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Jogszabályok 

• Alaptörvény 
• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról  
• 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

• 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól 

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

• 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• BM OKF szabályzók 



Fogalom meghatározások  

Egyéni védőeszköz: az emberi szervezetet károsító 
veszélyes és radioaktív anyagok hatásai, valamint a fizikai 
veszélyforrások elleni védelemre szolgáló eszköz. 
 
Szükség-védőeszköz: a kimenekítés, kitelepítés során 
alkalmazható, rövid idejű védelemre szolgáló egyéni 
védőeszköz. 



Fogalom meghatározások  

Kitelepítés: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges 
anyagi javak veszélyeztetett területről történő – a 
veszélyelhárítási tervben meghatározottak szerinti – kivonása 
és befogadóhelyen történő átmeneti jellegű elhelyezése. 
 
Kimenekítés: közvetlen életveszély esetében a lakosság 
veszélyeztetett területről történő azonnali kivonása. 
 
Kiürítés: a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kijelölt 
intézmények és azok ingóságai, valamint a kulturális örökség 
elemeinek a veszélyeztetett területről történő kivonása. 



Fogalom meghatározások  

Befogadás: a kimenekített, illetve kitelepített lakosság és 
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak befogadóhelyen 
történő átmeneti jellegű elhelyezése. 
 
Visszatelepítés: a veszély elmúltával a kimenekített, 
kitelepített lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi 
javak lakóhelyre történő visszajuttatása. 



Katasztrófavédelem 
polgári védelmi feladatai 

I. lakosság felkészítése; 
II. pv. szervezetek létrehozása, felkészítése, anyagi készletek biztosítása; 
III. tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás; 
IV. egyéni védőeszközökkel történő ellátás; 
V. védelmi célú építmények fenntartása; 

VI. lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása; 
VII. létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme, KIV; 
VIII. kárterület felderítése, mentés, elsősegélynyújtás; 
IX. települések veszélyeztetettségének felmérése; 
X. veszélyelhárítási tervezés, szervezés; 

XI. közreműködés a kulturális örökség védelmében, a vizek kártételei elleni 
védekezésben, a menekültek elhelyezésében, az ellátásában, a tűzoltásban. 



Polgári védelmi feladatok 
Egyéni védőeszközökkel történő ellátás 



Polgári védelmi feladatok 
Védelmi célú építmények fenntartása 



Polgári védelmi feladatok 
A lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása  



A lakosságvédelem módszerei  

Egyéni védelem Kollektív védelem 

a személyek egyéni 
védekezési módszere 

a lakosság tömegméretű 
védekezési módszere 

− légzésvédelem 
− bőrvédelem 
− sugáradag mérés 
− készítmények 
− mentesítés 

− helyi védelem 
− távolsági védelem 



Egyéni védőeszköz-ellátás 

A lakosság 
 
kimenekítése, illetve kitelepítése során – amennyiben a 
veszélyeztető hatás indokolja – a veszélyes, illetve radioaktív 
anyagok, más fizikai erők káros élettani hatásainak 
megakadályozása érdekében szükség-védőeszközt, az 
atomerőmű által veszélyeztetett (0-30 km közötti) területeken 
szükség szerint jódprofilaxist is kell alkalmazni. 
 
A beavatkozást végzők 
 
számára biztosított egyéni védőeszközökről és az azzal 
történő ellátásról jogszabály rendelkezik. 



A lakosságvédelem módszerei  

Elsősorban a helyi védelem 
alkalmazandó 

Helyi védelem Távolsági védelem 

elzárkózás a 
veszélyeztető hatás 

elleni védelemre 
alkalmas, illetve 

alkalmassá tett helyen 

a lakosság veszélyeztetett 
területről történő kimenekítése, 

illetve kitelepítése, valamint 
befogadóhelyen történő 

átmeneti jellegű elhelyezése 



Helyi védelem  

A védekezés helyszíne megegyezik a veszélyes, 
illetve veszélyeztetett területtel. 

Megvalósítható: 
   - helyi elzárkózással 
   - óvóhelyi védelemmel 



Helyi védelem  

A helyi védelem legtöbbször elzárkózással valósul meg. 
 

Ez azt jelenti, hogy a lakosság a veszélyeztető hatások elől 
az épületekbe zárkózik el és nem hagyja el az épületeket, 

amíg a veszély el nem hárul. 
 

Ennek feltétele, hogy lehetőség szerint, különböző műszaki 
megoldásokkal a helység légcsere tényezőjét lecsökkentsék. 

Ez a helyben maradás elvének kimondását jelenti. 



Helyi védelem  
A helyi védelem alkalmazásának elvei, lehetőségei 

 
 A helyi (az óvóhelyi) védelem megvalósíthatósága csak a lakosság 

elenyésző részére terjed ki, ezért reális lehetőség és cél, a meglévő 
életvédelmi létesítményekkel való ésszerű gazdálkodás, 
állagmegóvása és szinten tartása. 

 A gazdaságosan hasznosítható, életvédelmi célokra alkalmassá 
tehető létesítmények építésének, átalakításának központi támogatása. 
A térszint alatti építmények, életvédelem céljára történő átalakítása. 

 Az egyéni építkezések során kialakítható „családi óvóhely” létesítés 
költségtámogatása. 

 Induló készlet az elzárkózás biztosításához. 
 A lakosság felkészítése. 

Figyelembe véve azonban azt, hogy még hosszú távon sem valósítható 
meg a teljes körű helyi védelem, változatlanul érvényes az a 

megállapítás, hogy azt a komplex védelem részeként, más védelmi 
módszerekkel együtt kell megoldani. 



Helyi védelem  

Az elzárkózás néhány alapszabálya: 
 
  Az ablakok és ajtók réseihez vizes ruhát kell tenni. 
  Figyelni kell a rádiók, tv-k, hangosbemondó-kocsi 
közleményeit. 
  A telefon csak szükség esetben és csak rövid ideig 
használjuk. 
  Ivóvizet kell gyűjteni. 
  A gyertyákat, elemlámpákat elő kell készíteni. 
  Fel kell készülni a kimenekítési csomag összeállítására, 
az esetleges kitelepítésre. 



Helyi védelem  

Óvóhelyi védelem 

Honvédelmi törvény 
 

A fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó 
polgári védelmi feladatok: 

-  óvóhelyek létesítése, fenntartása, működtetése, 

Katasztrófatörvény 
 

Védelmi célú építmények 



Helyi védelem  

Védelmi célú építmények 

Felülvizsgálat 
BM OKF Intézkedés 

350 m2 alapterületet meghaladó 
– az óvóhelyi kataszterben szereplő életvédelmi 

építmények (a továbbiakban: építmény); 
– a metró védelmi szakaszok; 
– az élet, az anyagi javak és a kulturális értékek védelme 

érdekében legalább romteher viselésére alkalmas, 
illetve alkalmassá tehető mélyépítésű vagy 
térszintközeli pincék, terek, föld alatti tárolóterek. 



Helyi védelem  

Védelmi célú építmények 

350 m2 alapterületet alatt 
 

a Jegyző 
 
 az építmény törlése az óvóhely kataszterből, 
 a kijelölés megszüntetése, 
 az építmény tulajdonosának értesítése 
 az illetékes Földhivatalnál a tulajdoni lapon történő 
átvezetés.  



Helyi védelem  
Felülvizsgálat során vizsgálni kell 

 
  Az építmény költséghatékonyan alkalmassá tehető-e a 
meghatározott létszám elhelyezésére, és a túlélés 
feltételeinek biztosítására az adott területen prognosztizálható 
fenyegetettség esetére. 
  Falak, födémek, padozatok állapota. 
 A határfalakon, födémen, padozaton áthaladó csövek, 
kábelek gázbiztos tömítése, ennek hiányában a gáztömörség 
megoldhatósága. 
  Speciális ajtók, búvók megléte, azok pótlási lehetősége, 
tokok kilazulása, ajtó-pántok, záró-kallantyúk állapota, 
tömszelencék tömítettsége, tömítőgumi és horony állapota, 
fémajtók korrózió elleni védelme, mázolás állapota. 



Helyi védelem  
Felülvizsgálat során vizsgálni kell 

 
 Víz, csatorna és fűtési berendezések műszaki állapota. 
 Világítási és erőátviteli vezetékek, berendezések 
működőképessége, műszaki állapota. 
 A beépített, beszerelt összes gépészeti berendezés 
(ivóvízrendszer szivattyúi, levegő szűrő-szellőztető rendszer, 
tartalék áramforrás aggregát stb.) üzembiztonsága, hibátlan, 
pontos működésének ellenőrzése. 
 Szükség esetén a gáztömörségének vizsgálata, 
ellenőrzése, az esetlegese elvégzendő szükséges 
gáztömörségi munkák meghatározása. 
 Szakszerűtlen, engedély nélküli építés, szerelés stb. 
meghatározása, azok kijavításának, visszaállításának 
lehetőségei. 



Helyi védelem  

Védelmi célú építmények 

350 m2 alapterületet alatt 
 

a Jegyző 
 
 az építmény törlése az óvóhely kataszterből, 
 a kijelölés megszüntetése, 
 az építmény tulajdonosának értesítése 
 az illetékes Földhivatalnál a tulajdoni lapon történő 
átvezetés.  



Helyi védelem  

Védelmi célú építmények 

Felülvizsgálat 
kirendeltség-vezető 

Vélemény 

Megyei, fővárosi igazgató 
DÖNT 

alkalmas alkalmatlan 



Helyi védelem  

Védelmi célú építmények 

alkalmas alkalmatlan 

− az építmény tulajdonosának tájékoztatása, 
   (kirendeltség-vezető) 
− az építmény törlése az óvóhely kataszterből, 
− a kijelölés megszüntetése, 
− a tulajdonos értesítése a tulajdonosi jogok 
korlátozásmentes gyakorlásáról. 
   (illetékes jegyző)  

− adatfelvétel, 
− nyilvántartás 
pontosítása 



Kitelepítés, kimenekítés 

Távolsági védelem 



Kitelepítés, kimenekítés 

A lakosság és az anyagi javak kitelepítését, 
kimenekítését, befogadását és visszatelepítését 

a megyei, fővárosi VÉB elnök 

szervezi és irányítja összehangolja 

a polgármester 

IRÁNYÍTÁSA 



Kitelepítés, kimenekítés 

halasztást nem tűrő esetben 
- a polgármester, 
- a megyei, főváros védelmi bizottság elnöke. 

Elrendelése 

Veszélyhelyzetben, a Kormány felhatalmazása alapján 
- a polgármester, 
- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének   
vezetője által kijelölt személy, 
- a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, 

ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN 



Kitelepítés, kimenekítés 

A visszatelepítés elrendelésére a megyei, fővárosi védelmi 
bizottság elnöke jogosult. 

Elrendelése 



Kitelepítés, kimenekítés 

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. 

Elrendelése 



Kitelepítés, kimenekítés 

A felhívás tartalmazza legalább: 
   a kijelölt gyülekezési helyet és időpontot, 
   a kijelölt befogadóhelyet, 
   a saját járművel önállóan megoldott, befogadóhelyre 
történő távozás lehetőségét és bejelentési kötelezettségét, 
   a szállítási lehetőségeket, korlátozásokat, 
   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. 

Elrendelése 



Kitelepítés, kimenekítés 

A kitelepítés végrehajtásának szempontjai: 
 
   a kitelepítéssel érintett lakosság családi és közösségi 
életviszonyai ne szenvedjenek kárt, 
   különös figyelemmel kell lenni a kitelepített személyek 
korából, neméből stb. fakadó egyedi igényekre, 
   az érintett lakosságot nyilvántartásba kell venni, 
   lehetővé kell tenni, hogy a lakosság a lakóhelyét saját 
közlekedési eszközével hagyja el és az általa megválasztott 
helyre távozhasson, 
   amennyiben a regisztráció kárral vagy veszéllyel járna, 
mellőzhető. 



Kitelepítés, kimenekítés 

A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke 
 
   meghatározza a kitelepítéssel kapcsolatos feladatokat, 
   tájékoztatja az érintett polgármestereket, 
   utasítja a helyi védelmi bizottságot, 
   meghatározza a különböző ágazatok területi szintű 
szerveinek a kitelepítéssel kapcsolatos feladatait, 
   felveszi a kapcsolatot az illetékes megyei, fővárosi 
védelmi bizottság elnökével, 
   veszélyhelyzetben a szállítások biztosítása érdekében 
korlátozásokat rendel el, 
   összehangolja a szervek, szervezetek tevékenységét, 
   a Kormány számára felterjeszti a beérkező jelentéseket. 



Kitelepítés, kimenekítés 

A helyi védelmi bizottság elnöke 
 
   szükség esetén utasítja a kitelepítés irányítása során a 
polgármestereket, a kitelepítési feladatokra vonatkozóan a 
hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére, 
 
   összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek 
tevékenységét, 
 
   felveszi a kapcsolatot az illetékes helyi védelmi bizottság 
elnökével, amennyiben a kitelepítés a helyi védelmi bizottság 
honvédelmi körzetén kívülre, de a megyehatáron belül 
történik. 



Kitelepítés, kimenekítés 

A polgármester 
 
  intézkedik a riasztásra és tájékoztatásra, 
  intézkedik a kitelepítésre, kiürítésre, 
  meghatározza a lakossági magatartási szabályokat, 
  készenlétbe helyezi a szükséges pv. szervezeteket, 
  megszervezi a kitelepítés biztosítását, 
  intézkedik a gyülekezési, berakodási helyek működésének 
megkezdésére, 
  fogadja az érkező külső segítséget, koordinálja az emü-t, 
  gondoskodik a kitelepülni képtelenek elszállításáról, 
  koordinálja az intézmények, gazdálkodó szervezetek 
kitelepülését, 



Kitelepítés, kimenekítés 
A polgármester 

 
  folyamatos kapcsolatot tart a befogadókkal 
  tájékoztatást ad 
      -  az útba indítások idejéről, 
      -  az útba indított lakosság számáról, 
      -  az állatállományról és az anyagi és kulturális javakról, 
      -  a szállító eszközök számáról, 
  intézkedik  
      -  az ingatlanok átvizsgálására, 
      -  a lakóhelyén maradó személyekkel szembeni intézkedésekre, 
      -  a hajléktalanok felkutatására, 
      -  a visszamaradó állomány ellátására, 
      -  a közművek szükség szerinti kikapcsolására, 
      -  a veszélyes anyagok őrzése, biztonságos   elhelyezésére, 
  biztosítja a rendőrség útján a hátrahagyott vagyon védelmét, 
  összehangolja az önkéntes szervezetek tevékenységét.  



Kitelepítés, kimenekítés 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
 
   irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szerve lakosságvédelmi tervező munkáját, 
   több megyét érintően koordinálja a nemzetgazdaság és 
más szempontból fontos vagyontárgyak, valamint a 
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmére 
vonatkozó feladatok végrehajtását, 
   összehangolja az országhatáron, illetve megyehatárokon 
át történő kitelepítés katasztrófavédelmi feladatait. 



Kitelepítés, kimenekítés 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 
 
   ellátja a kitelepítés végrehajtása során a szakmai irányító, 
koordinációs feladatokat, 
   összehangolja a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 
védelmének területi feladatait, 
   irányítja a helyi katasztrófavédelmi szervek 
lakosságvédelmi tervező, szervező munkáját, 
   szervezi és végzi a polgári védelmi szervezetek és a 
lakosság felkészítését. 



Kitelepítés, kimenekítés 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve 
 
   együttműködik a befogadó helyek szerint hivatásos helyi 
katasztrófavédelmi szerv vezetőjével és biztosítják az adatokat, 
   a kijelöli a kitelepülési útvonalakat, számvetéseket készít, 
   pontosítja a kitelepítési-befogadási terveket, 
   javaslatot tesz a polgármesternek a szükséges polgári 
védelmi szervezetek megalakítására, felkészítésére, 
   közreműködik a lakosság riasztásának és tájékoztatásának 
megtervezésében, 
   a szükséges adatbázisok naprakészen tartása, 
  közreműködik a kitelepítés helyi feladatainak 
végrehajtásában. 



Kitelepítés, 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. 

Kimenekítés 



A befogadás 

A befogadóhellyel szemben támasztott követelmények: 
 

  megfelelő távolságra a veszélyeztetett területtől, 
  biztosítani 
         -  ivóvíz-, élelem- és orvosi ellátás, 
         -  alapvető higiéniai feltételek, 
         -  az élelmezés és a hulladék megfelelő kezelése, 
         -  megfelelő méretű helyiségek (min 3,5 m2/fő), 
         -  az alapvető kulturális igény (vallási, közösségi). 
         -  jól látható módon jelölni a helyiségek rendeltetését, 
         -  a házirend megismerése és betartása, 
         -  lelki segítségnyújtás, a gyermekek és más különös 
gondoskodást igénylő személyek alapvető ellátása. 



A befogadás 

Amennyiben indokolt, a befogadó helyre történő belépés 
közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez 

köthető, illetve fertőtlenítés, mentesítés végrehajtása 
elrendelhető. 



A befogadás 

A befogadás végrehajtásának szempontjai 
 

  a kitelepített lakosság elsősorban befogadó intézményben 
vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetve 
szükségtáborhelyen helyezhető el, 

 
ennek hiányában 

 
  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 befogadás 
A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke 
 
  értékeli a helyzetet, meghatározza a feladatokat, 
  tájékoztatja az érintett települések polgármestereit, 
  utasítja a helyi védelmi bizottságokat a szükséges 
koordinálására, 
  meghatározza a különböző ágazatok feladatait, 
  összehangolja a polgári védelmi és más szervek 
tevékenységét, 
  kezdeményezi a az emű-t, 
  elrendeli a gazdasági és anyagi szolgáltatások 
igénybevételét, 
  összehangolja az önkéntes szervezetek tevékenységét, 
  a beérkezett jelentéseket továbbítja a Kormány részére. 



A befogadás 

A helyi védelmi bizottság elnöke 
 
  szükség esetén utasítja a befogadás irányítása során a 
polgármestereket, a befogadási feladatokra vonatkozóan 
hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére, 
  összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek 
tevékenységét, 
  felveszi a kapcsolatot az illetékes helyi védelmi bizottság 
elnökével, amennyiben a befogadás a helyi védelmi bizottság 
honvédelmi körzetén kívülről, de a megyehatáron belül 
történik. 



A befogadás 

A polgármester 
 
 

  tájékoztatja a lakosságot a várható befogadásról, 
  értesíti az elhelyezésben érintetteket, intézkedik a 
befogadás előkészítésére, 
  készenlétbe helyezi a szükséges pv. szervezeteket, 
  előkészítteti a befogadáshoz szükséges nyilvántartásokat, 
  intézkedik a megnövekvő fogyasztási kapacitás 
biztosítására, 
  megszervezi a befogadás mindenoldalú biztosítását, 
  a rendőrséggel együttműködve megszervezi a 
forgalomszabályozást, a rendfenntartást, 



A befogadás 
A polgármester 

 
 

  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, 
  összehangolja az önkéntes szervezetek tevékenységét. 



A befogadás 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
 
  irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szerve befogadással kapcsolatos munkáját, 
  központi raktárkészletből szükség esetén kiegészíti a 
befogadáshoz szükséges elhelyezési szakanyagokat, 
  több megyét érintően koordinálja a nemzetgazdaság és 
más szempontból fontos vagyontárgyak, valamint a 
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmére 
vonatkozó feladatok végrehajtását, 
  összehangolja az országhatáron, illetve megyehatárokon 
át történő befogadás katasztrófavédelmi feladatait. 



A befogadás 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 
 
  a befogadás végrehajtása során szakmai irányító, 
koordinációs feladatokat lát el, 
  saját raktárkészletéből biztosítja a rendelkezésére álló, a 
befogadáshoz szükséges elhelyezési szakanyagokat, 
  területi szinten irányítja, illetve végzi a katasztrófavédelmi 
befogadási feladatokat tartalmazó tervek kidolgozását, 
  szervezi és végzi a polgári védelmi szervezetek és a 
lakosság felkészítését. 



A befogadás 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve 
 
  ellenőrzi a befogadásra kijelölt objektumok alkalmasságát, 
  együttműködik a kitelepülő települések katasztrófavédelmi 
szerv vezetőjével és biztosítják az adatokat, 
  adatokkal kapcsolatosan számvetéseket készít, 
  pontosítja a befogadási terveket, 
  javaslatot tesz a polgármesternek a szükséges polgári 
védelmi szervezetek létrehozására a meglévőkön felül, 
  közreműködik 
       -  a létrehozott pv. alegységek felkészítésében, 
       -  a feladatok végrehajtására történő felkészítésében, 
       -  a helyi feladatatok megszervezésében, végrehajtásában, 
       -  a befogadáshoz szükséges szakanyag biztosításában. 



A visszatelepítés 

Akiket szervezett formában telepítettek ki, azok 
szervezett formában kerülnek visszatelepítésre. 

 
 

Az önállóan visszatelepülők regisztrálását is 
végre kell hajtani. 



A visszatelepítés 

A veszélyeztetettség megszűnése után !!! 



A visszatelepítés 

A visszatelepülés feltételei 
 
  a közegészségügyi helyzet normalizálása, 
  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, 
  a károk felmérése. 



Közrend, közbiztonság 
A kitelepítést követően a terület, az intézmények, a lakosság 
visszamaradó anyagi javainak és a kulturális javak őrzését, 

védelmét a rendőrség végzi. 
 
 

Amennyiben a rendőrség erői nem elegendőek, a 
katasztrófavédelemért felelős miniszter kezdeményezheti a 
honvédelemért felelős miniszternél a Magyar Honvédség 

erőinek fegyver nélküli közreműködését. 
 
 

A kitelepített polgári szerv visszamaradó anyagi javainak 
védelméről a polgári szerv vezetője gondoskodik, ennek 

hiányában az őrzés biztosítása a rendőrség feladata. 



Közrend, közbiztonság 
A rendőrség 

 
  gondoskodik a kárterületek lezárásáról, a forgalomirányítás, 
a forgalomszabályozás, a kimenekítés, a kitelepítés és a 
befogadás rendőri biztosításáról, 
  lezárja a járhatatlanná vált útszakaszokat és kijelöli az 
elkerülő útvonalakat, 
  gondoskodik a kitelepítés során, valamint a befogadási 
helyeken 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. 



Közrend, közbiztonság  

Amennyiben a katasztrófa a 
 

köztársasági elnököt, a miniszterelnököt 
és családtagjaikat 

 
érinti, a 

 
Terrorelhárítási Központ 

 
végzi kitelepítésüket és a befogadó helyek 

biztosítását. 



Közrend, közbiztonság  

A helyszíni műveletirányító 
 
  a rendőrségnél kezdeményezi a rendőrségről szóló 
törvényben meghatározott intézkedések bevezetését, 
  a rendőrség közreműködésével engedélyezi a mentést 
végző, valamint a mentésben és a következmények 
elhárításában közreműködő személyek, járművek és 
technikai eszközök katasztrófa károsító hatása által érintett 
területre történő be-, kilépését, illetve ott tartózkodását, 
  elrendeli egyéni védőeszköz használatát, 
  a humanitárius tevékenység végzése céljából a területre 
érkezők munkavégzési helyét kijelöli, illetve tevékenységüket 
koordinálja. 



Közrend, közbiztonság  
A helyszíni műveletirányító 

 
a terület lezárása esetén 
  amennyiben közvetlen életveszély nem fenyeget, engedélyez-
heti a területre felügyelettel történő belépést és ott tartózkodást: 
     -  a lakosság alapvető ellátása és a kritikus infrastruktúra 
elemeinek védelme érdekében a területen munkát végzőknek, 
     -  a hátrahagyott ingatlannal, illetve anyagi javakkal rendelkezők 
számára javaik védelme és mentése érdekében, 
     -  a sajtó és a média igazolvánnyal rendelkezők, 
     -  tudományos kutatók számára, 
     -  a BM OKF főigazgatójának egyedi engedélyével rendelkezők, 
  gondoskodik az érintett területre belépő és onnan kilépő 
személyek nyilvántartásáról, 
  gondoskodik a kilépő személyek, technikák mentesítéséről. 



Közrend, közbiztonság  
Rendkívüli intézkedések  

Veszélyhelyzetben 
 

a Kormány rendeleti felhatalmazása alapján  



Közrend, közbiztonság  
Rendkívüli intézkedések  

A járművek forgalma korlátozható, illetve ideiglenesen 
megtiltható. 

(Légiközlekedésről szóló törvény és a magyar légtér 
igénybevételéről szóló jogszabály !!!) 

 
A lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való 

tartózkodásának korlátozása. 
(Időtartamát a lakosság tudomására kell hozni.) 

 
Közterületen rendezvény, nyilvános gyűlés megtartásának 

megtiltása. (Rendőrség) 
 

Az ország meghatározott területének elhagyása (kitelepítés).  



Közrend, közbiztonság  
Rendkívüli intézkedések  

  
Az ország meghatározott területére történő belépés, az ott-

tartózkodás korlátozása, illetve engedélyhez kötése. 
 

Az ország meghatározott területére utazás, azon átutazás 
vagy onnan kiutazás engedélyhez kötése. 

 
Meghatározott területéről történő kilépés mentesítés utáni 

engedélyezése. 
 

A vasúti, közúti, vízi, légi szállítások biztosítása érdekében a 
javítókapacitások, valamint az állomások, kikötők, 

repülőterek, raktárak igénybevétele vagy használatának 
korlátozása. 



Közrend, közbiztonság  
Rendkívüli intézkedések  

A veszélyeztetett területekről a nemzetgazdasági és más 
szempontból fontos vagyontárgyak elszállítása biztonságba 

helyezése (kiürítés). 
 

A vagyontárgyak elszállítását: 
-  katasztrófavédelmi indokból a belügyminiszter, 

-  a központi irányító szervekkel való összeköttetés 
megszakadása esetén a fővárosi, megyei védelmi bizottság 

elnökének jogköreit gyakorló személy 
rendelheti el. 

 
A befogadási területeket és az elszállítási irányokat 

(útvonalakat) az elrendelő határozza meg. 



Közrend, közbiztonság  
Rendkívüli intézkedések  

Elrendelhető az ideiglenes polgári védelmi szolgálat ellátása. 
 

Elrendelhető a mentésre alkalmas bármely jármű, műszaki 
eszköz és földmunkagép igénybevétele. 

 
Elrendelhető – kártalanítás mellett – ingatlan igénybevétele, 

illetve az építmény részleges vagy teljes bontása. 
. 

Az oktatásért felelős miniszter határozatban írhatja elő a 
közoktatási intézmények működésével, működtetésével, a 

nevelési év, tanítási év megszervezésével kapcsolatos 
feladatokat. 



Lakosságvédelmi ismeretek 

Katasztrófavédelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport 
Pécel 
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