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MEGHATÁROZÁSOK:
Alapvető szolgáltatások: azon stratégiai fontosságú tevékenységek, melyek a társadalom és a gazdaság mindennapi működéséhez
elengedhetetlenül szükségesek, és amelyek zavartalanságát veszélyhelyzet esetében is a lehető legtovább biztosítani kell.
Befogadás: a kimenekített, illetve kitelepített lakosság és létfenntartáshoz szükséges anyagi javak befogadó helyen történő átmeneti jellegű
elhelyezése.
Egyéni védőeszköz: az emberi szervezetet károsító veszélyes és radioaktív anyagok hatásai, valamint a fizikai veszélyforrások elleni védelemre
szolgáló eszköz.
Induló katasztrófavédelmi készlet: a védelmi célokra felhasználható anyagok és eszközök összessége, amely a szükséges központi készletek
megérkezéséig megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítja a védekezést.
Katasztrófa: a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet 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.
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,
az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.
Katasztrófavédelmi besorolás: az az eljárás, melynek során, az ország területén található valamennyi települést, az adott település
vonatkozásában elvégzett kockázatbecslés eredményei alapján, a meghatározott veszélyeztetettségi szintnek megfelelően katasztrófavédelmi
osztályokba sorolják.
Kimenekítés: közvetlen életveszély esetében a lakosság veszélyeztetett területről történő azonnali kivonása.
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Kitelepítés: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak veszélyeztetett területről történő – a veszély-elhárítási tervben
meghatározottak szerinti – kivonása és befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése.
Kiürítés: a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kijelölt intézmények és azok ingóságai, valamint a kulturális örökség elemeinek a
veszélyeztetett területről történő kivonása.
Kritikus infrastruktúra (létfontosságú rendszerelemek): Magyarországon található azon eszközök, rendszerek vagy ezek részei, amelyek
elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális
jólétéhez, valamint amelyek megzavarása vagy megsemmisítése, e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel
járna.
Létfenntartáshoz szükséges anyagi javak: a lakosság alapvető ellátását és életfeltételeit biztosító anyagok, eszközök, rendszerek és készletek
összessége, különösen az ivóvíz-, az élelmiszer-, a takarmány-, a gyógyszerkészletek és a haszonállatok.
Szükség-védőeszköz: a kimenekítés, kitelepítés során alkalmazható, rövid idejű védelemre szolgáló egyéni védőeszköz.
Veszély-elhárítási terv: katasztrófaveszély, valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatokat tartalmazó, központi,
területi (főközségi), települési (a fővárosban kerületi) és munkahelyi okmányrendszer.
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal
foglalkozó létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben (tekintet nélkül az üzem tevékenységének ipari, mezőgazdasági vagy
egyéb besorolására).
Veszélyhelyzeti tájékoztatás: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által végzett tájékoztató tevékenység az érintettek számára, a
katasztrófariasztást követően.
Visszatelepítés: a veszély elmúltával a kimenekített, kitelepített lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak lakóhelyre történő
visszajuttatása.

A terv felépítése:
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A terv jelen alapdokumentumból, és a hozzá mellékletként csatolt tervekből, egyéb okmányokból áll. A település veszélyeztetettségének
figyelembe vételével a terv kötelező mellékletét képezi valamennyi település esetében a települési vízkár elhárítási terv, a SEVESO előírások
hatálya alá tartozó üzemmel rendelkező településeken a külső védelmi terv. További kapcsolódó okmány a település veszélyeztetettségének
megfelelően elkészített egyéb terv (megalakítási terv, mozgósítási terv, polgári védelmi szervezetek beosztási névjegyzéke, kitelepítésibefogadási terv, stb.).
A terv és mellékletei, valamint a kapcsolódó adattárak pontosításainak szükség szerint, de legalább évente március 31-ig történő végrehajtásáért a
polgármester felelős. A végrehajtott pontosításokat a terv „Pontosítások lapja” rovataiban dokumentálni kell.
Jogi szabályozás:
A veszély-elhárítási terv készítésének és átdolgozásának jogszabályi háttere:
•
•
•
•

Alaptörvény 53. cikk.
2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-a.
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet VI. fejezet.
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. számú melléklete.

A védekezés megyei- és helyi szintű irányításának jogszabályi alapjai:
•
•
•
•
•
•

Magyarország Alaptörvénye.
A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (továbbiakban: Kat. tv.).
A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII.
törvény végrehajtásáról.
A 62/2011. (XII. 20.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés szabályairól.
A 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről.
Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. BEVEZETÉS
A katasztrófavédelmi tervezés célja az állami és önkormányzati szervekkel együttműködve létrehozni egy nemzeti veszélyhelyzet kezelési
rendszert, amely átfogó, a tényleges veszélyen alapuló, illetve a prognosztizálható veszélyeztető hatásokat figyelembe vevő tervrendszer. A
tervezés során figyelembe kell venni a már megtörtént eseményeket és a felkészülés során ismertetni kell a megszerzett tapasztalatokat,
tanulságokat.
Ezen tervdokumentáció a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának 60/2020. számú, a veszély-elhárítási terv
készítési és felülvizsgálati feladatairól szóló intézkedése alapján kiadott ÚTMUTATÓ alapján készült.
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 kirendeltség-vezetők, a polgármesterek, a
gazdálkodó szervek veszély-elhárítási tervet, illetve a katasztrófavédelmi megbízottak járási veszély-elhárítási 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 veszély-elhárítási tervezések célja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 44. §-ban meghatározott természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és
értelmezése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, valamint végrehajtását, az azt
biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. A veszély-elhárítási tervezés részét képezi a katasztrófakockázat-kezelési
válaszok, azok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása.
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1.3. A TERV HATÁLYA
A veszély-elhárítási terveket Magyarország területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kezelése, valamint az események következményeinek
megelőzése, elhárítása és csökkentése érdekében kell alkalmazni.
A 234/2011. Korm. rendelet VI. fejezet 26. § (1) pontja a katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések részére előírja a veszély-elhárítási terv
készítésének kötelezettségét. A tervben foglalt feladatok végrehajtása a település teljes alkalmazotti állománya részére kötelező a kiadott
polgármesteri intézkedések figyelembe vételével. Továbbá a terv hatálya kiterjed a település veszélyeztetettségéből adódó védekezési feladatok
végrehajtására létrehozott és határozattal beosztott önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek állományára, illetve a helyben rendelkezésre
álló, és a védekezésben igénybe vehető egyéb helyi erőkre és eszközökre.
1.4. A TELEPÜLÉS ADATAI, JELLEMZŐI
Település neve:
Régió:
Megye:
Járás:
Jogállás:
Polgármester:
Jegyző:
Közbiztonsági referens:
Közbiztonsági referens helyettes:
Népesség:
Korösszetétel:
Helyben dolgozók:
Munkanélküliek száma:
Belterület (km2):
Külterület (km2):
Lakóingatlanok száma:
Közintézmények:
Szolgáltatók:
Társadalmi, karitatív szervek:

Nyugat-Dunántúl
Zala

0-18:

fő (KSH adatok)
fő, 18-60:
fő, 60 felett:
fő
fő

fő

db
A terv mellékletét képező polgári védelmi adattár
vonatkozó táblázata tartalmazza.(pontosan!)
A terv mellékletét képező polgári védelmi adattár
vonatkozó táblázata tartalmazza.
A terv mellékletét képező polgári védelmi adattár
vonatkozó táblázata tartalmazza.
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1.5

BEAZONOSÍTOTT VESZÉLYEZTETŐ HATÁSOK

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezik a települések besorolásáról. A település veszélyeztetettségének meghatározása a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011.
(XI. 10.) Korm. rendelet V. fejezetének és 2. számú mellékletének előírásai szerint a mátrix rendszerű katasztrófavédelmi kockázatértékelés
módszerével a település katasztrófavédelmi osztályba sorolása megtörtént.
KEHIDAKUSTÁNY település katasztrófavédelmi osztályba sorolása: III. osztály
Katasztrófavédelmi osztályba sorsolás eredményeinek, katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása: A terv mellékletét
képező polgári védelmi adattár 1. számú táblázata tartalmazza.
Priorizálás a
részsorolási
eredmények
alapján:

Ritka

Nem gyakori

Gyakori

Nagyon gyakori

1 pont

2 pont

3 pont

4 pont

Nagyon súlyos

4 pont

II. osztály
(4 pont)

II. osztály
(8 pont)

I. osztály
(12 pont)

I. osztály
(16 pont)

Súlyos

3 pont

III. osztály
(3 pont)

II. osztály
(6 pont)

II. osztály
(9 pont)

I. osztály
(12 pont)

Nem súlyos

2 pont

III. osztály
(2 pont)

III. osztály
(4 pont)

II. osztály
(6 pont)

II. osztály
(8 pont)

1 pont

III. osztály
(1 pont)
A közigazgatás és a lakosság ellátását
közvetve biztosító infrastruktúrák
sérülékenysége; A közlekedés sérülékenysége;
A lakosság alapvető ellátását biztosító
infrastruktúrák sérülékenysége; Rendkívüli
időjárás; Árvíz; Távolság atomerőműtől

III. osztály
(2 pont)

III. osztály
(3 pont)

III. osztály
(4 pont)

Alacsony
mértékű
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Azonosított veszélyeztető hatások, kockázati tényezők ismertetése:
Veszélyeztető
hatások

Részsorolás
eredményei

Priorizálási
pontok

A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító
infrastruktúrák sérülékenysége

III. osztály

1

1.

A közlekedés sérülékenysége

III. osztály

1

2.

A lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák
sérülékenysége

III. osztály

1

3.

A lakosság alapvető ellátását biztosító
infrastruktúrák sérülékenysége

Árvíz

III. osztály

1

4

Árvíz

III. osztály

1

5.

III. osztály

1

6.

Rendkívüli időjárás

Távolság atomerőműtől

10

Priorizálási eredmény
A közigazgatás és a lakosság ellátását
közvetve biztosító infrastruktúrák
sérülékenysége
A közlekedés sérülékenysége

Rendkívüli időjárás

Távolság atomerőműtől

2.

A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

2.1. A HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI
A védekezésért felelős személy helyzetértékelési feladatai:
katasztrófaveszély, veszélyeztetettség mértékének meghatározása;
kockázati, várható védekezési helyszínek felmérése;
védekezés elsődleges feladatainak felmérése;
programozható intézkedési műveleti sorrend áttekintése;
intézkedési műveleti sorrend nem programozható elemekkel való kiegészítése;
veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket, anyagokat felmérése;
induló készletek pontosítása;
külső erők igénybevétele lehetőségének felmérése.

•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBE HELYEZÉS RENDJE
A védekezésben résztvevő erők, polgári védelmi szervezetek riasztásáért a védekezést irányítója a felelős. A szükséges polgári védelmi
szervezetek riasztását a Kat. tv. 16.§ c) f) valamint az 59. § alapján, továbbá a település „Mozgósítási terve” és a polgári védelmi szervezetek
„Megalakítási terve” szerint, az abban meghatározott feladatoknak és időnormák alapján kell végrehajtani.
A mozgósítás elrendelésére jogosultak:
A polgári védelmi szervezetek mozgósítását a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján elrendelheti:
•
•
•
•

a katasztrófavédelemért felelős miniszter, a BM OKF Főigazgató kezdeményezése alapján, a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett;
a Főpolgármester, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke a Belügyminiszter egyetértésével, a BM OKF Főigazgatójának egyidejű
tájékoztatása mellett;
a Polgármester, a Főpolgármester, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke egyetértésével, a BM OKF Főigazgatójának egyidejű tájékoztatása
mellett;
a munkahelyi polgári védelmi szervezetet létrehozó vezető a területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyidejű tájékoztatása
mellett.
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2.2.1

Vezető, operatív munkaszervek riasztása, készenlétbe helyezése

A települési polgári védelmi parancsnokság, 3 fős települési polgári védelmi szervezet felépítése és tagjai a kötelező mellékletben
(Megalakítási Terv, Beosztási Névjegyzék) szerepelnek.
2.2.2

Hivatásos katasztrófavédelmi szervek riasztása, készenlétbe helyezése

A helyi katasztrófavédelmi szerv adatai a települési polgári védelmi adattárában szerepelnek.
2.2.3

Köteles polgári védelmi szervezetek

A köteles polgári védelmi szervezet felépítésé, tagjait, beosztó határozatait, valamint készenlétét a kötelező melléklet (Megalakítási Terv,
Beosztási Névjegyzék, beosztó határozatok) tartalmazza.
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 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK ELRENDELÉSE
a)
b)
c)
d)

A belügyminiszter, a BM OKF főigazgatója kezdeményezése alapján, a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett;
A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a belügyminiszter 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.
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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
A települési polgári védelmi szervezet magasabb készenléti fokozatba helyezésével kapcsolatos szabályokat a kötelező melléklet (Mozgósítási
Terv) tartalmazza.
2.2.4

Önkéntes mentőszervezetek

A Települési Önkéntes Mentőcsoport okmányrendszere a kapcsolódó okmányok között található.
2.2.5

Védekezésben részt vevő egyéb szervezetek

A védekezésben résztvevő szervezetek a település polgári védelmi adattárában szerepelnek.
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2.3. IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE
A megyei, illetve a helyi védelmi bizottság az illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását és az arra való felkészülést. A megyei védelmi bizottság az illetékességi területén
irányítja és összehangolja a helyi védelmi bizottságok, a megyei közgyűlési elnök, a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatait.
A településen folyó védekezési feladatok végrehajtását a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett
irányítja (Kat. tv. 16. § a)).
A polgármester (településen) a védekezés során:
•

•
•
•
•
•

halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről
haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi
védelmi bizottság elnökét,
a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,
szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
a megyei védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával –
elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában.

Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását – helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: ZMKI) igazgatója által kijelölt személy veszi át. (Kat. tv. 46.§ (3)).
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is
érinti.
Együttműködés:
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A védekezés irányítója a védekezés feladataiban résztvevő szervezetekkel együttműködik. Egyezteti a védekezés során végrehajtandó
feladatokat, hatásköröket, szükséges erőket, eszközöket, biztosításuk módját, végrehajtás idejét. Továbbá együttműködik más települések
polgármestereivel, saját illetve más település katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.
2.4. A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE
A védekezést irányító felelős vezető (polgármester, a ZMKI igazgatója által kijelölt személy) közvetlenül, személyesen, vagy a ZMKI Főügyelet
útján rádión, vezetékes, vagy mobiltelefonon kapcsolatot tart:
• a KvK vezetőjével;
• a települési polgári védelmi parancsnoksággal;
• a védekezésbe bevont polgári védelmi egységek parancsnokaival;
• a kijelölt munkahelyi vezetőkkel;
• a védekezésbe bevont, vagy közreműködő, továbbá a karitatív szervekkel, szervezetekkel.
Egyéb szabályozó hiányában a jelentéseket írásban, minden nap 07.00-ig az előző nap (elmúlt 24 óra) eseményeiről a KvK ügyeletére kell
megküldeni.
A jelentés tartalma az alábbiakra terjedjen ki:
• az elmúlt 24 óra fontosabb eseményeire;
• beavatkozó erők létszáma szervezeti bontásban;
• alkalmazott polgári védelmi szervezetek, önkéntesek száma;
• védekezésben részvevő eszközök száma;
• kitelepített/befogadott lakosok száma;
• felhasznált anyagok mennyisége; károsodott épületek száma;
• fedél nélkül maradt lakosok száma, egyéb.
A híradás célja az információáramlás biztosítása a veszélyhelyzet kezelésben részvevő szervezetek, valamint az együttműködő szervezetek
között. Bevonható eszközök: Telefonos híradás eszközei (városi vonalak, mobil telefonok), valamint a rádióhíradás eszközei (ZMKI EDR
rádióforgalmi rendszere, a rendészeti szervek együttműködésre kijelölt EDR csatornája, együttműködők rádiócsatornái).
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3.

A LAKOSSÁG VÉDELME

3.1. RIASZTÁS, FIGYELMEZTETÉS, VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS RENDJE
A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet VII. fejezete szabályozza a lakosság riasztásának és tájékoztatásának általános szabályait, veszélyhelyzeti
tájékoztatásának rendjét.
A lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának módjai:
•
•
•
•
•
•

elsősorban közérdekű közlemény közzétételével,
a lakossági riasztó rendszer eszközeivel,
a technikai feltételek megléte esetén elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételével,
a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok),
a riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás közzétételére alkalmas, helyben rendelkezésre álló egyéb eszközökkel, így a rendvédelmi
szervek, magánszemélyek élőbeszéd sugárzására alkalmas kihangosító eszközei, valamint kézi kihangosító eszközök,
szükség és lehetőség szerint az előbbiekben felsoroltak egyidejű alkalmazásával.

A közérdekű közleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által kiadott tartalommal kell közzétenni, melyet a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve zártrendszerű kommunikációs csatornán ad át. A lakossági riasztást és veszélyhelyzeti tájékoztatást
végzők együttműködnek a hiteles, pontos és gyors tájékoztatás érdekében, melynek során egyeztetik a tájékoztatás fő területeit, az összehangolt
információáramlás módját, a közvetlenül és közvetve érintett lakosság körét, valamint a nemzetközi hatásokat.
Az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak mentése érdekében a rendelkezésre álló riasztó-, illetve tájékoztató rendszertől
függően szöveges közléssel, illetve szirénajelekkel jelezni kell az esemény valószínű bekövetkezését vagy annak elmúlását, illetve haladéktalanul
közölni kell a lakossággal a követendő magatartási szabályokat.
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Szirénajelek, jelzések
A jelzés megnevezése:
A jelzés leírása:

KATASZTRÓFARIADÓ jelzés.

120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (133 Hz és 400 Hz közötti) folyamatos szirénahang.

A jelzés megnevezése:

RIADÓ ELMÚLT jelzés.

A jelzés leírása: A riadó elmúlt jelzés: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú (400 Hz)
szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel. A riadó elmúlt jelzés a légiriadó, valamint a katasztrófariadó jelzés feloldására is
vonatkozik.
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A jelzés megnevezése:

MORGATÓ PRÓBA jelzés

A jelzés leírása: A próba során alkalmazott jelalak első részében 6 másodperces időtartamban 400 Hz-ig felfutó jelzés kerül leadásra, majd a jel
lefutása következik be.

A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása:
A veszélyhelyzeti tájékoztatás tartalma különösen:
•
•

a katasztrófaveszély, a bekövetkezett esemény, a védekezés, az irányadó magatartási szabályok, a lakosságvédelmi intézkedések, az
elrendelt korlátozások, valamint a további tájékozódási lehetőségek,
a helyreállítás időszakában az elemi lakhatási feltételek megteremtése, a külön döntés szerinti kárenyhítés lehetőségei, valamint a
helyreállítás.
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A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásáért felelős:
•
•
•
•
•
•

a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,
a központi államigazgatási szerv vezetője,
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervének vezetője,
a megyei és a helyi védelmi bizottság elnöke,
a polgármester, a főpolgármester,
a gazdálkodó szerv vezetője.

A lakossági tájékoztatást az alábbiak szerint kell kiadni:
•
•
•
•
•
•

a bekövetkezett esemény pontos helye és ideje,
az esemény várható hatásai,
hatás kiterjedése,
hatás várható időtartama,
követendő magatartási szabályok
további tájékoztatási lehetőségek.

3.2. A LAKOSSÁG ALAPVETŐ ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA
A lakosság alapvető ellátásának biztosítása a polgári védelmi adattárban feltüntetett szolgáltatók bevonásával történik.
3.3. A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE
A kitelepítés és a befogadás elrendelésére jogosult:
Veszélyhelyzetben:
•
•

a polgármester,
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, aki veszélyhelyzetben a településen a helyi
katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől átvette,
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•

a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke,

Halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan:
a polgármester,
a megyei, főváros védelmi bizottság elnöke.
A visszatelepítés elrendelésére a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke jogosult.
A kitelepítés elrendeléséről szóló döntést az elrendelő írásba foglalja – akadályoztatása esetén az elrendelést követő legkésőbb 3 napon belül – és
felhívás közzétételével gondoskodik a kihirdetéséről.
A felhívást a veszélyeztetett terület sajátosságainak megfelelően, a rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazásával, a helyben szokásos módon,
illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény alapján közérdekű közleményként kell közzétenni.
•
•

A felhívás tartalmazza legalább:
a kijelölt gyülekezési helyet és időpontot,
a kijelölt befogadó-helyet,
a saját járművel önállóan megoldott, befogadó-helyre történő távozás lehetőségét és bejelentési kötelezettségét,
a szállítási lehetőségeket, beleértve az elrendelt korlátozásokat is,
a kitelepítés során szükséges alapvető okmányok és más ajánlott dolgok megjelölését,
a hátrahagyott javakkal kapcsolatos tennivalókat,
amennyiben ismert, a kitelepítés várható időtartamát,
a kitelepítéssel kapcsolatban további tájékoztatást adó szerv vagy személy megnevezését és elérhetőségét.
A kitelepítés végrehajtásának szempontjai:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

a kitelepítéssel érintett lakosság családi és közösségi életviszonyai a visszatelepítés elrendeléséig lehetőleg ne szenvedjenek kárt,
különös figyelemmel kell lenni a kitelepített személyek korából, neméből vagy más tulajdonságából fakadó egyedi igényekre,
az érintett lakosságot nyilvántartásba kell venni (regisztráció),
lehetővé kell tenni, hogy a lakosság a lakóhelyét saját közlekedési eszközével hagyja el és a veszélyeztetett területen kívüli, általa
megválasztott helyre távozhasson, amennyiben az a kitelepítés végrehajtását nem akadályozza,
amennyiben a meghatározott regisztráció elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, a polgármester vagy a helyszíni műveletirányító
engedélyezheti annak mellőzését.
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A polgármester:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intézkedik a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó szervek, a szállító eszközök tulajdonosainak riasztására és tájékoztatására,
intézkedik a lakosság kitelepítésére, a létfenntartáshoz szükséges anyagi, kulturális javak, az állatállomány, az ellátásukhoz szükséges
takarmány és egyéb anyagok elszállítására,
meghatározza a településen a helyes, követendő lakossági magatartási szabályokat,
készenlétbe helyezi a kitelepítési szakfeladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezeteket és irányítja tevékenységüket,
megszervezi a kitelepítés biztosítását,
intézkedik a gyülekezési, berakodási helyek működésének megkezdésére,
fogadja az érkező külső erőket, eszközöket, koordinálja az együttműködést,
gondoskodik a fekvőbetegek, önerőből kitelepülni képtelenek kijelölt intézményekbe történő elszállításáról,
koordinálja az intézmények, gazdálkodó szervezetek kitelepülését,
folyamatos kapcsolatot tart a befogadókkal,
intézkedik az ingatlanok átvizsgálására, az ingatlanok biztonságos hátrahagyása szabályainak betartására,
intézkedik a kötelezés ellenére lakóhelyén maradó személyekkel szembeni rendvédelmi intézkedés foganatosítására,
intézkedik a hajléktalanok felkutatására,
intézkedik, hogy a védekezés folytatására visszamaradó állomány a biztonsági rendszabályokat (riasztás, kimenekítés) megismerje és
megszervezi az ellátásukat,
intézkedik a közművek központilag történő szükség szerinti kikapcsolására,
intézkedik a gyógyszertárak, a méreganyagraktárak és a műtrágya lerakatok fokozott őrzésére, szükség esetén az anyagok biztonságos
helyre történő elhelyezésére,
biztosítja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) útján a kitelepítéssel érintett
településen hátrahagyott ingó és ingatlan vagyon védelmét,
összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét.

Kimenekítés
Amennyiben a veszélyeztetett területen a közvetlen életveszély és váratlan kockázat miatt nincs mód a kitelepítési feladatok végrehajtására, a
lakosság védelmét kimenekítéssel kell biztosítani. A kimenekítésre egyebekben a kitelepítés szabályai az irányadók.
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A befogadás szabályai
A befogadóhellyel szemben támasztott követelmények:
•
•

•

megfelelő távolságra helyezkedik el a veszélyeztetett területtől,
biztosítja a befogadott lakosság számára az alapvető ellátást: ivóvíz-, élelem- és orvosi ellátást, alapvető higiéniai feltételeket, az
élelmezés és a hulladék megfelelő kezelésére szolgáló létesítményeket, a tartózkodásra és szállásra szolgáló, megfelelő méretű
helyiségeket (személyenként legalább 3,5 m2), az alapvető kulturális igények (vallási, közösségi) kielégítését.
a befogadóhely alkalmazásakor: jól látható módon jelölni kell a helyiségek rendeltetését, biztosítani kell a befogadottak számára a
házirend megismerését és gondoskodni kell a betartásáról, biztosítani kell a lelki segítségnyújtást, valamint a gyermekek és más különös
gondoskodást igénylő személyek alapvető ellátását.

Amennyiben indokolt, a befogadó helyre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthető, illetve fertőtlenítés,
mentesítés végrehajtása elrendelhető.
A befogadás végrehajtásának szempontjai:
•
•
•
•

a kitelepített lakosság elsősorban befogadó intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetve szükségtáborhelyen
helyezhető el,
az előző pontban foglaltak hiányában a kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhetők,
a kitelepítés a lehető legkisebb mértékben érintse a befogadással érintett terület lakosságának életviszonyait,
a családtagokat lehetőleg ugyanazon településen és lehetőleg azonos intézményben (épületben) kell elhelyezni.

A befogadással kapcsolatban a polgármester:
•
•
•
•
•
•
•

tájékoztatja a lakosságot a várható befogadásról,
értesíti az elhelyezésben érintett intézményeket, gazdálkodó szervezeteket, valamint intézkedik a befogadás előkészítésére,
készenlétbe helyezi a befogadási szakfeladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezeteket és irányítja tevékenységüket,
előkészítteti a befogadáshoz szükséges nyilvántartásokat,
intézkedik a megnövekvő fogyasztási igények miatt a megfelelő kapacitás biztosítására,
megszervezi a befogadás mindenoldalú biztosítását,
a rendőrséggel együttműködve megszervezi a forgalomszabályozást, a rendfenntartást,
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•
•
•
•
•
•
•

pontosítja a befogadásra tervezett lakosság várható létszámát, az állatállomány és anyagi javak mennyiségét,
biztosítja a befogadásra tervezett intézmények, közigazgatási szervek működési feltételeit, intézkedik az esetlegesen hiányzó
infrastruktúra kialakítására,
intézkedik a befogadásra kerülő lakosság étkeztetéséhez szükséges és higiéniás feltételek biztosítására,
intézkedik a kirakodási hely működtetésére,
folyamatos kapcsolatot tart a kitelepülőkkel,
szükség esetén megszervezi a közoktatást, valamint
illetékességi területén összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét.

A visszatelepítés szabályai:
Akiket szervezett formában telepítettek ki, azok szervezett formában kerülnek visszatelepítésre. Az önállóan visszatelepülők regisztrálását is
végre kell hajtani.
A veszélyeztetettség megszűnése után a visszatelepülés feltétele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, valamint
a károk felmérése.

3.4. KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE, HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JAVAK VÉDELME
KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE
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A katasztrófa által érintett kárterület a kárfelszámolásban résztvevő szervezetek munkavégzésének zavartalan végrehajtása érdekében
részlegesen, vagy teljesen lezárásra kerülhet, az ott állandó lakóhellyel rendelkezőket kitelepíthetik. A kitelepítést követően a terület, az
intézmények, a lakosság visszamaradó anyagi javainak és a kulturális javak őrzését, védelmét a rendőrség – szükség esetén a Magyar Honvédség
e feladat elvégzésére kijelölt egységeivel együtt – végzi. A kitelepített polgári szerv visszamaradó anyagi javainak védelméről a polgári szerv
vezetője gondoskodik, ennek hiányában az őrzés biztosítása az előzőekben foglaltak szerint történik.
A rendőrség feladatai:

•

gondoskodik a kárterületek lezárásáról, a forgalomirányítás, forgalomszabályzás, a kimenekítés, a kitelepítés és a befogadás rendőri
biztosításáról,
lezárja a járhatatlanná vált útszakaszokat és kijelöli az elkerülő útvonalakat,
gondoskodik a katasztrófaveszély, illetve veszélyhelyzet esetén történő kitelepítés során, valamint a kitelepített lakosság befogadási
helyein a rendfenntartásról,
ellátja a kitelepített területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzését,
meghatározza a bejárási útvonalakat,
intézkedést foganatosít a kitelepítés és kimenekítés során a kötelezés ellenére a lakóhelyén maradó személlyel szemben.

•
•
•
•
•

A kárterületen kárfelszámolási feladatok irányítására helyszíni műveletirányító kerül kijelölésre, a beavatkozás irányításának döntési joggal
rendelkező felelős vezetője. A kárterületre történő belépést a helyszíni műveletirányító engedélyezhet.
A HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JAVAK VÉDELME
Anyagi javak védelme a 62/2011. (XII.29) BM rendelet 4. § (3) pontban meghatározottak szerint történik. A kárterületre való belépést a mentés
irányítója korlátozhatja, vagy meg is tilthatja. A kárterületen a kitelepített, kimenekített lakosság hátramaradó anyagi javait őrizni kell.
A kárterület védelme alapvetően rendőrségi feladat (62/2011. (XII.29) BM rendelet 4. § (3) d) pont), de bevonható a települési polgárőrség,
illetve megfelelő jogosítványokkal rendelkező szervezet (őrző-védő).
Fontosabb feladatok:
•
•
•

Folyamatos kapcsolattartás a rendőrséggel.
Együttműködés megszervezése a rendőrség és a települési polgárőrség között (adattár).
Kárterületre vezető utak zárása ellenőrző pontok felállítása.
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•
•
•
•
3.5.

Be- és kilépők közbiztonsági ellenőrzése.
Kárterületen történő ellenőrzés, járőrözés.
Ki-és beléptetés engedélyezési rendszerének bevezetése.
Fokozott figyelem: intézmények, pénzintézetek, közműszolgáltatók elosztó pontjai.
AZ ELZÁRKÓZTATÁS ÉS JÓDPROFILAXIS RENDJE

AZ ELZÁRKÓZÁS RENDJE
A lakosság felkészítése arra irányul, hogy a szirénák megszólalása után mindenki tartózkodjon épületen belül, lehetőleg saját lakásában, és
figyelje a Kossuth adó, a helyi adók, illetve az állami és helyi TV-k közleményeit, amelyeken értesítéseket kap további teendőiről. Lehetőleg
tartsa össze családját. Tanulmányozza a részére korábban eljuttatott tájékoztatókat (kiadvány, szórólapok stb.) és készüljön fel esetleges további
teendőkre. A szervezetek, intézmények saját terveik szerinti feladataikat hajtják végre.
Elzárkóztatás feladatai:
•
•
•
•
•
•

a lakosság riasztása, tájékoztatása,
intézmények, a gazdálkodó szervek riasztása, tájékoztatása,
rendelkezésre álló védőeszközök előkészítése, szükség esetén kiosztása,
helyi egészségügyi intézmény tájékoztatása, ellátásra való felkészülés,
mozgásképtelenek, idősek egyedül élők elzárkózatásának megszervezése (közösségi elzárkózás, lakások előkészítése),
betartandó magatartási szabályok meghatározása, ezen belül: elzárkózás kezdete, várható vége, veszélyeztető hatás tulajdonságai, állatok
elzárásával kapcsolatos feladatok, nyílt kutak, kultúrnövények takarásos védelme, lakás nyílászáróinak (ajtók, ablakok szigetelése
ragasztószalaggal, vizes lepedővel), ruhaváltás (szennyezett ruhák külön tárolása), állandó tisztálkodás, a lakás legvédettebb
helyiségeiben való tartózkodás, közlemények, híradások figyelése.

Tilos az elzárkózás ideje alatt:
•
•
•

a védett helyiségből a szabadba távozni, az elzárkózás ideje alatt a szabadban tartózkodni,
a szabadban bármilyen tárgyat érinteni, étkezni, szabadból származó ételt fogyasztani,
a lakás előkészített szigetelését megbontani, feleslegesen telefonálni.
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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.
3.6.

MENTESÍTÉS, FERTŐTLENÍTÉS RENDJE

A kárterületen történt káresemény következtében, valamint humán vagy állatjárványok esetén a szennyezés, fertőzés, mérgezés
továbbterjedésének megakadályozása érdekében fertőtlenítési, mentesítési feladatokat kell végrehajtani.
Mentesítésnek a következő szintjeit különböztetjük meg:
•
•
•

azonnali mentesítés, amit az egyén hajt végre a sérültek megmentése érdekében,
részleges mentesítés, amit az egyén vagy alegység végez a veszélyhelyzet kezelés szempontjából alapvető felszerelés egyes részein,
teljes mentesítés, amelyet az erre szakosodott RBV védelmi egységek végeznek el.

Részleges mentesítés:
A legtöbb mentesítési művelet alkalmával részleges mentesítésre kerül sor, mivel a teljes mentesítés előzetes tervezést igénylő művelet és a
végrehajtása jelentős mennyiségű időt, erőforrást igényel. A részleges mentesítést minden egységnek magának kell végrehajtania.
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Teljes mentesítés:
A mentesítő egységnek képesnek kell lennie építmények, nem mobil és mobil felszerelések, készletek és személyzet teljes mentesítésének
végrehajtására. Egyes speciális esetekben, ki kell egészíteni részleges terepmentesítéssel, különösen a létesítmények és fontos szállítási
csomópontok esetében.
A teljes mentesítés magában foglalja a járművek és a felszerelés megtisztítását, hogy ne jelentsenek veszélyt a használóikra, és lehetővé váljon az
egyéni védőeszköz részleges, vagy teljes levétele. Ez a mentesítő egységek közreműködésével történik és az a rendeltetése, hogy minden
felszerelés és a teljes állomány védőeszköz nélkül alkalmazható legyen. A szennyezett területről kilépő állomány ki lehetett téve sugárzásnak,
vegyi, biológiai, vagy radiológiai ágenseknek, még akkor is, ha látszólag sértetlen az egyéni védőeszközük, ezért a mentesítést követően ezeknek
a személyeknek ellenőrzésen kell átesniük.
Fertőtlenítés:
Az árvíz által érintett települések fertőtlenítési feladatait a népegészségügyi intézet koordinálja és felügyeli. Az elöntött települések
fertőtlenítésének ütemezés szerinti végrehajtását a kirendeltség-vezető szervezi.
Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

mentesítendő területek, épületek felmérése,
elhullott állati tetemek összegyűjtése,
fokozott kockázati helyszínek felmérése (derítők, trágyadepók, istállók stb.),
mentesítő anyag (hypó, klórmész, egyéb fertőtlenítő anyagok) készletezése,
mentesítésre alkalmas járművek összevonása,
mentesítést végzők oktatása, felszereléssel történő ellátás,
a mentesítés végrehajtását, a végrehajtó szervek aláírásukkal igazolják.

3.7. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, SÉRÜLTSZÁLLÍTÁS RENDJE
A sérültek ellátása három fő szakaszból áll:
•

a sérültek mentése,
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•
•

kórház előtti (elsősegélynyújtás) és
kórházi ellátás.

Az ellátást alapvetően a meglévő egészségügyi ellátási rendszerre kell alapozni (Országos Mentőszolgálat, kijelölt kórházak, szakintézetek).
Elsősegélynyújtásban várhatóan a balesetet szenvedett lakókat, a mentésben és baleset-elhárításban résztvevő állományok (katasztrófavédelem,
tűzoltó parancsnokság, rendőrség, honvédség) tagjait kell részesíteni. Az elsősegélynyújtás alapelve, hogy az életveszély elhárítása mindent
megelőzően fontos feladat. A helyszíni elsősegélynyújtó állomások munkájába az egészségügyi szervezetek közül az elsősorban az Országos
Mentőszolgálat erőit lehet bevonni.
A település egészségügyi biztosításába bevonható:
•
•

települési alapellátó orvos (-ok) (adattár szerint), szakképzett ápolók,
szükség esetén elsősegélynyújtó vizsgával rendelkezők (pv. szervezetek).

Elsősegélynyújtás helye: Orvosi rendelő intézet (-ek) a 18. számú mellékletek szerint.
3.8. HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL KAPCSOLATOS HALASZTHATATLAN INTÉZKEDÉSEK
•
•
•
•
•
•
•

4.

A halálos áldozatokat a kárterületről össze kell gyűjteni. (Az összegyűjtést csak a mentés irányítója vagy az ellátást vezető orvos
engedélyével lehet végrehajtani).
Az összegyűjtést végzők részére védőfelszereléseket kell biztosítani.
A gyűjtés és az átmeneti tárolás során az áldozatot le kell takarni.
Gondoskodni kell az áldozatokat azonosításáról. (Az azonosítási eljárást az illetékes rendőrség végzi).
Halotti anyakönyvezéshez szükséges orvosi igazolások kiállítása.
Az azonosítás után az áldozatokat a lehető legrövidebb időn belül a temetkezési vállalkozóval el kell szállítatni.
A gyűjtőhelyet fertőtleníteni kell.
A NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDJE

A település érintettség esetén a szomszédos ország által kért segítséget, lehetőségeihez mérten teljesíti. A segítségnyújtás mértékében a
polgármester (ha ez hatáskörét meghaladja, akkor a képviselő testület) hoz döntést. A segítségkérést minden esetben dokumentálni kell.
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Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

nemzetközi tájékoztató egyeztetése a kárelhárításban résztvevő szervekkel, önkormányzat felügyeleti szervével,
tájékoztatás a település, és az önkormányzat által kért/elvégzett feladatokról,
nemzetközi segítség kérés fogadása,
amennyiben katasztrófavédelemhez kapcsoló a megkeresés akkor a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tájékoztatása,
részvétel mértékének meghatározása, szükség esetén testületi döntés meghozatala,
segítségkérés teljesítése, segítségkérés dokumentálása,
önkormányzat felügyeleti szervének tájékoztatása.

Amennyiben a segítség kérése nemzetközi egységek, külföldi állampolgárok ideiglenes elhelyezését tartalmazza, abban az esetben a
felsoroltakon kívül a 8. pont (Migráció) által meghatározott feladatokat is végre kell hajtani.

HAZAI KAPCSOLATI PONT
Helyzetjelentés-, vagy hivatalos segítségkérés érkeztetése, vagy kiküldése:
Munkaidőben: BM OKF Nemzetközi Főosztály Titkárság
a) e-mail:
hucivpro@katved.gov.hu
b) telefon:
BM: 20-210; V: 1/ 469-4172
Munkaidőn túl (24 órában): BM OKF Központi Főügyelet útján
a) e-mail:
okf.fougyelet@katved.gov.hu
b) telefon:
BM: 20-257; V: 1/ 469-4349
5.

A KÁRELHÁRÍTÁS ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELADATAI

5.1. A KÁRELHÁRÍTÁS MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI
•
•

műszaki felderítés, megközelítési útvonalak megállapítása;
tűzoltás, érintettek kimentése;
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• 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.
5.2. 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;
• 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
5.3. HELYREÁLLÍTÁS
A helyreállítás az elhárítással egy időben vagy azt követően végrehajtásra kerülő olyan intézkedések és tevékenységek, amely magába foglalja a
kritikus esemény bekövetkezése előtti állapot elérése vagy megközelítése érdekében végrehajtandó, továbbá a felelősség megállapítása és a
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kártérítés meghatározása érdekébeni tényfeltáró feladatokat. A helyreállítással kapcsolatos feladatokat a 234/2011. (XII.29) BM rendelet 85. §101. § határozza meg.

Az ideiglenes helyreállítási feladatok célja:
•
•

a sérült magántulajdonú ingatlanok helyreálltása, az életvitelszerűen ott lakók elemi lakhatási feltételeinek biztosítása.
közfeladatok ellátását biztosító ingatlanokban a közfeladat ellátásának biztosítása

A sérült ingatlanok ideiglenes helyreállításának megszervezése:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

helyreállító csoport szervezése (statikus, kézi-gépi erő, szállítási kapacitás, takaró fólia, építőanyag),
ideiglenes helyreállítási sorrend megtervezése,
bontási terv készítése,
helyreállítandó épületek statikai vizsgálata,
szükséges bontási, dúcolási, biztosítási feladatok elvégzése,
építési feladatok,
törmelékszállítás, deponálás,
sérült közművek helyreállítása,
használatba vétel előtti átvizsgálás.

A sérült ingatlanok biztonságossá tételét (dúcolás, biztosítás) a meghatározott sorrendnek megfelelően kell végrehajtani. A helyreállítási munkák
a keletkezett károk felmérése után végezhető el.
Fő feladatatok:
•
•
•

a keletkezett károk és következmények felszámolása, műszaki kárfelszámolás,
a természetes és az épített környezeti károk felszámolása,
Fedél nélkül maradtak nyilvántartása, ellátásuk megszervezése,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helyreállítás feladatának logisztikai biztosítása,
további érték- és vagyonmentés,
különleges egészségügyi és szociális ellátás anyagi és dologi segélyek biztosítása,
közegészségügyi és járványügyi megelőzés és védelem,
kárfelmérési, kárrendezési feladatokban való részvétel, szükség esetén kárfelmérő csoportok lehelyezése, ellátása,
kitelepített (kimenekített) lakosság és intézményrendszer visszatelepítése,
közigazgatási rendszer normalizálása,
fokozott közrend, közbiztonság és vagyonvédelem biztosítása,
közszolgáltatás és közellátás normalizálása,
segélyek fogadása, elosztása, ideiglenes helyreállítási munkák elvégzése,
a közművek hatósági engedélyezés utáni beüzemelése, az intézmények működési feltételeinek megteremtése
a lakosság visszatelepítésének megszervezése
az élet feltételeit biztosító alapellátás és közszolgáltatás normalizálása
jogsegélyszolgálat működtetése,
folyamatos lakossági tájékoztatás és kontrol biztosítása,
mentés, fertőtlenítés végrehajtását.

Mentesítés: A mentesítés feladatai megegyeznek a 3.6. fejezet árvíz utáni mentesítésben meghatározottakkal.
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6.

LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE

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 lakosság kimenekítése, illetve kitelepítése során – amennyiben a veszélyeztető hatás indokolja - a veszélyes anyagok, más fizikai erők káros
élettani hatásainak megakadályozása érdekében szükség-védőeszközt kell alkalmazni. A szükség-védőeszközök a kitelepítés, kimenekítés során
rövid idejű védelemre szolgáló egyéni védőeszközök, melyek használatát az egészség megóvása érdekében szükség esetén el kell rendelni.
A központi, a területi és a települési polgári védelmi szervezetek egyéni védőeszközökkel való ellátása központi készletekből történik. A
központi készletekből biztosított egyéni védőeszközök állagának megóvásáról és biztonságos tárolásáról a polgári védelmi szervezetek
megalakítási helye szerint illetékes polgármester gondoskodik. A polgári védelmi szervezetek alkalmazását követően 30 napon belül
gondoskodni kell a központi készletből átadott egyéni védőeszközök karbantartásáról és az elhasznált, megsemmisült anyagok, eszközök
pótlásáról. A karbantartás és pótlás költségeit a polgári védelmi szervezet alkalmazásának elrendelője viseli.
A kirendeltség a polgármesterrel együttműködve:
•
•
•

végzi a működési területén megalakított polgári védelmi szervezetek központi készletekből átadott egyéni védőeszközökkel való ellátását,
az egyéni védőeszközök elosztásáról, felhasználásáról nyilvántartást vezet, és az igazgatósághoz felterjeszti valamint
a keletkező igényekről jelentést készít, és az igazgatósághoz felterjeszti.
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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:
a)
b)
c)
d)
e)

Élelmezés-ellátás,
Ruházati-ellátás,
Híradó-, informatikai-ellátás,
Gépjármű-technikai ellátás,
Speciális eszköz-, anyag- és készletellátás.

6.3 TALÁLKOZÁSI PONT AKTIVÁLÁSA
A települést érintően nem releváns.
6.4 A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ERŐK ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA
A váltások megszervezésért, a pihenőhelyek biztosításáért a polgármester a felelős. A polgári védelmi szervezetek pihentetését, váltását a polgári
védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek megalakításáról, riasztásáról, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő
alkalmazásáról szóló 6/2018.(VI.12.) főigazgatói utasítás 65 §. (e.-g.) pont alapján kell biztosítani.
•
•
•

katasztrófaveszély és veszélyhelyzet időszakában az ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelésére alkalmanként 15 napig kerülhet
sor,
a védekezési, mentési, mentesítési munkálatokat végző személyeket általában 12 órás váltással kell alkalmazni,
a kitelepítési, befogadási, logisztikai, infokommunikációs feladatokat ellátó személyeket általában 24 órás váltással kell alkalmazni.
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6.5 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ANYAGI BIZTOSÍTÁSA, ÉLELMEZÉS BIZTOSÍTÁSA
A települési polgári védelmi szervezetek anyagi biztosítása a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet IV. fejezetének 32.§-34.§ alapján történik. A
beavatkozáshoz szükséges anyagi-és technikai eszközöket a település Megalakítási terve tartalmazza. A szükséges technikai eszközöket a
polgármester határozattal jelöli ki a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet IV. fejezetének 12. § e) pont alapján.
Az alkalmazásra kerülő polgári védelmi szervezetek ellátását biztosító gazdasági szolgáltatások (étkeztetés, mosatás, pihentetés) kijelölését a
polgármester határozattal jelöli ki a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 78. § - 79. § alapján. Az ellátás kiegészíthető a karitatív szervezetek által
biztosított felajánlásokkal, szolgáltatásokkal is.
6.6 A SPECIÁLIS ÉLELMEZÉSI FELADATOK
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.
6.7 ORVOSI ELLÁTÁS, J ÁRVÁNYMEGELŐZÉS, GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA
6.7.1

ELSŐSEGÉLY 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 OBJ EKTUMAIBAN
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
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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.
6.7.3 J ÁRVÁNYMEGELŐZÉS, 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.
6.8

ÜZEMANYAG ELLÁTÁS
A települést érintően nem releváns.

6.9

HIGIÉNIÁS FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA
Az alkalmazási területen a higiéniai feltételeket a polgármester biztosítja.

6.10

RUHÁZATI ELLÁTÁS, MOSATÁS
A települést érintően nem releváns.

6.11

A SZENNYEZETT TERÜLETEN ALKALMAZOTT ERŐK SPECIÁLIS ESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTÁS RENDJ E
A települést érintően nem releváns.

6.12

HÍRADÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS

Saját, önálló rádió berendezésekkel nem rendelkező szervezetek részére a ZMKI analóg URH rádiókészülékeket biztosít a rendelkezésre álló
készletéből, a szervezet belső híradásának biztosítására. Az informatikai, távközlési eszközök használatát a védekezésben résztvevő személyek
még a készenlét elrendelése előtt kötelesek elsajátítani. A védekezés ideje alatt az érintett területeken az EDR rendszerben az egyéni hívás
szigorúan TILOS!
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7

GAZDASÁGI-ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE

A veszély-elhárítási terv végrehajthatóságának biztosítása érdekében a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont vagyonelemet – a
katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján – az ingatlan fekvése, a szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe,
illetve lakóhelye) szerint illetékes polgármester hatósági határozattal jelöli ki.
A szolgáltatás teljesítésére az ingatlan, az ingóság, illetve szolgáltatás tulajdonosa, birtokosa, vagy az azzal rendelkezni jogosult (a továbbiakban:
kötelezett) kötelezhető. A polgármester a kijelölt szolgáltatásokról naprakészen tartott nyilvántartást vezet. A szolgáltatás készenlétben tartása
legfeljebb 15 napig rendelhető el, amely egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható. A szolgáltatás készenlétben tartásának, illetve
igénybevételének elrendelése írásban történik, melyről a kezdeményezőt az elrendelő tájékoztatja. Halasztást nem tűrő esetben az igénybevétel
szóban is elrendelhető, ekkor az írásbeli elrendelést utólag, az elrendeléstől számított 8 napon belül közölni kell.
A szolgáltatást az igénybevételt elrendelő határozatban megállapított helyen és időpontban, illetve a határozat szóbeli közlésekor haladéktalanul
teljesíteni kell.
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ÉVES FELÜLVIZSGÁLATI LAP
Fsz.

Dátum

Felülvizsgálat tárgya

Aláírás
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II. SPECIÁLIS RÉSZELEMEK
1.

Árvíz, belvíz, helyi vízkár

1.1. Árvízvédelem
Árvíz akkor történik, ha a természetes és mesterséges vízfolyások vízállásának emelkedése a normális állapotok időszakában száraz területek víz
alá kerülését eredményezi. (folyómederből, gátakon, töltéseken át-, kilépő víztömegek). A veszélyeztető hatás az ártérben majd az ártéren kívüli
területek elöntése során érvényesül.
Feladatok:
•
•
•
•

A polgári védelmi feladat végrehajtására tervezett erők, eszközök meghatározása.
Az elsődleges védekezést folytató vízügyi szerv által kért erők-, eszközök biztosítása, annak megtervezése.
A helyileg rendelkezésre álló szállító kapacitáson felül jelentkező (személy, teher) szállítási igény meghatározása.
A helyileg fellelhető anyagnyerő helyek, anyagok kimutatása (homokbánya, rőzse, zsák, fertőtlenítő anyagok).

1.2. Belvízvédelem
A belvíz elleni védekezés alapvető módja a megelőzés. A megelőzés kiterjed árkok, csatornák, vasúti és közúti átereszek rendszeres tisztítására,
szivattyútelepek üzembiztonságának ellenőrzésére, ideiglenes telepítésű szivattyúk helyének előkészítésére. További belvíz elleni védekezési
feladat a keresztmetszetek bővítése, homokzsákolási tevékenység előkészítése, a felszíni áramlás szabályozására vízgyűjtő (ideiglenes tároló)
kijelölése. Átfogó felkészülési rendszer működtetése, őszi, tavaszi időszaki szemlék és előzetes tervezés elvégzése.
1.3. Helyi vízkár
Helyi vízkárelhárításról akkor beszélünk, amikor a káros vizek olyan területen jelennek meg, ahol árvíz- és belvízvédekezés céljából kiépített
állami főművek nincsenek, továbbá amikor a meglévő esetleges működési elégtelenségéből származóan jelentkeznek káros vízviszonyok. A
kialakuló vízkárjelenségek heves lefolyásúak, általában csak néhány óra telik el például a csapadék kezdete és az árhullám levonulása között.
Egy-egy jelentősebb csapadék után a lejtők alján, a vízfolyások, vízelvezetők medrében nagy mennyiségű hordalék halmozódik fel.
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A helyi vízkár kialakulását csökkentő beavatkozások (megelőzés):
•
•
•
•
•
•

2.

a befogadó vízfolyások, belvízcsatornák mederrendezése,
a belterületi vízelvezető rendszer/ek kiépítése,
a vízelvezető képesség biztosítása, a rendszeres karbantartás,
a külvizek kizárásával a belterületi befogadók tehermentesítése,
a felszíni erózió csökkentése, a belterületi zöld felületek növelése,
a szennyvízcsatorna hálózat, vagy zárt szennyvízgyűjtők kiépítse.

Rendkívüli időjárás

A csapadéktöbblet főként a téli hónapokban az erős havazás miatt okoz évente megismétlődő veszélyhelyzet közeli állapotú napokat. A téli
csapadékok főleg erős széllel párosulva, napokra járhatatlanná tehetnek jelentős területeket, megnehezítve a közlekedést, a betegellátást és a
lakosság ellátását. A szél önmagában is lehet katasztrófa előidézője, a viharos, vagy orkánszerű szél miatt jelentős károk léphetnek fel az
energiarendszerben, az építményekben, de a közlekedést is károsan befolyásolhatja. Veszélyes időjárási hatások következtében bekövetkező
veszélyhelyzetek kárainak csökkentése, az állampolgárok életének megóvása érdekében előrejelzési és riasztási rendszer működik az OMSZ,
valamint az BM OKF működtetésével.
Hirtelen lehullott nagymennyiségű hó miatt kialakult veszélyhelyzet
Végrehajtandó főbb feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az utak tisztításának megkezdése,
a lakosság tájékoztatása a kialakult helyzetről és javasolt magatartási szabályokról,
a szükséges közmunkaerő biztosítása,
az igénybevételre tervezett polgári védelmi szervezetek teljes alkalmazási készenlétbe helyezése,
szükség esetén honvédségi erők igénylése,
az úton rekedt emberek, állatok mentése, szükségelhelyezés és - ellátás biztosítása,
közműkárok kijavítása,
az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljuttatása a külterületen élők számára,
a normál élet visszaállítása.
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3.

Nagy kiterjedésű tüzek által okozott veszély

A TANÁCS 1992. július 23-i 2158/92/EGK rendelete a Közösség erdeinek tűzvédelméről kimondja, hogy a tagállamok erdőterületeit erdőtűzveszélyeztetettségi osztályokba kell sorolni. Zala megye az erdőtűz statisztika, a szocio-ökonómiai elemzések és az erdőállomány adattár alapján
képzett erdőtűz-veszélyeztetettségi index figyelembevételével az ország kismértékben tűzveszélyes erdőterületei közé tartozik. Forrás: Zala
Megye Erdőtűzvédelmi Terve.
4.

Földtani veszélyforrások

Magyarország egészének földrengés aktivitása alacsonynak mondható, de ennek ellenére erős rengések (MSK 8° körüli epicentrális
intenzitásértékkel) kis számban, de előfordulnak, meglehetősen rendszertelen területi eloszlásban. A szeizmikus aktivitás területi eloszlása nem
teljesen homogén, vannak az átlagnál egyértelműen aktívabbnak nevezhető területek (Komárom, Móri-árok, Kapos-vonal, Eger, Jászság, Zala
megye északi része). Az ország területén gyakorlatilag évente kell számítani 4°-es intenzitású, de károkat még nem okozó földrengésre,
jelentősebb károkat okozó rengésre 15-20 évenként, míg 8°-as intenzitású, nagyon nagy károkat okozó rengésre 40-50 évente kerül egyszer sor.
Végrehajtandó főbb feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szükséges szervekkel és a médiával együttműködve a lakosság széles körű reális tájékoztatása, a pánikjelenség megelőzése érdekében,
helyszín biztosítása a rendészeti szervek segítségével,
mentést, kárelhárítást megkezdő elsődleges beavatkozó erők igény szerinti kiegészítése,
a sérültek osztályozása után elsősegélynyújtás, orvosi ellátás, sérültszállítás megszervezése, technikai biztosítása,
romok alatt rekedtek felkutatása, kimentése,
a fekvőbeteg gyógyintézetek értesítése a sérültek várható létszámáról, a sérülések súlyosságáról,
tömegszállások kialakítására alkalmas épületek számbavétele az adott, illetve legközelebbi települések területén,
hajléktalanná vált lakosság átmeneti elhelyezése, illetve szükségellátásuk biztosítása,
speciális mentőszervezetek riasztása, értesítése, sérült közművek felderítése, lokalizálása, helyreállítása,
közlekedési hálózatkárok felmérése, szükség szerinti helyreállítása,
hiányzó gépek, anyagok igénylése és igénybevétele a kárelhárítás érdekében, a normál élet visszaállítási feladatainak végrehajtása.

A pince-és partfalomlás, földcsuszamlás, sárfolyás esetén végrehajtandó részletes feladatokat a települési szintű intézkedési terv tartalmazza.
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5.

Veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása, szállítása

Az alsó, valamint a felső küszöbértékű veszélyes üzemek az irányító, vezető és együttműködő szervekkel, a belső, illetve a külső védelmi terveik
alapján végzik a kárelhárítási, lakosságvédelmi feladataikat. Az alsó küszöbérték alatti üzem telephelyén esetlegesen kialakult veszélyhelyzetek
alkalmával az elsődleges beavatkozó szervezetek (hibaelhárítók, karbantartók, munkahelyi polgári védelmi szervezetek, tűzoltóság) a gazdálkodó
szervezet telephelyén belül képesek a veszélyes anyagok megfékezésére.
Végrehajtandó főbb feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a lakosság riasztása, tájékoztatása a kialakult helyzetről és a védekezés lehetséges módjairól,
regionális, vagy lokális meteorológiai paraméterek mérése, a veszélyeztetett irányban és mélységben a lakosság kimenekítése,
a szükségelhelyezés és- ellátás feladatainak végrehajtása,
a veszélyeztetett terület határainak lezárása, forgalomelterelés, vagyonvédelem,
a közömbösítéshez, felitatáshoz, lokalizáláshoz szükséges anyagok és eszközök folyamatos biztosítása a mentőerők részére,
a sérültek egészségügyi ellátása, a halottakról való kegyeleti gondoskodás,
a minél gyorsabb kárelhárítás érdekében újabb mentőerők szervezése,
a mentésben résztvevők élelmezési, - egészségügyi ellátása, váltásuk, pihentetésük megszervezése,
a keletkező másodlagos környezeti szennyeződések felderítése, felszámolásuk megkezdése,
a veszélyhelyzet megszüntetése után a normál élet visszaállítása.

Közúti szállítójármű mentése során végrehajtandó főbb feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•

a veszélyeztetett lakosság riasztása, tájékoztatása, szükség esetén kimenekítése,
a kiürített terület őrzésének biztosítása, szükségelhelyezés, - ellátás biztosítása,
veszélyes anyag azonosítása, sérültek mentése, egészségügyi ellátása, mentesítő, közömbösítő anyagok biztosítása,
a kárhely körzetének lezárása, forgalomelterelés, a mentés, közömbösítés végrehajtása,
halottak elszállítása, azonosítása,
a közlekedési útvonal felszabadítása, az üzemképtelen járművek biztonságos helyre történő szállítása, őrzésvédelem biztosítása,
környezeti károk felmérése, az esetleges másodlagos szennyeződések felderítése, felszámolása,
a kimenekített lakosság visszatelepítése.
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Vasúti szerelvény mentése során végrehajtandó főbb feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a veszélyeztetett lakosság riasztása, tájékoztatása, szükség esetén kimenekítése,
a kiürített terület őrzésének biztosítása, szükségelhelyezés, - ellátás biztosítása,
veszélyes anyag azonosítása, sérültek mentése, egészségügyi ellátása,
mentesítő, közömbösítő anyagok biztosítása, a kárhely körzetének lezárása, forgalomelterelés,
a mentés, közömbösítés végrehajtása,
halottak elszállítása, azonosítása,
az érintett vasútvonalak felszabadítása, az üzemképtelen járművek biztonságos helyre történő szállítása, őrzésvédelem biztosítása,
környezeti károk felmérése, az esetleges másodlagos szennyeződések felderítése, felszámolása,
a kimenekített lakosság visszatelepítése.

Vízi jármű mentése:
A hajón tartózkodó személyek biztonságát fenyegető balesetnél a hajó vezetőjének minden rendelkezésére álló eszközt fel kell használnia a
személyek mentése érdekében. Az emberéletet veszélyeztető, vagy a hajóút elzárásának veszélyével fenyegető balesetet szenvedett hajó, vagy
úszóanyagok köteléke közelében tartózkodó minden hajó vezetője köteles a saját hajójának biztonsága által megengedett mértékben
haladéktalanul segítséget nyújtani.
6.

Migráció

A migrációs jelenség kezelése alapvetően idegenrendészeti feladat. Bizonyos esetekben szükségessé válhat ezen feladatokban való részvétel.
Jellemzően határátkelőkön, azok közelében, illetve az azokhoz vezető utakon jelentkezik.
Migráció lehet:
•
•
•

szezonális jellegű (vendégmunkások szabadságra oda-vissza utazása) június eleje – augusztus vége
alkalomszerű nagyobb országos rendezvény
folyamatos (tiltott határátlépés)
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Az első két esetben a külföldiek jellemzően a balesetek illetve a határátkelőkön kialakult torlódások miatt a közlekedési utakon rekednek, és
terhelik a települést vagy annak külterületét. Jellemző a viszonylag nagyszámú külföldi megjelenése, a közutak melletti közvetlen terület
kommunális és szociális szennyezése. A harmadik esetben nagyságrendekkel kevesebb a külföldi állampolgár, de bárhol előfordulhatnak.
Feladatok:
•
•
•
•
7.

közrend fenntartása, idegenek útbaigazítása (rendőrség, polgárőrség),
higiéniás feltételek biztosítása,
szennyezett területek tisztítása a kommunális szeméttől,
menekültek befogadása.
Felszíni és felszín alatti vizek, ivóvízbázisok sérülékenysége

Térségünk ivóvíz készlete felszín alatti vízből (mélységi, illetve parti szűrésű vízbázis) származik. A legnagyobb problémát az arzén, illetve
ammónium határértéke jelenti, mivel a régi ivóvízszabványban megengedett érték (arzén tekintetében) ötszöröse az új határértéknek. Az
ammónium tekintetében elfogadott tény, hogy a magyarországi mélységi vízbázisokban található ammónium nem szennyvíz eredetű, hanem
természetes folyamatok eredményeként jelenik meg. A rendkívüli eseményeket, melynek során a szolgáltatott ivóvíz minősége az egészséget
károsító mértékben romlik és fertőzésveszély állhat elő, azonnali hatállyal jelenteni kell az érdekelt hatóságoknak, valamint a polgármesteri
hivataloknak, akik értesítik a lakosságot. Ilyen esetekben tartálykocsis szükségvízellátást kell biztosítani a fogyasztók részére mindaddig, amíg a
szükséges beavatkozások hatására a vízminőség helyre nem áll. Amennyiben a vízbázis kapacitása csökken, vagy a vízfogyasztás túlnő a
vízbázis kapacitásán, a vízszolgáltató vezető javaslatára az önkormányzatok vízkorlátozást rendelhetnek el. A vízkorlátozási terv kidolgozása a
megbízó önkormányzatok, valamint az üzemeltető közös feladata.
8.

Humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány

A betegség fajtái (okozói szerint):
• fertőző betegségek,
• nem fertőző betegségek,
• parazitás betegségek.
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A legjelentősebb fertőző betegségek:
•
•
•
•

baktériumos betegségek (pestis, lépfene, kolera, stb.),
vírusok okozta betegségek (himlő, sárgaláz, agyvelő gyulladás, stb.),
gombák okozta betegségek (nokardózis, hisztoplazmozis, stb.),
rickettsiák okozta betegségek (kiütéses tífusz, q-láz, stb.).

A fertőző betegségek megelőzése magába foglalja a járványos betegségek és járványok kialakulását megakadályozó közegészségügyi és
járványügyi intézkedések összességét, melyet a Nemzeti Pandémiás Terv tartalmazza.
Mivel a humán- és az állatjárványok nagy kiterjedésű és nagy tömegeket érintők lehetnek, ezért eredményesen fellépni ellenük csakis társadalmi
összefogással, számos szervezet és az állampolgárok összehangolt, szervezett együttműködésével lehet. A polgári védelmi- és közerők
közreműködése az állategészségügy, valamint a népegészségügy szakembereinek kezdeményezésére és irányításával történik.
Végrehajtandó főbb feladatok:
• a járványt okozó kórokozók azonosítása, a fertőzött terület meghatározása,
• folyamatos adatgyűjtés, pontosítás, feldolgozás a terjedési mód elvágása, a veszélyeztetettek körének meghatározása, a védekezési módok
ismertetése a járvány felszámolása érdekében,
• a lakosság tájékoztatása a különböző médián keresztül a tünetekről, a megelőzés, védekezés, fertőtlenítés módjairól, karantén elrendelése,
fertőzött területek (épületek, létesítmények) jelzése, útvonalak zárása, zárt telepek kijelölése, őrzése,
• személyi, jármű és eszközfertőtlenítő, mentesítő helyek kijelölése,
• polgári védelmi, valamint a közerők kijelölése és alkalmazása a járvány felszámolása során, tömeges védőoltások lebonyolításának
megszervezése és végrehajtása,
• a betegellátás folyamatos rendjének biztosítása, ügyeleti rend megszervezése,
• fertőző betegek esetleges biztonságos szállítása, elhelyezésének, gyógyításának biztosítása,
• elhantolásra kijelölt temetői parcellák megnyitása,
• dögtemetők kijelölése, megnyitása, fertőtlenítési feladatok végrehajtása,
• intézkedések esetleges közbiztonsági feladatok ellátására,
• operatív intézkedések a karantén-rendszabályok betartásához, legeltetési tilalom elrendelése,
• a keletkező fertőző hulladék fertőzőképességének megszüntetése, elszállítása az arra kijelölt mentesítő, megsemmisítő helyre,

45

• a járvány felszámolásában résztvevők ellátása, pihentetése,
• a járvány megszűnése után a karantén, legeltetési tilalom megszüntetése, a normál élet visszaállítása.
9.

Riasztási küszöböt elérő mértékű levegőszennyezés

Területünkön potenciális légszennyező létesítmény nem található. A meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettség állapottal
a település területén nem számolunk, a domborzati viszonyok és a nagy kiterjedésű erdős területek miatt kicsi a valószínűség a levegő káros
anyag tartalmának megnövekedésére a megengedett határérték fölé.
10.

Létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos kockázatok

A létfontosságú rendszerelemek (kritikus infrastruktúra elemek) beazonosítása fontos a településeken. Ezen elemek sérülése következtében a
település normál élete megváltozik, egyes szolgáltatások nem működnek, a lakosság ellátatlanná válhat. Ezen elemek sérülése esetén fel kell
készülni a kiesett infrastruktúra elem pótlására vagy az általa okozott kár mérséklésére.
Fontosabb infrastruktúrális elemek:
• Ivóvíz-, gáz-, és elektromos energiaszolgáltatás.
• Közút/vasút szolgáltatás.
• Élelmiszer-és üzemanyag ellátás.
Fontosabb feladatok:
• Kapcsolattartás az infrastruktúra elem üzemeltetőjével (adattár).
• Az elem kiesése esetén intézkedés annak pótlására.
• Vízellátás kiesése esetén vízszállítás (palackos, zacskós víz), csatorna szolgáltatás kiesése esetén (szennyvíz elszállítása).
• Elektromos energia kiesése esetén:
- közösségi épület megnyitása, aggregátorral történő táplálása,
- melegedő hely(-ek) létesítése (télen), lakosság ellátásának szervezése,
- idősek, mozgásukban korlátozottak fokozott felügyelete.
• Közút kiesése esetén kerülőút kijelölése, építése.
• Üzemanyag szolgáltatás kiesése esetén központi beszerzés, és kiosztás megszervezése.
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MELLÉKLETEK, KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK:
-

Katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok;
Helyi vízkár-elhárítási terv;
Digitális polgári védelmi ADATTÁR (adatokkal való feltöltéséért, azok pontosításáért és tárolásáért a polgármester a felelős – a
katasztrófavédelmi kirendeltség által biztosított minta alapján készül);
Külső Védelmi Terv (abban az esetben készül, ha a hatóság a települést kötelezi a terv elkészítésére);
Katasztrófavédelmi osztályba sorolás térképi megjelenítése;
Kitelepítési-befogadási terv (abban az esetben, ha a település kitelepítésre tervezett, illetve a kitelepített lakosság befogadásában érintett);
Települési köteles polgári védelmi szervezetek Megalakítási Terve;
Települési Önkéntes Mentőcsoport Megalakítási Terve (abban az esetben, ha a településen önkéntes mentőcsoport került megalakításra);
Mozgósítási terv;
Cselekvési Terv (kiemelt kockázati helyszínek kezelésére készített tervdokumentáció).

Készült: 2 példányban.
1 példány: 47. oldal.
Kapják: 1. számú példány: KEHIDAKUSTÁNY Önkormányzata
2. számú példány: Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség.
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Melléklet a Települési Veszély-elhárítási Tervhez

Katasztrófavédelmi
osztály

Prioritási sorrend
meghatározása

KATASZTRÓFAKOCKÁZATOK, MEGELŐZÉSI ÉS FELKÉSZÜLTSÉGI INTÉZKEDÉSEK, KATASZTRÓFAKOCKÁZATKEZELÉSI VÁLASZOK
Megelőzési, felkészültségi
intézkedés,
katasztrófakockázat-kezelési
válasz megnevezése

Intézkedés,
válasz
típusa

Feltételek leírása

Végrehajtási rend
leírása

Végrehajtás
felelőse

Végrehajtás
állapota

Végrehajtás
tervezett
határideje

Finanszírozási
forrás (ok)

Ellenőrzés
módja

III

1

Kárelhárításba bevonható
technikai eszközök
lebiztosítása

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Folyamatos

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

III

1

Lakosságtájékoztató
kiadvány készítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Szükség
szerint

Nincs
költségvonzat

Felülvizsgálat

A közigazgatás és a
lakosság ellátását
közvetve biztosító
infrastruktúrák
sérülékenysége

III

1

Önkéntes és köteles polgári
védelmi szervezetek
felkészítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Folyamatban

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Felülvizsgálat

A közlekedés
sérülékenysége

III

2

Forgalomszabályozó rendszer
létesítése

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Közútkezelő

Tervezett

Tervezett

Központi
költségvetés

Műszaki
átadásátvétel

A közlekedés
sérülékenysége

III

2

Szükségparkolók kijelölése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Végrehajtva

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

Kockázat
megnevezése

A közigazgatás és a
lakosság ellátását
közvetve biztosító
infrastruktúrák
sérülékenysége
A közigazgatás és a
lakosság ellátását
közvetve biztosító
infrastruktúrák
sérülékenysége
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A közlekedés
sérülékenysége

III

2

Síkosság mentesítő anyag
deponálása

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Szükség
szerint

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

A lakosság alapvető
ellátását biztosító
infrastruktúrák
sérülékenysége

III

3

Kárelhárításba bevonható
technikai eszközök
lebiztosítása

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Folyamatos

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

A lakosság alapvető
ellátását biztosító
infrastruktúrák
sérülékenysége

III

3

Lakosságtájékoztató
kiadvány készítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Szükség
szerint

Nincs
költségvonzat

Felülvizsgálat

A lakosság alapvető
ellátását biztosító
infrastruktúrák
sérülékenysége

III

3

Önkéntes és köteles polgári
védelmi szervezetek
felkészítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Folyamatban

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Védművek, műtárgyak
karbantartása

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

NYUDUVIZIG

Tervezett

Folyamatos

Központi
költségvetés

Hatósági
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Befogadó-helyek kijelölése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Végrehajtva

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Határvízi egyezmények
kötése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

OVF,
NYUDUVIZIG

Végrehajtva

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Induló katasztrófavédelmi
készlet biztosítása

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Kárelhárításba bevonható
technikai eszközök
lebiztosítása

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Végrehajtva

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Lakossági riasztó rendszer
működtetése

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Lakosságtájékoztatási
kiadvány készítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Végrehajtva

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Felülvizsgálat
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Árvíz

III

4

Mobilgát rendszer kiépítése

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kivitelezési
dokumentációknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Szükség
szerint

Önkormányzati
költségvetés

Műszaki
átadásátvétel

Árvíz

III

4

Magassághiányos helyeken
ideiglenes védmű létesítése

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Szükség
szerint

Önkormányzati
költségvetés

Műszaki
átadásátvétel

Árvíz

III

4

Monitoring rendszerek
üzemeltetése

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Folyamatos

Központi
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Önkéntes és köteles polgári
védelmi szervezetek
felkészítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Folyamatban

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Vízkár-elhárítási terv
készítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Árvíz

III

4

Vizek kártételei elleni
védekezésre történő
felkészítés

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Folyamatban

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Rendkívüli időjárás

III

5

Hó eltakarításra alkalmas
technikai eszköz beszerzése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Tervezett

Folyamatos

Pályázati
forrás

Helyszíni
ellenőrzés

Rendkívüli időjárás

III

5

Vontatásra alkalmas technikai
eszköz lebiztosítása

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Végrehajtott

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

Rendkívüli időjárás

III

5

Melegedőhelyek kijelölése,
aktivizálása

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Végrehajtott

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

Rendkívüli időjárás

III

5

Szükségparkolók kijelölése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Végrehajtott

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

Rendkívüli időjárás

III

5

Rendkívüli téli időjárási
helyzetekre történő
felkészülés

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Folyamatban

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Rendkívüli időjárás

III

5

Síkosság mentesítő anyag
deponálása

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Közútkezelő, Helyi
Önkormányzat

Végrehajtott

Nem
releváns

Önkormányzati
költségvetés és
központi
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés
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Rendkívüli időjárás

III

5

Induló katasztrófavédelmi
készlet biztosítása

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Folyamatban

Folyamatos

Önkormányzati
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Rendkívüli időjárás

III

5

Hófogó telepítése

Strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Közútkezelő, Helyi
Önkormányzat

Végrehajtott

Nem
releváns

Központi
költségvetés

Helyszíni
ellenőrzés

Rendkívüli időjárás

III

5

Lakosságtájékoztató
kiadvány készítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Kialakított
gyakorlatnak
megfelelően

Helyi
Önkormányzat

Végrehajtott

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Felülvizsgálat

Távolság
atomerőműtől

III

6

Lakosságvédelmi
intézkedések megtervezése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Katasztrófavédelem Végrehajtott

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés

Távolság
atomerőműtől

III

6

Lakossági tájékoztatási
kiadvány készítése

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Katasztrófavédelem Végrehajtott

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Felülvizsgálat

Távolság
atomerőműtől

III

6

Nukleárisbaleset-elhárítási
Intézkedési Tervek
naprakészen tartása

Nem
strukturális

Humánerőforrás,
anyagi-technikai
eszközök

Jogszabályban
leírtaknak
megfelelően

Katasztrófavédelem Végrehajtott

Nem
releváns

Nincs
költségvonzat

Helyszíni
ellenőrzés
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