóját egyidejűleg tájékoztatja; 
 a polgármester és főpolgármester a megyei, illetve fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján, vagy halasztást 

nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával; 
 a munkahelyi polgári védelmi szervezetet létrehozó vezető a területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyidejű tájékoztatása 

mellett. 
 

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK KÉSZENLÉTI IDEJE 
 

Gyors reagálású 12 órán belül Rövid reagálású 24 órán belül 
 

A gyors reagálású szervezetek elsősorban az irányítást végző szervek, szervezetek, valamint a katasztrófák elhárításában való részvétel 
érdekében megalakított azonnal alkalmazható polgári védelmi szervezetek. 

 
A rövid reagálású szervezetek elsősorban azok a teljes állománnyal megalakított részlegek, rajok, csoportok, amelyek a gyors reagálású 

szervezeteken kívül a katasztrófavédelmi feladatok végzésébe rövid előkészítés után bevonhatók.  
 

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSI FOKOZATAI 
 

ALAPÁLLAPOT 
Az Alapállapot célja létrehozni, biztosítani mindazon feltételeket, amelyek lehetővé teszik a gyors és rövid reagálású polgári védelmi szervezetek 

riasztását, megalakítását, katasztrófák kezelésében való részvételét, valamint magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn belüli 
végrehajtását. 

 
Az Alapállapot során végrehajtandó feladatok:  

 polgári védelmi szervezetek felkészítése, rendszeres továbbképzése; 
 polgári védelmi szervezetek működését szabályozó okmányok kidolgozása; 
 polgári védelmi szervezetek állományának gyakoroltatása, ellenőrzése; 
 riasztó-értesítő szolgálat okmányrendszerének kidolgozása; 
 anyagi-technikai eszközök, objektumok meghatározása, lebiztosítása; 
 raktárkészletek felhasználhatóságának biztosítása; 
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 polgári védelmi szervezetek működés-megalakítási helyeinek kijelölése, lebiztosítása; 
 működés-megalakítási helyeken technikai eszközök fogadásának megteremtése; 
 polgári védelmi szervezetek személyi állomány adatainak naprakészen tartása; 
 polgári védelmi szervezetek alkalmazhatóságának fenntartása; 
 polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatok kiadásának előkészítése; 
 megalakított szervezetek parancsnoki állományának felkészítése; 
 speciális eszközök kezelőinek felkészítése. 

 
KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT 

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

 
A katasztrófavédelmi készenlét során végrehajtandó feladatok: 

 meglévő tervek, tervrendszerek soron kívüli pontosítása; 
 körletek, helyhez kötött polgári védelmi célú létesítmények szemrevételezése; 
 körletek, polgári védelmi célú létesítmények használatra való előkészítése; 
 riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatok bevezetése; 
 meghatározott híradó-informatikai rendszerek aktivizálása; 
 katasztrófariasztás elrendelésének vétele, illetve továbbításának megszervezése; 
 polgári védelmi szervezetek megalakítása; 
 polgári védelmi szervezetek személyi, anyagi-technikai feltételeinek megteremtése; 
 egyéni védőeszközök, felszerelések tervek szerinti kiadása, hiányok pótlása; 
 rövid készenlétű polgári védelmi szervezetek készenlétének elérése; 
 polgári védelmi szervezetek felszerelése, eligazítása, gyorsított ütemű felkészítése; 
 parancsnoki állomány gyorsított ütemű felkészítése; 
 speciális eszközök kezelőinek gyorsított ütemű felkészítése; 
 lakosság riasztására szolgáló eszközök üzempróbájának végrehajtása; 
 lakosság riasztására szolgáló eszközöknél jelentkező problémák elhárítása. 
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KATASZTRÓFAVESZÉLY KÉSZENLÉT 

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

 
A katasztrófaveszély készenléti fokozat feladatai: 

 katasztrófavédelmi készenlét fokozat feladatai végrehajtásának ellenőrzése; 
 készenlétbe helyezettek berendelése szolgálati, illetve szolgálatteljesítési helyükre; 
 anyagok, eszközök átvétele, málházás végrehajtása, a besorolás megszervezése; 
 állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatról; 
 készenlét jelentése. 

 
TELJES BEVETÉSI KÉSZENLÉT 

A teljes bevetési készenlét a polgári védelmi szervezetek legmagasabb készenléti fokozata, amely akkor kerül elrendelésre, amikor indokolt a 
legrövidebb reakcióidő biztosítása. A teljes bevetési készenlét a megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor a kijelölt 
megalakítási, gyülekezési helyeiken készen állnak az alkalmazásra. 

 
A készenlét során végrehajtandó feladatok: 

 alkalmazási időszakra kidolgozott tervek aktivizálása; 
 előkészített intézkedések végrehajtása; 
 vezetés és együttműködés folyamatos biztosítása; 
 polgári védelmi szervezetek gyülekezési körleteinek elfoglalása, berendezése; 
 vezetési-irányítási helyszínek teljes személyi és anyagi feltöltése; 
 vezetési-irányítási helyszínek működőképességének folyamatos fenntartása; 
 mozgósított állomány munka- és balesetvédelmi oktatásban való részesítése; 
 mozgósított állomány részére gyorsított ütemű felkészítés megtartása; 
 polgári védelmi célú létesítmények berendezése, igénybevételre történő előkészítésük. 
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Amennyiben a teljes bevetési készenlét elrendelését nem előzte meg az alacsonyabb készenléti fokozatok bevezetése, úgy végre kell hajtani az 
alacsonyabb készenlét során meghatározott feladatokat is. A polgári védelmi szervezetek magasabb mozgósítási készenléti fokozatból alacsonyabb 
mozgósítási készenlétbe történő helyezésére a készenlétbe helyezést elrendelő személy jogosult. 

 
 

A MAGASABB MOZGÓSÍTÁSI KÉSZENLÉT IDŐNORMÁI 
 

 
Magasabb mozgósítási készenlét (óra) 

PV szervezet készenléti idő szerint katasztrófa-védelmi 
készenlét 

katasztrófa veszély 
készenlét 

teljes bevetési 
készenlét 

A készenlét (működési készség) elérésének 
helye 

GYORS 12 órán belül + 8 + 10 + 12 Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési 
helyeken 

RÖVID 24 órán belül + 16 + 20 + 24 Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési 
helyeken 

 

2.2.3 ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK 
Az önkéntes mentőszervezetek abban az esetben kerülnek alkalmazásra, ha a kárhelyszínen különleges szakképzettség, valamint speciális 
szakfelszerelések igénybevétele szükséges, vagy a veszélyeztetett területen a rendelkezésre álló erők nem elegendőek, vagy az alkalmazott polgári 
védelmi szervezetek váltása szükséges. 

 
ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK TÍPUSAI 

 
Központi rendeltetésű mentőszervezetek: HUNOR, valamint a HUSZÁR mentőszervezetek bevethetőek az ország bármely pontján, illetve 
külföldön Magyarország hivatalos mentőcsapataként. 
Területi rendeltetésű mentőszervezetek: a területi rendeltetésű mentőszervezetek a megyei igazgatóságok igazgatói alárendeltségébe tartoznak, 
bevethetőek a megye területén, illetve a szomszédos megyék területén, szükség esetén a BM OKF Főigazgatójának döntése alapján az ország 
bármely területén. 
Helyi rendeltetésű mentőszervezetek: a helyi rendeltetésű mentőszervezetek a területileg illetékes megyei (fővárosi) igazgatóságok alárendeltségébe 
tartoznak. A megalakítási helyük szerinti településen a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatók döntése alapján a fővárosban és az 
illetékes megyében egy-egy speciális feladat végrehajtására alkalmazhatóak.  
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET 
 

Fejér Önkéntes Mentőszervezet  
Vezetője: Nagy Lajos tűzoltó alezredes FMKI Polgári Védelmi Főfelügyelő Elérhetősége: +36-20/326-5815 

  
A Fejér Önkéntes Mentőszervezet az INSARAG irányelvek alapján az alábbi komponensekből épül fel: 

 Vezetési komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)  
 Logisztikai komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)  
 Vízkárelhárítási komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)  
 Kutatási- mentési komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)  
 Egészségügyi komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)  

Összlétszáma 55 fő. 
 

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK KÉSZENLÉTI FOKOZATAI 
 

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

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

 
ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSÁNAK RENDJE 

 
Központi rendeltetésű: riasztásukat a BM OKF Főigazgatója rendeli el a BM OKF Központi Főügyelet útján. A szervezetek vezetőinek riasztása 

után azok a megalakítási tervben meghatározottak alapján riasztják a tagokat. A tagok megalakítási helyen gyülekeznek. A készenlét elérésének 
ideje: 6 óra.  

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

Helyi rendeltetésű: alkalmazásukat a megyei (fővárosi) igazgatók rendelhetik el a megyei (fővárosi) ügyelet útján. A riasztási rendjüket saját 
tervben szabályozzák, gyülekezési helyüket maguk jelölik ki, illetve a riasztás során a megyei (fővárosi) ügyelet is meghatározhatja. 
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ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK ALKALMAZÁSA 
 

Katasztrófaveszélyben és veszélyhelyzetben csak a Nemzeti Minősítési Rendszer keretében minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek 
riaszthatóak, illetve csak azok alkalmazhatóak a kárhelyszínen. A mentésben a felkészített, a szükséges védőfelszereléssel, munkaeszközökkel és 
igazolvánnyal ellátott állomány alkalmazható. 

Az alkalmazott mentőszervezetek a katasztrófák hatása elleni védekezésben és a kárelhárításban a katasztrófavédelmi szervek szakmai 
irányításával vesznek részt. 

A mentőszervezet teljes állománya számára az utasítás jogát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetésével megbízott tagja gyakorolja, akit a 
területi és a települési polgári védelmi szervezet tekintetében a katasztrófavédelmi igazgató, illetve központi polgári védelmi szervezet tekintetében 
a BM OKF főigazgatója bíz meg. 

A feladatok ellátásában a mentőszervezetek a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás alapján vesznek részt. 
 

2.2.4 VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
Polgárőrség 
Elnök: Hoppár György Tel.: 20/9457-144 e-mail: -  
Szolgálatvezető: Hoppár György tel: 20/9457-144 
A Polgárőrség összesen 30 fővel, valamint az alábbi eszközökkel rendelkezik: 1db szolgálati gépkocsival, 1 db éjjellátó készülék.  
 
Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Elnök: Váradi Endre Tel.: 20/510-4380 e-mail: - 
Parancsnok: Váradi Roland  tel: 70/311-9635 
A Tűzoltó Egyesület összesen 20 fővel, valamint az alábbi eszközökkel rendelkezik: 1 db felszerelt gépjárműfecskendő. 
 

 
2.3 IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE 

 
2.3.1 HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE 
Irányítók: 

 Polgármester: Bechtold Tamás Tel.: +36-22/353-411, +36-30/331-9645  www.val.hu 
 Martonvásár Járás HVB elnök: Dr. Koltai Gábor Tel.: +36-22/460-004, 06/30-274-5575, koltai.gabor@martonvasar.hu 

HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes: Csehó Tamás tűzoltó százados, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Iparbiztonsági 
Főfelügyelő +36-22/512-231, +36-20/374-1670 tamas.cseho@katved.gov.hu 

 
A HVB tagok (név, elérhetőség) listája megtalálható az 1. sz. melléklet: Adattár 10.-11. oldalán. 
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Helyi irányítás rendje 

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett polgármester illetékességi területén a 2011. évi CXXVIII. törvény 16. §-ban és a 234/2011. (XI. 
10.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározottak szerint irányítja és szervezi a védekezés feladatait. 

Veszélyhelyzetben az érintett településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől a megyei (fővárosi) 
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy veszi át. 

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett helyi védelmi bizottság elnöke illetékességi területén a 2011. évi CXXVIII. törvény 14. §-ban és a 
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározottak szerint irányítja és összehangolja a települések katasztrófavédelmi tevékenységét. 

A helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesi feladatait a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által 
kijelölt személy látja el. 

 
A HVB elnökének feladatai: 
 felel a helyi szintű honvédelmi feladatok összehangolásáért, 
 gondoskodik a HVB munkaszervezetének működési feltételeiről, 
 gondoskodik a HVB infokommunikációs rendszere és egyéb, katasztrófavédelmi célú kommunikációs rendszere működőképességének 

folyamatos biztosításáról, 
 ellátja a jogszabályban rögzített feladatait, 
 összehívja és vezeti a HVB üléseit, 
 irányítja a titkár tevékenységét, részére utasítást adhat, 
 a HVB feladat-és hatáskörébe tartozó kérdésekben kapcsolatot tart az MVB elnökével (titkárával), 
 megállapítja a helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra kötelezettek körét, 
 nyilvántartást vezet, amellyel elősegíti az MVB elnökének, valamint a HVB illetékességi területén a polgármesterek hatáskörébe tartozó 

igénybevételi jog gyakorlását, koordinálja az igénybevétel helyi szintű végrehajtását. 

A HVB elnökének katasztrófavédelmi feladatai (a felkészülés, a megelőzés, a védekezés és helyreállítás időszakában): 
     /nincs katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetve/ 
 működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek, szervezetek tevékenységét, 
  utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére, 
  intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök átcsoportosítására és bevonására, 
  meghatározza a védekezés helyi feladatait, ellenőrzi azok végrehajtását, illetve elrendeli a települési polgári védelmi erők bevonását, 
  kijelöli a védekezés koordinálásáért felelős személyt, 
  koordinálja a védekezésben résztvevő polgármesterek tevékenységét, 
  gondoskodik a helyreállítás meghatározott sorrendjének és ütemének megvalósításáról, meghatározza az illetékességi területén működő 

közigazgatási szervek helyreállítással kapcsolatos feladatait, 
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  intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig 
 
 
 
 A HVB katasztrófavédelmi feladatai: 

- katasztrófaveszély bekövetkezése esetén elemzi, értékeli (prognosztizálja) a kialakult szituációt, a védekezés, a felkészülés állapotát, 
eredményeit, javaslatot készít elő a HVB elnökének a szükséges döntésekre, majd közreműködik annak helyi végrehajtásában, 

- javaslatot tesz a települési veszélyelhárítási tervekben foglaltak végrehajtására, 
- koordinálja az érintett szervek tevékenységét, a működési feltételek biztosítását, 
- koordinálja a helyszíni műveletirányításra kijelölt katasztrófavédelmi tiszt, illetve a polgármesterek tevékenységét, 
- közreműködik az MVB által meghatározott területi védekezési feladatok végrehajtásában, 
- folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, a védekezés eredményeit és várható feladatait, javaslatokat dolgoz ki melyről rendszeres jelentést 

tesz a HVB elnökének, 
- kapcsolatot tart a szomszédos HVB-k hasonló jellegű munkacsoportjaival, a HVB elnök döntése alapján tervezi, szervezi a térségbe érkező 

megerősítő erők alkalmazását, mindenoldalú ellátását, biztosítja a működés feltételeit, 
- végzi a polgári védelmi feladatok végrehajtásának koordinációját,  
- folyamatosan végzi a feladatok végrehajtásának, a kialakult helyzetnek az értékelését, elemzését, javaslatokat tesz a HVB elnöki döntésekre, 

központi intézkedésekre, 
- közreműködik a HVB elnöke döntésének megfelelően a helyreállítási munkák vezetésében, a humanitárius segélyek elosztásának 

szervezésében, a helyreállítási munkák ellenőrzésében, a polgármesterek tevékenységének segítésében. 

 
2.3.2 TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE 

 Irányító: 
 Megyei Védelmi Bizottság elnöke: Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott  

 MVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes: Magosi Lajos tűzoltó ezredes  
 Az MVB tagok (név, elérhetőség) listája megtalálható az 1. sz. melléklet – Adattár 12.-14. oldalán. 

 
 TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE 

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 10-13. §-ban, illetve 
a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. §-ban meghatározottak szerint illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben 
közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását. 

A megyei, fővárosi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettese a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója. 
 

2.3.3 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS RENDJE 
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A Kormány közvetlenül vagy a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján irányítja a megyei, fővárosi védelmi bizottságok 
katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.  

A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, és a védekezéssel kapcsolatos feladatok ágazati összehangolása 
érdekében kormányzati koordinációs szervet működtet. 

Amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófavédelemért felelős 
miniszter - legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig - miniszteri biztost nevezhet ki. A biztos feladata az érintett területen a védekezési feladatok 
összehangolása, amely során utasíthatja a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét. 

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet során a KKB NVK részleges vagy teljes alkalmazási készenlétét a KKB elnöke, vagy halaszthatatlan esetben a 
KKB NVK vezetője a KKB elnökének előzetes egyetértésével rendeli el a KKB tevékenységének támogatása érdekében. 

 
2.4 A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE 

  KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A VÉDEKEZÉSBEN ÉRINTETTEK KÖZÖTT 
 a polgármester a helyi védelmi bizottság elnökével a helyi védelmi bizottság operatív munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend 

szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést; 
 a védekezésben érintett helyi védelmi bizottság elnöke a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökével a fővárosi, megyei operatív 

munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést; 
 a védekezésben érintett megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a KKB NVK vezetőjével a fővárosi, megyei operatív munkaszerv vezetője 

útján a KKB NVK vezetője által meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést; 
 a KKB NVK vezetője a KKB elnökének az általa meghatározott rend szerint tesz jelentést. 
 Jelentésminta megtalálható az 1. sz. melléklet – Adattár 15. oldalán. 

 
3.  A LAKOSSÁG VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK 

 
3.1 RIASZTÁS, FIGYELMEZTETÉS, VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS RENDJE  

A lakosságot érintő veszélyhelyzetben a veszélyeztető hatások megelőzése, illetve csökkentése érdekében jelezni kell az esemény bekövetkezését, 
annak elmúlását, valamint haladéktalanul tájékoztatni kell a lakosságot a betartandó magatartási szabályokról, a tervezett intézkedésekről, azok 
végrehajtásáról, a veszélyhelyzeti eseményről.  

 
3.1.1.  A LAKOSSÁG RIASZTÁSÁNAK ÉS VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJAI, ESZKÖZEI 

 közérdekű közlemény; 
 lakossági riasztó rendszer eszközei;  
 elektronikus hírközlési szolgáltatások;  
 helyben szokásos módon, hangosbemondó, hírvivő, falragaszok;  
 egyéb eszközök. 
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3.1.2    A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 32. § (6), illetve a 36. § (6) bekezdése alapján a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv közérdekű közleményt adhat ki.  

Emberi életet, vagyonbiztonságot veszélyeztető, károsító események várható bekövetkezéséről, a már bekövetkezett események 
következményeinek enyhítéséről, az elvégzendő feladatokról szóló országos közérdekű közleményt - szükség esetén - a BM OKF érintett 
szakterületei bevonásával a BM OKF Központi Főügyeletese készíti el. 

A közleményt a BM OKF főigazgatójának utasítására, a BM OKF Központi Főügyelete e-mailen és Marathon Terra rendszeren továbbítja az 
Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet és a közzétételi kötelezettséggel rendelkező közszolgálati, közösségi, valamint a jelentős befolyásoló 
erejű médiaszolgáltatók, az együttműködési megállapodásban a közzétételt vállaló médiaszolgáltatók részére.  

A megyei vonatkozású közleményt a katasztrófavédelmi igazgatóságok szakterületei készítik el és az igazgatói jóváhagyást, a BM OKF 
főigazgatói engedélyt követően a területi ügyeletek útján továbbítják a területi közzétételi kötelezettség helyszíne szerinti vételkörzetben működő 
helyi médiaszolgáltatók részére.  

 
Közlemény típusai: a) azonnali, és b) 2 órán belüli. 

 
A szöveges közlés tartalmazza különösen: 
 bekövetkezett esemény pontos helyét és idejét; 
 esemény várható hatásait; 
 okozott hatás kiterjedését; 
 hatás várható időtartamát; 
 követendő magatartási szabályokat; 
 további tájékoztatási lehetőségeket. 

 
Vál médiaszolgáltatói az 1. sz. melléklet: Adattár 16. oldalán találhatók. 
 
3.1.3 A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL 

Vál község lakossági katasztrófa-riasztásnak rendkívül fontos eszköze a telepített lakossági riasztó, mely lefedettsége 100%-os. A község 2 db 
lakossági riasztó-tájékoztató eszközzel rendelkezik.  

A riasztóeszközök részletes listája, térképi megjelenítése, valamint a katasztrófariasztás jelzései az 1. sz. melléklet: Adattár 17.-19.. oldalán 
találhatók.  
 

3.2   A LAKOSSÁG ALAPVETŐ ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA 
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A vonatkozó mértékben, a veszélyelhárítási tervekben szerepeltetni kell a megyei (fővárosi) védelmi bizottságnak a védelemgazdasági alapterv a 
fegyveres erők és a rendvédelmi szervek, valamint a lakosság ellátásra különleges jogrend bevezetése esetén című 10. sz. pontosított terve alapján a 
lakosság alapvető ellátásának rendjét, adatait.  
 
3.3   A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE  
A veszélyelhárítási terv mellékletét kitelepítési-befogadási terv képezi, amely különösen tartalmazza. 

A veszélyeztetett területen élő lakosság távolsági védelme átmeneti jelleggel kimenekítéssel, illetve kitelepítéssel biztosítható. A lakosság védelme 
azon esetekben valósul meg kitelepítéssel, amikor a helyszíni védelem nem alkalmazható, és a veszélyeztető esemény előre jelezhető, a kitelepítés 
tervezhető.  

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

A kitelepített, illetve kimenekített lakosság elhelyezése a veszélyeztetett terület határán kívül eső, arra kijelölt befogadó helyeken történik. A 
veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területről kitelepített, illetve kimenekített személyek, anyagi javak és eszközök a veszély 
elmúltával visszatelepítésre kerülnek. 

A kitelepítés a veszélyeztetett területről járművel vagy gyalogosan hajtható végre. A saját közlekedési eszközzel távozó lakosokat elindulásuk előtt 
a kijelölt helyen veszik nyilvántartásba, ahol tájékoztatást kapnak a kitelepítési útvonalakról, amelyeken a közlekedés engedélyezett.  

A lakosság nyilvántartásba vétele a gyülekezési helyeken történik a polgármester koordinálásával. A kitelepítés/befogadás szakterületi feladatainak 
végrehajtása érdekében az állampolgároktól szükséges az alábbi adatok rögzítése (3. sz. függelék): név, állandó lakcím, személyi azonosítást biztosító 
fényképes okmány száma (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél), mobil telefonszám, befogadás helye (önkormányzati, rokonok, egyéb 
megjelöléssel). A gyülekezési helyekről szervezett formában indulnak a befogadó helyekre. A gyalogos kivonásra akkor kerül sor, ha a veszélyeztető 
esemény hatásának bekövetkezése előtt szállító járművek beérkezése nem biztosítható, illetve, ha a befogadóhely korábban vagy könnyebben 
megközelíthető. 

 
 A KITELEPÍTÉS ÉS A BEFOGADÁS ELRENDELÉSE 

 
Veszélyhelyzetben, a kormány felhatalmazása alapján, illetékességi területére vonatkozóan: 
 a polgármester;  
 a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy, aki veszélyhelyzetben a településen a helyi 

katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől átvette; 
 a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke. 

 
Halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan: 
 a polgármester;  
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 a megyei, főváros védelmi bizottság elnöke; 
 BM OKF főigazgatója; 
 katasztrófavédelemért felelős miniszter. 

 
A VESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZŰNÉSE UTÁN A VISSZATELEPÜLÉS FELTÉTELEI 
 a közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése; 
 a lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniás rendszabályokról; 
 a közművek, közműszolgáltatások helyreállítása; 
 a minimális lakhatási feltételek biztosítása; 
 a lakosság alapellátásának biztosítása; 
 az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása; 
 az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása; 
 közintézmények működési feltételeinek biztosítása; 
 az iskolai oktatás újraindítása;  
 a károk felmérése. 

 
A VISSZATELEPÍTÉS ELRENDELÉSE 

 
A visszatelepítés elrendelésére jogosult: 
 a katasztrófavédelemért felelős miniszter; 
 a BM OKF főigazgatója; 
 a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke. 

 
3.4  KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE, HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JAVAK VÉDELME 

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

  
 A lezárt kárterületre az alábbi személyek léphetnek be: 

 mentésben és a következmények elhárításában közreműködők; 
 lakosság alapvető ellátása érdekében a területen munkát végzők; 
 hátrahagyott ingatlannal, illetve anyagi javakkal rendelkező személyek; 
 BM OKF főigazgatójának engedélyével rendelkezők. 
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A lezárt területen történő be- és kilépés az engedélyezett személyek számára kizárólag a helyi műveletirányító engedélyével, az ellenőrző-átengedő 
ponton történő nyilvántartás elvégzése után lehetséges. A lezárt kárterületen tartózkodók a kárterületről történő kilépéskor (szükség esetén) az 
átengedő ponton kötelesek a személyi, valamint technikai mentesítést végrehajtani. 

 
3.5 AZ ELZÁRKÓZÁS ÉS JÓDPROFILAXIS RENDJE 

 
3.5.1 AZ ELZÁRKÓZÁS RENDJE 

A lakosság védelmének egyik alapvető módszere a helyi védelem keretében bevezetésre kerülő elzárkózás a veszélyeztető hatás elleni védelemre 
alkalmas, illetve alkalmassá tett helyen.  

Az elzárkózás elrendelésekor az érintett lakosságnak a saját otthona vagy az elzárkózásra alkalmas egyéb helyiség nyújt védelmet. Az elzárkózás 
szabályairól a lakosságot a település polgármestere tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közreműködésével.  

Az elzárkózásra olyan helyiség alkalmas, mely az építményben lehetőleg középen helyezkedik el, a lehető legkevesebb nyílászáróval rendelkezik 
és a szennyezett környezettől a leginkább elszigetelhető. A veszélyeztető anyag jellegétől függően alkalmas a jól izolálható alagsor, pince, emeleti 
építmény vagy védelmi célú építmény. 

  
 Az elzárkózás alkalmával gondoskodni kell: 

 nyílászárók zárásáról, szükség szerinti utólagos tömítéséről; 
 szellőző vagy klíma berendezések kikapcsolásáról; 
 országos, rádió, televízió, hangosbemondó közleményeinek figyelemmel kíséréséről; 
 védőeszköz előkészítéséről, alkalmazásáról; 
 háziállatok elzárásáról; 
 háziállatok takarmánykészletének védelméről. 

 
Az elzárkózás során fel kell készülni a kitelepítésre, illetve kimenekítésre. Járvány esetében a továbbterjedés megakadályozása érdekében 

helyben tartás, karantén intézkedések bevezetése válhat szükségessé. 
  

3.5.2 MEGELŐZŐ GYÓGYSZEREZÉS (JÓDPROFILAXIS) 
 

Nukleáris veszélyhelyzet esetén a megelőző óvintézkedések, és a sürgős óvintézkedések zónájában az érintett lakosság és a beavatkozó állomány 
részére jódprofilaxis alkalmazása indokolt lehet. Jódprofilaxis a stabil jód bevitele a pajzsmirigy radioaktív jódfelvételének csökkentésére vagy 
megakadályozására szolgál.  

A jódtabletta csak akkor hatékony, ha beszedésük a radioaktív felhő érkezését megelőzi. A jódtabletta kiosztása csak akkor indokolt, ha nem 
lehet kimenekítéssel, elzárkózással, levegő szűrésével védekezni. A jódprofilaxis más óvintézkedésekkel együtt eredményes. A MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. 30 km-es zónájában élő lakosok védelme érdekében a jód tabletták készletezése, kiosztása biztosított.    

- 24 - 
 



 
 
3.6 A MENTESÍTÉS, FERTŐTLENÍTÉS RENDJE 

 
RADIOLÓGIAI-, BIOLÓGIAI-, VEGYI MENTESÍTÉS 

 
A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak csökkentése érdekében végrehajtandó mindazon 

tevékenységek, eljárások, amelyek a veszélyforrásokból származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradó 
hatásainak lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.  

A mentesítés a sugárzó, vegyi, biológiai anyagok eltávolítása a személyekről, terepről, technikai eszközökről és anyagokról.  
A mentesítés a szennyeződés fajtája szerint lehet sugármentesítés, vegyi mentesítés vagy fertőtlenítés. 
 
MENTESÍTÉS SZINTJEI  
 azonnali mentesítés; 
(egyén hajtja végre a sérültek megmentése érdekében) 
 részleges mentesítés; 
(egyén vagy alegység végez az alapvető felszerelés egyes részein) 
 teljes mentesítés. 
(RBV védelmi egységek végzi) 
 
A mentesítés mobil és helyhez kötött mentesítő állomásokon kerül végrehajtásra.  
A kárhelyszínen elsősorban a kárelhárítást végző személyeket, azok felszereléseit, eszközeit, járműveit illetőleg az elszennyeződött területet, utakat, 

épületeket, berendezéseket kell mentesíteni. 
A személyek és eszközeik mentesítéséhez - a szennyezett terület határán, tiszta területen - ki kell jelölni mentesítő helyet. A mentesítő helyen a 

mentesítést végrehajtó állomány egyéni (bőr és légzés) védőfelszerelésben végzi a tevékenységet. Gondoskodni kell a mentesítő oldat biztosításáról, 
illetőleg a felhasznált oldat összegyűjtéséről. A mentesítendő személyek és eszközök mozgása szigorúan egyirányú lehet: a szennyezett térfélről a 
tiszta térfél felé. 

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

Kapacitás  Létesítmény 
A M T 

Személy mentesítés 0 db 0 fő/óra 0 fő/óra 0 fő/óra 

Anyag mentesítés 0 db 0 kg/óra 0 kg/óra 0 kg/óra 

Gépjármű mentesítés 0 db 0 db/óra 0 db/óra 0 db/óra 

 
„A” típusú: azonnal (12 órán belül), átalakítás nélkül; 
„M” típusú: legfeljebb 48 órán belül, átalakítások, módosítások elvégzését követően; 
„T” típus: előző két típusba nem tartozó létesítmény, külön intézkedésre. 

 
3.7 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, SÉRÜLTSZÁLLÍTÁS RENDJE 

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén közreműködnek: 
 a sérült személyek felkutatásában; 
 az elsősegélynyújtásban;  
 a sérültek gyűjtőhelyre szállításában;  
 a gyűjtőhelyről a sérültek kórházba történő szállításában.  

 
3.8 HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL KAPCSOLATOS HALASZTHATATLAN INTÉZKEDÉSEK 

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén közreműködnek: 
 a rendőrség értesítésében; 
 a holttestek felkutatásában; 
 a holttestek összegyűjtésében (a rendőrségi helyszíni szemle végrehajtását követően); 
 a holttestek kegyeleti gyűjtőhelyre történő szállításában; 
 a kapcsolatfelvételben az egészségügyi intézményekkel, a népegészségügyi hatósággal, az önkormányzatokkal, temetkezési vállatokkal; 
 a mentesítésben, fertőtlenítésben, a járványügyi rendszabályok elrendelésében, betartatásában. 
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4.  A NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDJE 
 

4.1 A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SEGÍTSÉGKÉRÉS SZABÁLYAI 
 

A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és a katasztrófa-segítségkérés koordinálását az érintett tárcák, a segítségnyújtásban és segítségkérésben 
résztvevő szervek között a BM OKF végzi. Ennek érdekében a BM OKF nemzeti kapcsolattartó pontként működik az Európai Unió (EU), az Észak-
atlanti Szerződés Szervezete (NATO), az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és egyéb regionális és kétoldalú katasztrófavédelmi együttműködési 
rendszerben. 

A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés esetében a BM OKF főigazgatója tesz javaslatot - a külügyminiszterrel egyeztetve, a 
katasztrófavédelemért felelős miniszter útján - a Kormány számára. 

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

Nemzetközi katasztrófa-segítségkérés esetén a BM OKF tájékoztatja az EU, a NATO, az ENSZ és egyéb regionális nemzetközi szervezetekhez 
rendelt magyar külképviseleteket a hazai intézkedésekről, a segítségkérés mibenlétéről és feltételeiről, továbbá a nemzetközi segélyt nyújtó 
szervezetekkel kapcsolatot tart, feladataikat meghatározza és koordinálja. 

 
4.2 A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SEGÍTSÉGKÉRÉS HIVATALOS ÚTJA  

 EU Monitoring és Információs Központja (MIC), Brüsszel; 
 ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA), Genf; 
 NATO Euro-Atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központ, Brüsszel; 
 szomszédos ország Nemzeti Kapcsolati Pontja (PoC); 
 a két- vagy több oldalú katasztrófa-segítségnyújtási együttműködési megállapodásban lévő ország Nemzeti Kapcsolati Pontja. 

 
4.3 A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SEGÍTSÉGKÉRÉS FORMÁJA 

 
Helyzetjelentés-, vagy hivatalos segítségkérés érkeztetése, vagy kiküldése: 

  
Munkaidőben: BM OKF Nemzetközi Főosztály Titkárság  

 fax; 
 e-mail; 
 Közös Vészhelyzeti Kommunikációs és Információs Rendszeren (CECIS) keresztül. 
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Munkaidőn túl (24 órában): BM OKF Központi Főügyelet  
 fax; 
 e-mail; 
 EU Közös Veszélyhelyzeti Kommunikációs és Információs Rendszerén (CECIS); 

 
5. A KÁRELHÁRÍTÁS ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELADATAI 

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

 
A KÁRELHÁRÍTÁS MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI 

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

 
A KÁRELHÁRÍTÁS NEM MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI 
A kitelepített, kimenekített lakossággal összefüggő feladatok: 

 veszélyeztetett lakosság kitelepítése, kimenekítése, befogadó helyre történő szállítása; 
 kárterületről kimenekítettek egészségügyi ellátása; 
 kárterületről kitelepített, kimenekített lakosság befogadó helyen történő ellátása; 
 személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése. 

 
A mentőerőkkel összefüggő feladatok: 
 mentőerők ellátása (élelmezés, egészségügyi ellátás, váltás, pihentetés); 
 személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése. 

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

 
A HELYREÁLLÍTÁS IDŐSZAKAI 

 
a) azonnali (halaszthatatlan) helyreállítási feladatok; 
b) Ideiglenes helyreállítás feladatai:  
Az ideiglenes helyreállítás az élet feltételeit biztosító alapellátás, valamint a közszolgáltatás normalizálása, illetve a mentésben résztvevők 
feladatainak ellátásához, mozgásához szükséges feltételek biztosítása. 

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

c) teljes helyreállítási feladatok. 
 

6. LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE 
 

A beavatkozó erők tevékenységének támogatását a katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet kezelésében résztvevő szervek logisztikai bázisán 
felépített logisztikai háttér biztosítja. A védekezési tevékenység logisztikai feladatai a végrehajtás tárgyi feltételeinek biztosítására irányulnak. Ezek 
közé tartozik: 

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

   
A beavatkozó erők működésének, ellátásának logisztikai feladatai: 

 egyéni védőeszközök biztosítása; 
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 erők mozgatását szolgáló személyszállító eszközök biztosítása; 
 védekezésben részt vevő erők elhelyezésének biztosítása; 
 védekezésben részt vevő erők élelmezésének biztosítása; 
 védekezésben részt vevő erők orvosi ellátásának, járvány-megelőzési feladatainak és gyógyszerellátásának biztosítása; 
 védekezésben részt vevő erők higiéniás feltételeinek biztosítása; 
 védekezésben részt vevő erők ruházati ellátásának, a mosatás feltételeinek biztosítása. 

 
6.1 VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI FELADATAINAK MEGSZERVEZÉSE 

A védekezési tevékenység logisztikai feladatainak ellátása a katasztrófavédelem, a területileg illetékes polgármester, helyi, megyei, fővárosi védelmi 
bizottság, az adott katasztrófatípus kezeléséért és elhárításáért elsődlegesen felelős szervezet, illetve a beavatkozó erők feladata.  

A védekezési feladatokba bevont erők alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében előzetes tervek, előzetes lebiztosítások, keretszerződések, 
megállapodások állnak rendelkezésre. 

A védekező erők logisztikai tevékenységet a beavatkozó szervek saját ellátási és logisztikai rendszerük működtetésével támogatják, amely lépcsőzve, 
egymásra épülően valósul meg. 

A Magyar Honvédség a saját állománya tekintetében a teljes logisztikai ellátást saját működési körében a helyszínen létrehozott és működtetett tábori 
ellátás keretében biztosítja. 

 
6.2 A LOGISZTIKAI FELADATOK SZERVEZÉSE 

A védekezési feladatokba bevont erők elvárt szintű, teljes körű ellátásának biztosítása érdekében valamennyi vezetési szinten biztosítani kell a 
védekezésben részt vevő szervek műveleti összekötői mellett az önálló logisztikai összekötők részvételét. A delegált logisztikai összekötők folyamatos 
koordinációt folytatnak a felmerülő feladatok megoldása, összehangolása érdekében.  

A logisztikai összekötő felelős a logisztikai biztosítás szervezéséért az irányító törzsek és a védekezésbe bevont állomány ellátási feladatai érdekében. 
Biztosítási feladatok az alábbiakra terjednek ki:  

 élelmezés-ellátás, 
 ruházati-ellátás, 
 híradó-, informatikai-ellátás, 
 gépjármű-technikai ellátás, 
 speciális eszköz-, anyag- és készletellátás. 

 
6.3 TALÁLKOZÁSI PONT AKTIVÁLÁSA 

A logisztikai feladatok megszervezésének alapelve a védekezési feladatokba bevont, a helyszínre útba indított erők alkalmazási helyszínen történő 
első fogadása, az erők alkalmazási területre történő irányítása, illetve a több szervtől, az ország különböző területeiről, eltérő időpontokba beérkező 
erők összehangolt felvezetése. A feladatok végrehajtása érdekében az alkalmazási területhez közel eső Találkozási Pontok kerültek kijelölésre.    
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A Találkozási Pont aktiválását a Katasztrófaveszély készenléti fokozatban a KKB NVK vezetője által történt kijelölést és az erre vonatkozó utasítást 
követően kell megkezdeni.  

Katasztrófával érintett területen, illetve a bekövetkezett esemény szempontjából veszélyeztetett területen belül lévő helyszín Találkozási Pontként 
nem jelölhető ki. Az ilyen területen belül lévő mentőerők és mentésbe bevonható eszközök, készletek kivonását a területről haladéktalanul meg kell 
kezdeni KKB NVK vezetője által meghatározott helyszínre.  

A Teljes bevetési készenlét elrendelésekor a Rendőrség kijelölt logisztikai felelőse elfoglalja szolgálati helyét a Találkozási Ponton. A logisztikai 
felelős és a rendelkezésre álló rendőri erők segítségével intézkedik a területbiztosítási feladatok, érkezési és elvonulási útvonalak zárási feladatainak 
megszervezésére.  

A Találkozási Pont mindaddig aktív szolgálati helyként működik, amíg az összes útba indított védekező erő fogadása, első ellátása, az alkalmazási 
helyre történő felvezetése, elirányítása meg nem történt. A Találkozási Pont a KKB NVK vezetőjének utasítása alapján minden olyan alkalommal 
megnyitásra kerül, amikor új erők fogadására, vagy a területen lévő erők átcsoportosítására kerül sor az alkalmazási területen.  
 
6.4 A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ERŐK ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA  

A beavatkozó erők - a Magyar Honvédség állománya és a Büntetés-végrehajtás által őrzött, felügyelt fogvatartotti állomány kivételével - alapvető 
szükségleteinek kielégítését, pihenését biztosító elhelyezését az alkalmazási terület közelében, közvetlenül a veszélyeztetett területről kivontan kell 
biztosítani.  
A Magyar Honvédség állománya elhelyezésére vonatkozó speciális követelmények:  
a) a feladatban résztvevő állománya elhelyezését bázislaktanyában vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság által kiutalt területen, illetve 

objektumban hajtja végre saját elhelyezési anyagok felhasználásával; 
b) a kiutalt területen, illetve objektumban biztosítani kell víz- és áramvételi pontokat, a technikai eszközök elhelyezésére, tárolására szolgáló területet. 

 
A Büntetés-végrehajtás az általa kiszállított fogvatartottakat a tevékenységük befejeztével a büntetés-végrehajtási intézetekbe visszaszállítja.  
Az alkalmazásra tervezett beavatkozó erők létszámának figyelembe vételével az elhelyezési objektumok lebiztosításra kerülnek a katasztrófavédelem, 

illetve a beavatkozó erőket biztosító szervek által. 
 

6.5 ÉLELMEZÉS BIZTOSÍTÁSA  
Élelmezési normák: 

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

 
A beavatkozó erők - a Magyar Honvédség állománya kivételével - részére a feladat-végrehajtás teljes időtartama alatt élelmezési ellátást kell 

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

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

A napi élelmezés során az egyszeri meleg étkezés keretében egytálétel formájában megfelelően tartalmas (energia gazdag) és megfelelő hőmérsékletű 
ételt kell biztosítani az állomány tagjai részére. A meleg ételt szükség esetén az alkalmazási területen és/vagy az elhelyezési objektumban kell 
kiszolgálnia szállítónak, az elfogyasztásához szükséges evő- és higiéniai eszközökkel. Ebben az esetben a szállítónak intézkednie kell a hulladék 
visszagyűjtésére is.  

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

Éjszakai pótétkezésben kell részesíteni a védekező feladatokat ellátó személyt, amennyiben feladatát 20.00 óra és 06.00 óra közötti időszakban 
legalább 4 óra időtartamban teljesíti. A pótellátást hidegélelem formájában kell biztosítani. 

A Magyar Honvédség a védekezésben részvevő állománya élelmezési biztosítását saját normái alapján, a Magyar Honvédség élelmezési ellátási 
rendszerében önállóan végzi. Igénye alapján, a megyei, fővárosi védelmi bizottság biztosítja a védekezési körzetben a vízvételi lehetőséget, valamint az 
ellátó pontok telepítéséhez szükséges területet, vagy objektumot. 

 
6.6 A SPECIÁLIS ÉLELMEZÉSI FELADATOK 
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A védekezési feladatok végrehajtására útba indított rendvédelmi szervek állományának „egyéni felszerelésként” rendelkeznie kell riadó (élelem) 
csomaggal, mely a szervezetre vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével - szükség esetén - 24 órára biztosítja a személy napi normál hideg 
élelmezését. A riadó (élelem) csomagot a védekezési feladatokban részt vevő állomány tagja köteles az alkalmazási területre magával vinni. A riadó 
(élelem) csomagot a személyi állomány tagja a helyszíni tevékenységét irányító közvetlen szolgálati elöljárójának külön utasítása alapján köteles a 
saját élelmezésére felhasználni.  Ebben az esetben a riadó (élelem) csomag soron kívüli visszapótlásának kötelezettsége azon szervet terheli, melynek 
állományába tartozik az adott személy.  

 
6.6.1 A TALÁLKOZÁSI PONTON BIZTOSÍTOTT HIDEGÉLELEM CSOMAG 
A védekezési feladatok végrehajtására útba indított állomány részére a Találkozási Ponton személyenként 1 db hidegélelem csomag és 1db 1,5 literes 

ásványvíz kerül biztosításra.  
 
 
 



6.6.2 VÉDŐITAL ELLÁTÁS 
A védekezésben részt vevő állomány részére rendszeresen, megfelelő mennyiségben az évszaknak, és az adott időjárási viszonyoknak megfelelő 

védőital ellátást kell biztosítani az alkalmazási területen. A meleg időszakban intézkedni kell a védőital hűtésére, valamint annak hűtött állapotban való 
tartására, illetve hideg időszakban a melegen való tartására. 

 
6.7 ORVOSI ELLÁTÁS, JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA  

 
6.7.1 ELSŐSEGÉLYHELY BIZTOSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSI TERÜLETEN 
A beavatkozó állomány elsősegély ellátása érdekében minden 500 fő után 1-1 elsősegélyhely biztosítása szükséges az alkalmazási területen. A 

felállításra kerülő elsősegélyhelyekre a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes helyi, megyei, fővárosi védelmi bizottság legalább 1 fő eü. 
szakképesítéssel rendelkező személyzetet biztosít.   

 
6.7.2 ORVOSI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A VÉDEKEZŐ ERŐK ELHELYEZÉSI OBJEKTUMAIBAN 
Az alkalmazási területről visszatérő személyi állomány orvosi ellátást igénylő egészségügyi problémáinak ellátására a helyszíni operatív törzs vagy az 

illetékes helyi, megyei, fővárosi védelmi bizottság orvosi készenléti ügyeletet szervez, a lakossági ellátást biztosító orvosi ügyelettől elkülönítetten, oly 
módon, hogy a készenlétben lévő orvos legkésőbb a kiértesítéstől számított 1 órán belül a meghatározott elhelyezési objektumban az ellátást 
megkezdje.  

Az ellátás feltételeinek biztosítása érdekében a kijelölt objektumban egy elkülönített, megfelelő eszközökkel felszerelt helyiséget kell biztosítani. A 
helyiség szükséges eszközökkel való felszerelésére a megyei, fővárosi védelmi bizottság intézkedik.  

A védekezésben résztvevő Magyar Honvédség személyi állomány egészségügyi ellátása az ellátó pontokra (bázis körlet) telepített egészségügyi 
erőkkel, eszközökkel történik. Az egészségügyi erők erről az ellátó pontról tevékenykednek a helyszíni parancsnok, a Magyar Honvédség 
Honvédkórház Katasztrófavédelmi Operatív Csoport feladatszabása, valamint a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke szakmai irányítása mellett. 

 
6.7.3 JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, OLTÁSI FELADAT 
A védekezésben részt vevő személyi állomány egészségvédelme érdekében az esetlegesen kialakuló járványok megelőzését szolgáló oltóanyagot kell 

biztosítani a beavatkozó erők saját szabályozásuk szerint.   
Az alkalmazási területen az egészségügyi hatóságtól származó, a járvány kialakulásáról szóló értesítés alapján, a Katasztrófavédelem soron kívül 

intézkedik az érintett beavatkozó állomány részére szükséges mennyiségű és típusú oltóanyag biztosításának megszervezéséről.   
  

6.8 ÜZEMANYAG ELLÁTÁS 
A védekezéshez szükséges üzemanyag biztosítását a szervek a saját gépjárműveik tekintetében a meglévő szerződéseik alapján önállóan oldják meg.  
A Magyar Honvédség saját ellátási rendszerén keresztül biztosítja az általa üzemeltetett gépjárművek üzemanyag ellátását, valamint a szükséges 

készletek megalakítását és lépcsőzését.  
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A Katasztrófavédelem által telepített védekezéshez szükséges eszközök, gépek üzemanyaganyag ellátását, valamint a védekezéshez használt egyéb 
üzemelő gépek és eszközök mozgatásához, üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot, illetve az e feladatkörhöz kapcsolódó tartalékképzést a megyei, 
fővárosi védelmi bizottság biztosítja. 

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

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

c) a meleg étkezések utáni ételmaradék, étkezési hulladék visszagyűjtése az ételt kiszolgáló szállító feladata;  
d) a hideg étkezések utáni hulladék összegyűjtésére leszúrható hulladékgyűjtő zsákok kerülnek biztosításra, elszállításukról, cseréjükről folyamatosan 

intézkedni kell.  
 

6.10  RUHÁZATI ELLÁTÁS, MOSATÁS 
A beavatkozó állománynak az évszaknak megfelelő viselt ruházatán felül a málhájában 1 teljes váltás felső ruházattal kell rendelkezni. Amennyiben 

az alkalmazásba vonulás során viselt ruházat cseréje szükséges azt elsősorban központilag biztosított váltóruhával kell megoldani. 
A védekezésben részt vevő állomány váltóruházatának mosatására - a lehetőségekhez képest - az elhelyezési objektummal azonos közigazgatási 

területen mosatási szolgáltatási lehetőséget kell biztosítani.    
A Magyar Honvédség saját ellátási rendszerén keresztül és normája szerint biztosítja a ruházati ellátást a védekezésben résztvevő személyi állománya 

részére.  
A Büntetés-végrehajtás saját ellátási rendszerén keresztül biztosítja a ruházati ellátást az esemény kezelésében részt vevő fogvatartottak részére.  

 
6.11 A SZENNYEZETT TERÜLETEN ALKALMAZOTT ERŐK SPECIÁLIS ESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTÁS RENDJE 
Beavatkozó állomány: 
 egyéni légzésvédő eszköz/fő; 
 egyéni bőrvédő eszköz/fő; 
 sugáradag mérő/fő. 
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RBV alegység részére: 
 3 főnként egységes sugárzás mérő műszer; 
 2 db vegyi felderítő eszköz;  
 2 db biológiai mintavevő készlet; 
 1 db mikrometeorológia készlet;  
 1 db mentesítő eszköz.  

 
Mentesítő alegység részére: 
 1 készlet mentesítő eszköz; 
 2 db sugárzás mérő eszköz; 
 1 db mikrometeorológia készlet. 

 
A Magyar Honvédség beavatkozó állománya a Magyar Honvédségben rendszeresített és norma szerinti ellátási rendben biztosított szaktechnikai 

eszközökkel és felszerelésekkel kerül ellátásra. 
 

6.12 HÍRADÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS 
A védekezés során a híradó és informatikai kapcsolatok létesítését, használatát a kárhelyszínen lévő helyszíni operatív törzsbe (a továbbiakban: 

Törzs) delegált híradófőnök koordinálja. 
Az Egységes Digitális Rádiótávközlő-rendszeren belüli (a továbbiakban: EDR) 52-es BM OKF VPN-be tartozó terminálok tekintetében a szükséges 

EDR csoporttagság módosításokat a BM OKF VPN központi diszpécsere hajtja végre a híradófőnök vagy az Informatikai Főosztály utasítása alapján. 
Az informatikai, távközlési eszközök használatát a védekezésben résztvevő személyek még az árvízvédelmi készenlét elrendelése előtt kötelesek 

elsajátítani. 
A védekezés alatt felhasználható, békeidőben nem személyre kiadott eszközöket a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) raktározza. 

A Törzs települési helyének kijelölése után az eszközök helyszínre történő kiszállításáért a BM OKF GEK felelős. 
A beavatkozó erőkkel, civil szervezetekkel és a segélyszervezetekkel történő kapcsolattartáshoz szükséges pontosított elérhetőségi információkat a 

BM OKF központi és területi szervei a Törzs megalakulását követően a híradófőnök részére haladéktalanul átadják. 
Védekezés rádióhíradásának segítésére az EDR szolgáltatójától a szükséges mobil bázisállomás kirendelésére, illetve a rendszer kapacitásának 

bővítésére, a híradófőnök javaslata alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya jogosult közvetlenül a rendszer üzemeltetője felé intézkedni. 
A védekezés ideje alatt az érintett területeken az EDR rendszerben az egyéni hívás szigorúan TILOS! 
Az EDR és az analóg URH rendszerben használt hívóneveket, csoportokat, azok rendeltetését tartalmazó táblázatot a helyi sajátosságokkal történő 

kiegészítést követően a Törzs tagjai által elérhető helyen a híradófőnök vezeti. 
A Törzsbe delegált híradófőnök jogosult a Törzs vezetőjének egyidejű tájékoztatásával további csoportokat kijelölni, és az érintett szervezeteket abba 

kitéríteni. A logisztikai feladatok hatékony végrehajtása érdekében önálló hírforgalmi összeköttetést, önálló logisztikai hírhálót kell biztosítani.  
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Az összekötőket delegáló szervezetek kötelesek az általuk biztosított EDR terminálokba a 99-es VPN együttműködő csoportjait beprogramozni, 
amelyekre az alábbi elnevezésekkel hivatkozik a Törzs vezetője. 

 
6.12.1 A HELYSZÍNI OPERATÍV TÖRZS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓJA 

A Törzs műveleti munkacsoportján belül fel kell állítani egy - a BM OKF GEK állományától független - folyamatos műveleti ügyeletet minimum 1 
fővel, feladata az operatív feladatokkal kapcsolatos információáramlás biztosítása a beavatkozó állomány és az operatív törzs vezetője között. 

A BM OKF GEK, a helyi katasztrófavédelmi szakembereinek bevonásával, a kiszállítást követően haladéktalanul, a híradófőnök utasításai alapján 
megkezdi a helyi számítógépes hálózat kiépítését, felhasználói profilok beállítását. A kiépítésnél figyelembe kell venni a külső Internetkapcsolat 
csatlakozási lehetőségét is. Amennyiben a Törzs települési helyén nem áll rendelkezésre Internetkapcsolat, úgy a híradófőnök kezdeményezésére, a 
helyi híradó szakembere által előkészített módon a BM OKF Informatikai Főosztálya haladéktalanul megrendel a helyi távközlési szolgáltatótól egy 
legalább 10 Mbit/sec-os Internetkapcsolatot. A kapcsolat létesítéséig a Törzs személyi állománya a rendelkezésre álló GSM alapú Internet modemeket 
használják. 

Amennyiben a Törzs települési helyén nem áll rendelkezésre legalább 6 egyidejű távbeszélő kapcsolat, a híradófőnök kezdeményezésére, a helyi 
katasztrófavédelmi híradó szakembere által előkészített módon a BM OKF Informatikai Főosztálya haladéktalanul megrendeli a helyi távközlési 
szolgáltatótól a vezetékes vonalakat. A kapcsolatok létesítéséig a Törzs személyi állománya a rendelkezésre álló GSM telefonokat használhatják. 

A GSM modemek telepítését, a mobiltelefonok, az EDR rádiók, kiosztását a Törzs vezetőjének utasítása alapján a híradófőnök koordinálja. A 
kiosztást, annak megfelelő dokumentálását a BM OKF GEK helyszínen lévő szakemberei végzik. 

A híradófőnök javaslata alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya a GSM szolgáltatók felé intézkedik a mobil GSM bázisállomások telepítése, 
valamint a szükséges hálózat bővítések elvégzése érdekében. 

A Törzsbe, a működése során a különböző szervezetektől delegált összekötők a saját, személyi használatra kapott EDR rádióikat, mobiltelefonjaikat 
használják. A GSM hívószámaikat megadják a híradófőnök részére. 

A Törzs vezetőjének igényei alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya biztosítja az elektronikus levelezést, valamint a felhasználó profilok 
beállításához szükséges paramétereket a BM OKF GEK helyszíni szakembereinek átadja. 

A Törzs létrehozásával egy időben a BM OKF Informatikai Főosztálya FTP szervert üzemel be a nagyméretű fájlok könnyebb továbbíthatósága 
érdekében. A bejelentkezéshez szükséges beállítási paramétereket a BM OKF GEK helyszíni szakembereinek átadja. 

 
6.12.2 BEAVATKOZÓ CIVIL ERŐK KOMMUNIKÁCIÓJA 

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

A beavatkozásban résztvevő civil szervezet helyi operatív vezetője, a Törzzsel történő kapcsolattartás céljából 1 db EDR rádiót vesz át. A BM OKF 
infokommunikációs szakszolgálata által telepített, valamint üzemeltett stabil átjátszóállomások (TISR, DISR) átkapcsolására a BM OKF Informatikai 
Főosztály vezetője intézkedik. 

- 36 - 
 



A BM OKF GEK kezelésében lévő mobil URH átjátszóállomások, saját kezelő személyzettel a híradófőnök által megjelölt terület lefedésére 
települnek. Az állomáskezelők feladata a lehetőség szerinti legjobb rádiólefedettséget biztosító, de a kezelő állomány és a technika állapotát nem 
veszélyeztető települési hely kiválasztása. 

 
6.12.3 EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

A Törzsben lévő összekötők a saját szervezeteikkel a saját belső utasításaikban meghatározottak szerint tartják a kapcsolatot. A védekezésben 
résztvevő beavatkozó erő a települési körletéből történő elinduláskor a célállomás „MEGYE 1” csoportján jelentkezzen be az operatív törzs felé 
(összekötő tisztjénél vagy a műveleti ügyeletesnél). 

A katasztrófavédelmi készenléti fokozat elrendelése esetén a beavatkozó erők legmagasabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatánál a „BUDAPEST-6” 
(GSSI: 9900044) EDR csoportot hangfelügyeletre meg kell nyitni. 

A fővárosi, megyei védelmi bizottságok kommunikációját a Magyar Honvédség szervezi és biztosítja. A csoportokra vonatkozó szükséges 
csoporttagság módosításokat minden jogosult beavatkozó szervezet saját hatáskörén belül hajtja végre. 

A Törzs és a találkozási pontokon lévő logisztikai feladatokat irányító személy közötti információ-áramlás a „MEGYE 1” EDR csoportban történik. 
 

7. GAZDASÁGI-ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE 
 

a) lebiztosított objektumok, eszközök, szolgáltatások; 
b) igénybevételük rendje. 
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8. ÉVES FELÜLVIZSGÁLATI LAP 
 

Fsz. Dátum Felülvizsgálat tárgya Aláírás 
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II. SPECIÁLIS RÉSZELEMEK 
 
1. sz.: Árvíz elleni feladatok a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján 

2. sz.: Veszélyes anyagok szállítási balesetei elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján  

3. sz.: Rendkívüli időjárási viszonyok elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján 

4. sz.: Téli rendkívüli időjárással kapcsolatos adatok 

5. sz.: Az OMSZ veszélyjelző rendszere 
6. sz.: Bajbajutott légi járművekkel kapcsolatos feladatok a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján  

7. sz.: Élővizekben, ivóvízkészletben bekövetkezett vízszennyezés elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján 

8. sz.: Energetikai, közüzemi rendszerek zavarai, leállása elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján 

9. sz.: Járvány, járványveszély elleni védekezés feladati a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján 

10. sz.: Üzemi-, illetve lakókörnyezetben bekövetkezető robbanás, tűzeset elleni védekezés feladati a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat 

alapján 

11. sz.: Veszélyes hulladékok hatásai elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján 

12. sz.: Talált robbanó testek esetében végrehajtandó feladatok a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján 

13. sz.: Vegyi balesetekkel kapcsolatos feladatok a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján 

14. sz.: A Kirendeltség illetékességi terültén található zagy- és iszaptározók 
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9. A MENTÉSBEN RÉSZTVEVŐ  SZERVEK ÉS SZERVEZETEK VEZETŐINEK NÉVSORA ÉS NYILATKOZATAI  
 

Alulírott tudomásul veszem, hogy a veszélyelhárítási tervben meghatározott feladatok végrehajtásába bevontak, a benne foglaltakat 
megismertem, és a rám vonatkozó feladatok kötelező érvényűek. 

 

A MENTÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERV, 
 SZERVEZET MEGNEVEZÉSE 

VEZETŐJE, BEOSZTÁSA ALÁÍRÁSA 
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10. FELJEGYZÉSEK, PONTOSÍTÁSOK 
 

 

Fsz. Megnevezés Dátum Aláírás Beosztás 
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11. LAPOK CSERÉJE 
 

Fsz. Cserélt lapok száma Dátum Cserét végrehajtó aláírása 
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